bericht op brief va n:
uw kenmerk:
ons kenmerk:

13009415

afdeling:

Tijdelijke RUD

bijlage(n):

div.

behandeld door:

R. de Nooijer

doorkiesnummer:

(0118) 631115

Provincie Zeeland
t.a.v. mevr. ir. E.A. Dekker
Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG

onderwerp:

verzonden:

2 3 APR. 2013

Middelburg,
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Geachte mevrouw Dekker,
Hierbij doen wij u de ontgrondingenvergunning ten behoeve van het project Waterdunen toekomen.

Hoogachtend,

_q,

mevr. mr. ing. I. Jansen,
Hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

Nummer:

13008263

Onderwerp:

Ontgrondingenwet; vergunning voor de provincie Zeeland te Middelburg; aanvraag
van 22 februari 2012.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

verlenen , gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Zeeland, aan
Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

en zijn rechtsopvolger(s) , verder te noemen 'vergunninghouder',
VERGUNNING voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden op de percelen zoals aangegeven in de aanvraag bijlagen 2 en 4, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EL, nrs. 174, 175,
362, 1009, 1010 en sectie S, nrs. 296, 359, 360, 364, 372, 384,657, 659, 663, 675, 678, 679 , 680,
686, 782,784, 785 , 787, 875,876, 877 , 897, 903,904, 931, 938,939, 949, 956, 969 , 999, 1040, 1043,
1044, 1048, 1256, 1257, 1258, 1259, 1317, 1326, 1329, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341 ,
1343, 1344, 1347, 1348, 1352, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1408, 1410, 1411, 1412,
1415, 1416, 1417, 1418, gelegen in de Jong- en Oud Breskenspolder, ten westen van Breskensin de
gemeente Sluis, binnen het plangebied zoals aangegeven in bijlage 1 van de aanvraag .

Aanleiding en doel

West Zeeuws-Vlaanderen wordt geconfronteerd met sociaaleconomische problemen . De leefbaarheid
van het gebied neemt af door onder andere vergrijzing , het wegvallen van de autoveerdienst Vlissingen-Breskens en een afnemende werkgelegenheid in de landbouw, visserij en het bankwezen . Met
het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal , opgesteld door de gebiedseemmissie West Zeeuws-Vlaanderen en
in 2004 door Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld , wil de regio deze ontwikkelingen keren
en weer perspectief aan het gebied geven. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de
economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en
de leef- en recreatieomgeving . Het project Waterdunen wil deze kansen verzilveren . Realisatie van
Waterdunen betekent een forse investering in het gebied , die leidt tot structurele economische baten
voor een regio , die dat hard nodig heeft. Met Waterdunen wordt bovendien op aansprekende wijze
vorm gegeven aan de dubbeldoelstelling van het project Zwakke Schakels: kustversterking én verhoging van de ru imtelijke kwaliteit. Waterdunen kan bovendien bijdragen aan nog een (landelijke) doelstelling, namelijk die van het natuurherstel in de Westerschelde. Waterdunen maakt onderdeel uit van
het alternatieve pakket maatregelen voor het Middengebied, waardoor ontpoldering kan worden voorkomen. Het initiatief voor dit project in de Jong- en Oud Breskenspolder westelijk van Breskens is
enkele jaren geleden genomen door de toenmalige eigenaar van Park Napoleon Hoeve (inmiddels
onderdeel van Molecaten), nabij Breskens. De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de
dreigende kustversterking 'over zijn camping heen' - West Zeeuws-Vlaanderen is een van de acht
Zwakke schakels langs de Nederlandse kust - om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering.
Stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een gebied, waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand gebracht zou kunnen worden . Samen hebben zij de aanzet gegeven tot het
project Waterdunen , waarin hoogwaardige natuur verweven wordt met hoogwaardige (verblijfs)recreatie.
In het project Waterdunen krijgen vier ambities vorm .
Als uitwerking van het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal realiseert het plan Waterdunen in de Jong- en Oud
Breskenspolder een sociaaleconomische impuls, gebaseerd op een toeristisch-recreatieve kwaliteitsslag gecombineerd met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van een duurzaam
veilige kust. Hiertoe worden in het plan de volgende zaken gecombineerd:

