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Geachte heer

In het kader van het project Zeeweringen is in 2010 de steenbekleding van het dijktraject Haven
De Vat en Zuidhoek verbeterd. In 2012 is tijdens een inspectie geconstateerd dat het aange
brachte opensteenasfalt ter plaatse van de overgang naar de overlaging niet dik genoeg is. Daar
om zijn aanvullende maatregelen voorzien.

De werkzaamheden bestaan uit het herstelten van de toplaag van open steenasfalt door het aan
brengen van een extra laag opensteenasfalt waar nodig. Het werkgebied loopt over een lengte
van circa 450 meter om de Galgepolder. De breedte van de werkstrook is ongeveer 2 tot 3 me
ter. De uitvoering van het werk stond gepland voor de laatste twee weken van 2012. Deze werk
zaamheden zijn uitgesteld en zullen nu vier weken duren en in september 2014 plaatsvinden.

In het kader van respectievelijk de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet is
eind december 2012 een toetsing uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de werkzaamheden
op kwalificerende en beschermde natuurwaarden (PZDB -M-12219). De afweging, effectbeoorde
ling en de conclusies van de toets uit 2012 worden in een aanvullend memo als uitgangspunt ge
nomen voor een beknopte aanvullende beoordeling. Het gaat in deze afweging alleen om de ver
schillen in de planning en de uitvoering van het werk ten opzichte van de voorgenomen werk
zaamheden zoals die in 2012 getoetst zijn. Deze verschillen beperken zich tot de duur van het
werk en de periode in het jaar waarin gewerkt wordt. Voor een uitvoerige beschrijving van het
toetsingskader, de aanwezige beschermde en kwalificerende natuurwaarden en de uitgebreide
effectbeoordeling wordt verwezen naar de toets uit 2012.

Op basis van de aanvullende effectbeoordeling kan worden geconcludeerd dat er voor het uit
voeren van de werkzaamheden geen significante effecten optreden op soorten en habitats die
binnen het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een beschermde status genieten. Het
aanvragen van een vergunning is ons inziens niet vereist.
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Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en
of hier een vergunning op grond van artikeL 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor beno
digd is.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

afdetingshoofd Waterkeringen




