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Geachte heer Stouten,
Wij hebben uw brief ontvangen, waarin u vraagt of voor het uitvoeren van het asfaltwerk na 31 juli op het
gedeelte gelegen tussen de dijkpalen 1295 en 1273+75 m van het dijktraject Karelpolder, N ieuwlandepolder,
een wijzigingsvergunning N atuurbeschermingswet 1998 benodigd is.
Bij besluit van 8 augustus 2012 (kenmerk 12018435/N B.12.017) hebben wij voor de noodzakelijk uit te voe
ren werkzaamheden aan het dijktraject Karelpolder, N ieuwlandepolder een vergunning N atuurbescher
mingswet 1998 verleend. U geeft aan dat in voorschrift 3 van deze vergunning opgenomen is, dat de werk
zaamheden in het gedeelte van dijkpaal 1295 tot dijkpaal 1273+75ITI voor 31 juli gereed dient te zijn. U geeft
aan dat er door één van de potentiële opdrachtnemers een rechtszaak aangespannen is, waardoor de werk
zaamheden ruim een maand later zijn gegund dan verwacht. Ook zijn er na historisch vooronderzoek en
detectie enkele locaties waar benadering van mogelijke niet gesprongen explosieven gaat plaatsvinden. Dit
leidt tot dusdanige vertraging dat het asfalteren van het toekomstige onderhoudspad voor 31 juli in dit deel
gebied niet gehaald gaat worden.
Voorschrift 3 is bedoeld om negatieve effecten op bontbekplevieren en strandplevieren te voorkomen. In de
Passende Beoordeling bij de onderbouwing van de vergunningaanvraag wordt aangegeven, dat bontbekple
vieren en strandplevieren alleen in september langs het dijktraject in bepaalde aantallen worden waargeno
men. Om negatieve effecten op deze soorten te voorkomen is het noodzakelijk om in de maand september
de werkzaamheden op het dijktraject gefaseerd uit te voeren. Het uitvoeren van het asfaltwerk in het deel
gebied tussen dijkpalen 1295 en 1273+75ITI is dan ook geen belemmering zolang deze werkzaamheden
vanwege de aanwezige bontbekplevieren en strandplevieren maar niet in de maand september plaatsvin
den, waardoor (significant) negatieve effecten op deze soorten uitblijven. Het uitvoeren van de werkzaamhe
den tot en met 16 augustus, in dit dijktraject gedeelte, kunt u dan ook uitvoeren zonder dat daarvoor een
wijzigingsvergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.
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