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Vliete- en Thoornpolder

Middelburg, 9 september 2013
Geachte mevrouw Press,
In het kader van het project Zeeweringen is in 2008 de steenbekleding van het dijktraject Vliete" en Thoornpolder verbeterd. Om het werk en de bijbehorende transportbewegingen destijds
mogelijk te maken is tijdelijk een zogenaamde 'inkassing' gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden is de daartoe verwijderde klei niet in het juiste profiel teruggebracht. In het voorjaar van 2013 is gebleken dat het profiel zodanig steil is dat het waterschap het maaibeheer niet
op de juiste manier kan uitvoeren. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.
De werkzaamheden worden over de volledige lengte van 3,3 kilometer uitgevoerd eh bestaan uit
het frezen van de bestaande graszode, het aanvoeren van grond, het aanbrengen van 5000 m3
klei voor grondverbetering en taludverflauwing op het bovenbeloop en het inzaaien met gras van
het herstelde dijkgedeelte. Volgens de planning duren de werkzaamheden maximaal6 weken eh
vinden plaats in de periode van half september - eind oktober. De aanvang van de werkzaamheden is bij voorkeur zo spoedig mogelijk met het oog op het naderende stormseizoen.
In het bijgevoegde memo zijn de effecten van de werkzaamheden op de beschermde natuurwaarden getoetst. In hetmemo is getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschenningswet en
de Flora- en faunawet. Op basis van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er door het
uitvoeren van de werkzaamheden geen significante effecten optreden op soorten en habitats die
binnen het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een beschermde status genieten.
Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en
of hier een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van aterschap
eldestromen
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