• de ter plaatse noodzakelijke kustversterking in het kader van zwakke schakel West ZeeuwsVlaanderen ;
• een kwaliteitsslag van het Park Napoleon Hoeve en versterking van de recreatief-toeristische sector
in de reg io;
• een landschappelijk-natuurlijke impuls, gebaseerd op de verbreding van het duingebied en de aanleg van een estuarien natuurgebied.
Binnen het gebied wordt onder andere ruimte gezocht voor het versterken van de kustverdediging,
een du incamping, recreatieverblijven , een onthaalparkeergelegenheid , een hotel, recreatienatuur en
kern natuur.
Begrenzing plangebied

Het plangebied voor Waterdunen ligt aan de kust van West Zeeuws-Vlaanderen, ten westen van
Breskens en maakt onderdeel uit van de Oud-Breskenspolder en de Jong Breskenspolder. Aan de
noordzijde vormt de Westersehelde de grens van het plangebied. De gehele kustverdediging maakt
onderdeel uit van dit gebied. Aan de oostzijde vormt de camping en het recreatiepark Schoneveld de
grens.
De watergang ten zuiden van de Puijendijk, Hogedijk en Nalietjesdijk vormt de zuidgrens van het
plangebied . De Zwartegatse Kreek en de Groedse duintjes begrenzen de westzijde. Het plangebied
heeft een oppervlakte van ruim 350 hectare.
Betrokken partijen

In het project Waterdunen werken vijf partijen samen in project- en stuurgroepverband . Dat zijn de
provincie Zeeland (de trekker van het project), de gemeente Sluis, het waterschap Scheldestromen en
twee private partijen : Molecaten en Het Zeeuwse Landschap. Provincie en gemeente zijn bij het project betrokken geraakt vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en
de projecten Natuurlijk Vitaal en Zwakke Schakels. De provincie vervult tevens een belangrijke rol als
schakel naar de rijksoverheid . In november 2008 hebben Provinciale Staten besloten vanwege de
provinciale belangen , die met Waterdunen gemoeid zijn, voor het project een inpassingsplan te maken . Dit is in overleg met de gemeente Sluis gebeurd. De rol van het waterschap bij Waterdunen is
tweeledig : in de eerste plaats is het waterschap formeel verantwoordelijk voor de planvorming voor en
de uitvoering van het kustversterkingsdeel. De kosten daarvan komen voor rekening van het Rijk.
Daarnaast is het waterschap betrokken vanuit de verantwoordelijkheid voor de wegen en de waterhuishouding rondom Waterdunen .
lnpassingsplan

Het Provinciaal lnpassingsplan (Pip) is door Provinciale Staten vastgesteld op 1 oktober 2010. Dit Pip
voorziet in de herziening van de bestemmingen voor het onderhavige plangebied . Het inrichtingsplan
kan als nadere uitwerking gezien worden van het Pip.
Aan deze vergunning zijn de volgende VOORSCHRIFTEN verbonden:

Artikel 1 {begripsomschrijving)

In deze vergunning wordt verstaan onder:
1. hoofd afdeling RUDT, hoofd afdeling Tijdelijke Regionale Uitvoeringsdienst van de provincie
Zeeland, Abdij 6, te Middelburg, tel. 0118-631011 ;
2. het terrein , de percelen zoals aangegeven in de aanvraag bijlagen 2 en 4, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie EL, nrs. 174, 175, 362, 1009, 1010 en sectieS, nrs. 296, 359, 360, 364, 372,
384,657,659,663, 675, 678, 679,680,686,782 , 784,785, 787 , 875,876,877,897, 903,904, 931 ,
938, 939, 949, 956, 969, 999, 1040, 1043, 1044, 1048, 1256, 1257, 1258, 1259, 1317, 1326, 1329,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341 , 1343, 1344, 1347, 1348, 1352, 1391, 1392, 1393,
1394, 1395, 1397, 1398, 1408, 1410, 1411 , 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, gelegen in de Jong- en
Oud Breskens-polder, ten westen van Breskens in de gemeente Sluis, binnen het plangebied zoals
aangegeven in bijlage 1 van de aanvraag ;
3. de SCEZ, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, postbus 49, 4330 AA Middelburg, tel. 0118670870.
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Artikel 2 (omschrijving ontgrondingen)

