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Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat wij het door u vastgestelde Plan verbetering gezet-
te steenbekleding dijkvak Zirnrnermanpoldervolgens artikel 7 van de Wet op de
waterkering in onze vergadering van 12 januari 1999 hebben goedgekeurd.

We willen daarbij het volgende aantekenen.

In het vastgestelde plan is aangegeven dat het voorland (schor en slik) van het
dijkvak langs de Zirnrnermanpolderfungeert als hoogwatervluchtplaats en/of broed-
gebied voor vogels. Dit bestaande belang, bevestigd door de aan het voorland
toegekende gebiedsstatus (beschermd natuurmonument en/of integraal milieube-
schermingsgebied), mag niet negatief worden beïnvloed door een impliciet betere
toegankelijkheid van de buitenzijde van de waterkering.

Thans is deze buitenzijde niet of nauwelijks aantrekkelijk of geschikt voor re-
creatief medegebruik. De aanleg van een verharde onderhoudsstrook in het kader
van de glooiingverbetering heeft als risico dat de verstoring van vogels aan-
zienlijk zal toenemen. Het is dan ook noodzakelijk dat de aanleg van deze strook
gepaard dient te gaan met adequate voorzieningen om de toegankelijkheid ten op-
zichte van de huidige situatie niet te doen verbeteren.

We gaan er daarom vanuit dat de in uw brief genoemde maatregelen deel Uitmake~
van de planuitvoering en dat over deze maatregelen overleg zal worden gevoerd
met de ZMF.
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De door u aangekondigde nadere afweging en de daarbij te volgen procedure voor
wat betreft openstelling van dij kva kken voor recreatief medegebruik nemen wij
vooralsnog voor kennisgeving aan.

Hoogachtend,




