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Geachte heer Marinisse,
Op 4 april 2014 ontvingen wij uw brief, met daarin de aanvraag voor een vergunning voor de noodzakelijk
uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Zuidhoek, Havenkanaal Oost, Galgepolder tot Haven De
Val in het N atura 2000-gebied Oosterschelde. De ontvangst van uw aanvraag is op 7 mei 2014 (kenmerk
ZLD20140430-0025) bevestigd. U vraagt deze vergunning aan op basis van de N atuurbeschermingswet
1998. In deze brief geef ik u ons antwoord.
Vergunning
Wij verlenen u vergunning voor de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Zuidhoek,
Havenkanaal Oost, Galgepolder tot Haven De Val. De vergunning bestaat uit deze brief met zeven
toegevoegde delen Leest u vooral deel één van deze vergunning zorgvuldig door; hierin staan de
voorschriften die we aan de vergunning verbinden.
Geldigheid
De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd.
Beroep
Tegen dit besluit kunt u schriftelijk beroep instellen. U dient uw beroepschrift te richten aan:
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
In uw beroepschrift neemt u tenminste op:
uw naam;
*
uw adres;
de datum;
tegen welk besluit u beroep instelt;
waarom u beroep instelt;
uw handtekening.

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6 0 0 1
4 3 3 0 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0 1 1 8 - 6 3 1 0 1 1
F: 0 1 1 8 - 6 2 6 9 4 9

U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending die u hierboven vermeld ziet. Overschrijding van de
termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening meer wordt gehouden.
Voor meer informatie kunnen wij u een informatiefolder toezenden. U kunt deze aanvragen via
telefoonnummer (0118) 631 260. Deze informatie is ook te downloaden via
http://loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep.
Voorlopige voorziening
Zodra iemand een beroep indient tegen deze vergunning, betekent dat niet dat de vergunning direct
geschorst is. Om een mogelijke herziening van dit besluit te bespoedigen kan de indiener van een
beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan wanneer de indiener van mening
is dat er sprake is van 'onverwijlde spoed', gelet op de betrokken belangen (artikel 8.81, lid 1 van de
Algemene Wet Bestuursrecht). Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Het
verzoek kunt u richten aan:
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Vragen

Hoogachtend i
gedeputeerde staten,
namens dezen,
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De vergunning
Wij verlenen u (Waterschap Scheldestromen) vergunning voor de noodzakelijk uit te voeren
werkzaamheden aan het dijktraject Zuidhoek, Havenkanaal Oost, Galgepolder tot Haven De Val in en
grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Dit doen we op grond van artikel 19d, eerste lid van
de Natuurbeschermingswet 1998.
De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele negatieve
effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op de te vergunnen activiteiten zoals
die in de aanvraag beschreven zijn. De werkzaamheden dienen dan ook te worden uitgevoerd conform de
aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning geformuleerde voorwaarden.
Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere negatieve effecten
op beschermde natuurwaarden teweegbrengen, kunnen tijdens de looptijd van de vergunning mogelijk wel
doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijziging met of zonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd
kan worden dient altijd contact opgenomen te worden met het bevoegde gezag, de provincie Zeeland.
Hieronder leest u achtereenvolgens:
1.
welke voorschriften wij aan deze vergunning verbinden;
2.
tot wanneer de vergunning geldig is;
3.
voor welke activiteiten u de vergunning precies krijgt;
4.
op welke argumenten wij onze beslissing hebben gebaseerd;
5.
de zienswijzen van verschillende belanghebbenden;
6.
het wettelijk kader en beleid;
7.
overzicht locatie van de werkzaamheden.
1. Voorschriften
Om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen, verbinden we aan de vergunning een aantal
voorschriften. Tijdens het uitvoeren van uw activiteit bent u dan ook verplicht zich aan onderstaande
voorschriften te houden.
1.

De werkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd, voor zover
niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning.
2.
Het permanente oppervlakteverlies (door ruimtebeslag) door het binnendijks versterken van de dijk,
van het ter plaatse langs het dijktraject voorkomende habitattype Schorren en zilte graslanden
binnendijks (H1330B), leidt tot een herstelopgave die in gezamenlijkheid meteen vergelijkbare eerdere
herstelopgave (vanwege de dijkverterking Cauwersinlaag - Havenkanaal West) door waterschap
Scheldestromen dient te worden gefinancierd.
3.
Buiten de binnendijkse werkstrook ter grootte van 840 m waar het habitattype Schorren en zilte
graslanden binnendijks (H1330B), door de binnendijkse verlegging van de teen van de dijk verloren
gaat, mag er (binnendijks) niet gegraven, gewerkt of gereden worden, waarmee voorkomen wordt dat
er (verdere) aantasting plaatsvindt van (enig) binnendijks voorkomend habitattype.
4.
Om verstoring tijdens het broeden zo veel mogelijk te voorkomen dienen de binnendijkse
werkzaamheden uiterlijk op 15 maart van het jaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd aan
te vangen en in een aaneensluitende periode daarna continu voortgezet te worden.
5.
Het nieuw aan te leggen onderhoudspad, dat niet wordt opengesteld voor fietsers, moet worden
afgewerkt met grof, niet-befietsbaar, niet-afgewalst open steenasfalt (OSA 20Z32mm).
6.
De buitendijkse werkstrook heeft maximaal een breedte van 15 meter bij droogvallend slik en schor,
gerekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.
7.
Om broeden van vogels tijdens de werkzaamheden te voorkomen, moet de vegetatie op het buitentalud
en kruin voor 15 maart van het jaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zeer kort gemaaid
en gehouden of door schapen begraasd worden.
8.
Het gebruik van een puinbreker is niet getoetst en is niet toegestaan.
9.
Het eventueel aanleggen en gebruiken van een onderwaterdepot en/of het tijdelijk aanleggen van een
loswal is niet getoetst en daardoor ook niet toegestaan.
10. Om te voorkomen dat vogels vast komen te zitten in het asfalt, moet bij het uitvoeren van overlagingen
met asfalt van de huidige dijkbekleding verstoring plaatsvinden totdat het asfalt volledig is afgekoeld.
11. Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden op de
oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de
kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die
binnen de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na
afloop, hersteld te worden.
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