Het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden is ten behoeve van het realiseren van het plan
Waterdunen. Plaats en aard van de werkzaamheden zijn omschreven en aangegeven in de vergunningaanvraag en de daarbij gevoegde bijlagen, die worden geacht deel uit te maken van de vergunning.
Artikel 3 (afmetingen van de ontgrondingen)

3.1
3.2
3.3

De maximale ontgrondingsdiepte in het terrein bedraagt NAP -5 meter.
De totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ontgronding bedraagt ca 200 ha.
Eventuele gewenste wijzigingen aangaande de invulling en/of maatvoering van de ontgrondingen dienen van te voren schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd afdeling RUDT te worden gezonden.

Artikel 4 (uitvoering)

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

De ontgrondingswerkzaamheden in het gebied geschieden ten genoegen van het hoofd afdeling RUDT.
De vergunninghouder is verplicht te gedogen, dat tijdens de geldigheidsduur van de vergunning
de provinciale ambtenaar of een ambtenaar namens hem zich toegang verschaft tot het terrein .
De vergunninghouder mag eerst met de ontgrondingwerkzaamheden aanvangen , nadat de
verder nog benodigde vergunningen/ontheffingen etc. rechtskracht hebben gekregen.
Alvorens met transporten van zand/grond op de openbare wegen aan te vangen, dient contact
te worden opgenomen met de betrokken wegbeheerder(s). Voor wat betreft de wegen in beheer
bij het waterschap Scheldestromen dient contact te worden opgenomen met de afdeling Beheer
en onderhoud waterkeringen en wegen en dienen daarbij bindende afspraken te worden gemaakt over routes, herstel van schades, verkeersveiligheid etc., welke afspraken zullen worden
vastgelegd voor de start van de werkzaamheden .
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te worden voldaan aan de eis van het waterschap, dat de waterhuishouding/waterafvoer in het plangebied en omgeving dient te worden
gewaarborgd. Voor de werkzaamheden terzake is een watervergunning aangevraagd en dient
door of namens vergunninghouder een uitvoeringsplan ter schriftelijke goedkeuring te worden
overlegd aan het waterschap.
Vergunninghouder is, alvorens met de ontgrondingswerkzaamheden aan te vangen , gehouden:
- een onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven c.q. conventionele
explosieven in te (doen) stellen en zich daarbij te houden aan de terzake opgestelde richtlijnen conform de BRL OCE;
- verklaringen van vrije toepasbaarheid van de vrijkomende grond (op grond van de bodemkwaliteitskaart) op te vragen. Niet vrijgegeven grond wordt ongemoeid gelaten;
- op haar kosten bouwkundige opnames van de langs de transportroute aanwezige representatieve opstallen uit te (laten) voeren; het betreft het vastleggen van de 0-situatie;
- de mogelijk uit de transporten van grond tussen de te ontgraven percelen en de eindbestemming(en) voortvloeiende schadeclaims af te handelen.
Voordat met het ontgraven van enig perceel tijdens het broedseizoen wordt begonnen dient een
inventarisatie door een deskundige van met name beschermde (broedende) vogels plaats te
vinden . Indien de aanwezigheid van één of meer van deze beschermde vogelsoorten wordt gesignaleerd, dient, alvorens te ontgraven, aan de verplichtingen en zorgplicht op grond van de
Flora- en Faunawet te worden voldaan.
Ten behoeve van een goede omgang met archeologische waarden dienen bij de graafwerkzaamheden van de hierna genoemde locaties de volgende regels in acht te worden genomen.
1. Archeologische begeleiding is noodzakelijk:
- in het westelijke deel van de omgrachting van voormalig fort Napoleon, daar waar de
nieuwe inlaat wordt gegraven. De begeleiding richt zich op het bergen van vondsten die
verband houden met het 19e-eeuwse fort;
- ter plaatse van de Groenedijk langs het Zandertje tijdens het doorgraven van de dijk direct ten westen van de camping. In het kader van het binnendijkenproject van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zeeland (AWN Zeeland) dient de AWN
Zeeland in de gelegenheid te worden gesteld bij de archeologische begeleiding aanwezig
te zijn en waarnemingen te doen;
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-

