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Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

Geacht college,
Het Projectbureau Zeeweringen, onderdeel van Rijkswaterstaat Directie Zeeland, vraagt
vergunning aan op grond van de artikelen 12 en 13 van de Natuurbeschermingswet
voor de aanpassing van de bekleding van het dijkvak Zimmermanpolder.
Het dijkvak heeft een totale lengte van ongeveer 3,75 kilometer en grenst aan de
westzijde over ca. 400 meter aan het beschermd natuurmonument Schor van Waarde.
Voor de werkzaamheden aan de glooiing over deze 400 meter is een vergunning vereist
op grond van de Natuurbescherrningswet.
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft, een dijkverbeteringsbesluit genomen en uw college
heeft eerder dit jaar ingestemd met dit besluit en de uitvoering van de werkzaamheden
aan dit dijkvak.
De werkzaamheden aan dit dijkvak vinden plaats in de periode 1 april - 15 oktober 1999
(en zo nodig 2000). De aannemer start begin april a.s aan de oostzijde van het dijkvak
Zimmermanpolder (niet nabij het Natuurbeschermingsgebied). De werkzaamheden aan
het (vergunningsplichtige) gedeelte langs het beschermd natuurmonument zijn gepland
in de periode1 juli - 30 september. Deze periode is bepaald in overleg met de heer H.S.
Zandstra van de directie Ruimte, Milieu en Water van uw dienst en is gebaseerd op het
broedseizoen en aankomst van de wintergasten (eenden en ganzen).
.
Ter toelichting op de voorgenomen werkzaamheden voeg ik hierbij het ontwerpplan
zoals door het waterschap Zeeuwse Eilanden is vastgesteld, met detailtekeningen ter
plaatse van het Schor van Waarde.
Gelet op bovengenoemd tijdschema verzoek ik u om zo spoedig mogelijk te beslissen op
deze aanvraag.

rojectbureau Zeeweringen
Postadres pia postbus 114. 4460 AC Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.

en de provincie Zeeland.
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