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Geachte heer

Op 30 januari 2012 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of er een Natuurbeschermingswetvergunning
nodig is voor het verlaat uitvoeren van werkzaamheden bij het dijktraject Wevers~ en Flaauwersinlaaq, Pol-
der Schouwen, gelegen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Voor die dijkverbetering is door ons een
vergunning afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 100281 08/NB.1 0.012).

U geeft aan dat er tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden een drempel is aangebracht in de 'dijkval' nabij
de Flaauwersinlaag. Het was de bedoeling dat er achter de drempel vrijkomend zand uit het dijktraject zou
worden aangebracht. Het zand dat tijdens de dijkversterking is vrijgekomen was echter van dusdanig slechte
kwaliteit (veel veen), dat hier van af gezien is. Tijdens de uitvoering van de versterking van het dijktraject
Oesterdam Zuid (2012) komt zand vrij dat wel geschikt is om hier aan te brengen.
Het aanbrengen van het zand vindt daardoor later plaats als in eerste instantie getoetst is door Grontmij in
het rapport 'Natuurtoets sterkdam dijkval Flaauwersinlaag' (d.d. november 2010). Over deze toetsing hebben
wij op 9 februari 2011 per brief (kenmerk: 11001864/NB.11.003) laten weten dat er geen vergunning plicht
aan de orde was.
Voor de aanvoer van het zand vanaf de Oesterdam zijn circa 70 transportbewegingen nodig en ter plekke
wat kleinschalige werkzaamheden om het zand te verspreiden. Aan de aannemer wordt voorgeschreven dat
gebruik dient te worden gemaakt van de buitendijkse transportroute vanaf restaurant de Heerenkeet. Zo
blijven de vrachtauto's uit het zicht van de Flaauwersinlaag en wordt verstoring van (broed-)vogels voorko-
men.

Er is geen kans op (significante) negatieve effecten op de kwalificerende natuurwaarden van het Natura
2000-gebied Oosterschelde. U kunt de gewenste werkzaamheden uitvoeren, zoals u in uw brief heeft be-
schreven, zonder dat daar een vergunning ex artikel ~ van de Natuurbescherm~swet 19.~8 voor nodig is,
Wij adviseren u om tijdens de werkZaamheden een kopie van deze brief aanwezig te laten zijn.

~
~ hoofd afdeling Water en Natuur.
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I de fVergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 wij;




