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Geachte

Op 4 september 2013 ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft dat u in het kader van het project Zeewerin-
gen in 2008 de steenbekleding van het dijktraject Vliete- en Thoornpolder heeft verbeterd. Om het werk en
de bijbehorende transportbewegingen destijds mogelijk te maken is tijdelijk een zogenaamde inkassing
gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden is de daartoe verwijderde klei niet in het juiste profiel terug-
gebracht In het voorjaar van 2013 is gebleken dat het profiel zodanig steil is dat het waterschap het maai-
beheer niet op de juiste manier kan uitvoeren en er aanvullende maatregelen nodig zijn.

U geeft aan dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd over een lengte van 3,3 kilometer en bestaan
uit het frezen van bestaande graszode, het aanvoeren van grond, het aanbrengen van 5000 m3 klei voor
grondverbetering en taludverflauwing op het boven beloop en het inzaaien met gras van het herstelde dijk-
gedeelte. De duur van de werkzaamheden wordt geschat op circa zes weken en zal plaats vinden in de
periode half september tot eind oktober. U geeft aan dat u zo spoedig mogelijk wil beginnen met het oog op
het naderende stormseizoen.

U geeft aan dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, ter plaatse geen belangrijke
foerageergebieden en hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zijn en de werkzaamheden alleen buitendijks
plaats vinden en niet aan de binnenzijde gelegen inlagen. Effecten op broedende, foeragerende en rustende
vogels kunnen hierdoor worden uitgesloten. Effecten op andere kwalificerende soorten of habitattypen zijn
uitgesloten omdat andere soorten ter plaatse van de werkzaamheden niet voorkomen.

De voorgenomen werkzaamheden zijn door Projectbureau Zeeweringen beoordeeld. Het resulterende
Memo: Memo kleiherstel inkassing dijktraject V1iete- en Thoornpolder PZDB-M-13215, heeft u als bijlage bij uw
brief gevoegd. De conclusie van het memo is dat de voorgenomen werkzaamheden niet leiden tot significant
negatieve ·effecten op .de-Jnstaedhoudingsdoelsteülngen van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Wij
komen dan ook met de opsteller van het memo tot de conclusie dat deze ingreep uitgevoerd kan worden,
zonder dat daar een vergunning ex artikel19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.
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Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (inclusief
de bijbehorende memo) plaatsvinden.

Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat
deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

/."
taten,

fdeling Water, Bodem en Natuur.

Behoort bij brief d.d. 17 september 2013 met ons kenmerk: 13019577
van de afdeling Water. Bodem en Natuur
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