de Nolletjesdijk. Zie hiervoor, zelfde kader;
de Walendijk, direct ten westen van de watergang, op de plaats, waar een waterpartij
wordt gegraven ;
- ten oosten van de huidige bebouwing aan de Puijendijk, op de plaats, waar de kwelsloot
wordt gegraven ;
- de Puijendijk, ter plaatse van de te graven kwelsloot;
- het Zandertje, ter plaatse van de te graven waterpartij;
- de Hogedijk (vervolg van de Puijendijk), ter plaatse van de te graven kwelsloot;
- de Langeweg , ter plaatse van locatie 12, als bedoeld onder hoofdstuk 5.8, punt 10.
4.9 Voor de archeologische begeleidingen is een door de bevoegde overheid goedgekeurd
Programma van Eisen noodzakelijk. Voor alle in artikel 4.8 genoemde locaties is een goedgekeurd Programma van Eisen beschikbaar.
4.10 Voor de gebieden , die niet archeologisch begeleid gaan worden is niettemin de kans aanwezig ,
dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn . In de uitvoeringsfase van
de graaf- en inrichtingswerkzaamheden kunnen deze sporen, vondsten en resten aan het licht
komen . Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 53 van de Monumentenwet 1988. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele
vondsten . Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of
sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) te Middelburg, tel: 0118-670870.
Artikel 5 (werkplan)

Op basis van dit besluit mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij die werkzaamheden
zijn voorzien in een door het hoofd afdeling RUDT goedgekeurd werkplan. Dit werkplan dient, alvorens
met de werkzaamheden aan te vangen tevens ter instemming aan het waterschap te worden voorgelegd.
In het werkplan dient, voor zover niet opgenomen in het bestek, per deelfase te worden aangegeven :
de grondbalans met opgaven van de bestemming van vrijkomende gronden. De grondbalans
dient in overeenstemming te zijn met de bij deze vergunning gevoegde door de aanvrager ingediende balans;
de dag , waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen ;
de vermoedelijke duur van de werkzaamheden ;
de plaats van eventuele (tijdelijke) gronddepots, c.q. de percelen waarin de af te voeren bovengrond wordt verwerkt, alsmede de hoeveelheid hiervan. Tevens dient te worden aangegeven hoe
depots van met name bovengrond (tijdelijk) worden afgedekt ter voorkoming van overlast en verspreiding van besmettelijke plantenziektes;
de fasering der werkzaamheden binnen de deelfase die in uitvoering zal worden genomen ;
de te treffen maatregelen met het oog op de grondtransporten teneinde schade aan wegen te
voorkomen (zie voorschrift 4.4);
de te treffen maatregelen betreffende de waterhuishouding (zie voorschrift 4.5) ;
de te treffen maatregelen betreffende het opsporen c.q. opruimen van conventionele explosieven
(zie voorschrift 4.6);
van welke (representatieve) opstallen langs de nader aan te geven transportroute(s) de 0-situatie
zal worden vastgelegd (zie voorschrift 4.6); de (fotografische) opnames, alsmede het plaatsen
van hoogtebouten dienen door een daartoe gekwalificeerd bedrijf te worden verzorgd ;
op welke wijze en in welke periode(s) aan de verplichtingen en zorgplicht op grond van de Floraen Faunawet zal worden voldaan;
op welke wijze dient te worden omgegaan met de archeologische begeleiding en het programma
van eisen (zie voorschrift 4.8)
de toestand van de terreinen na de uitvoering van de in het werkplan opgenomen werkzaamheden en de verenigbaarheid van die toestand met het plan Waterdunen .
Artikel 6 (duur van de vergunning)

Deze vergunning is geldig voor een periode van 5 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning.
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Artikel 7 (melding aanvang en einde werkzaamheden)

Uiterlijk 2 weken vóór de aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden dient daarvan per e-mail
melding te worden gedaan aan de afdeling RUDT Provincie Zeeland . E-mail adres:
handhaving.groen@zeeland.nl
Uiterlijk 2 weken na beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient daarvan op de hiervóór
omschreven wijze melding te worden gedaan.
Artikel 8 (rechtsopvolging/wijziging tenaamstelling)

De vergunning is verleend aan de aanvrager en zijn rechtsopvolger(s). Ingeval van rechtsopvolging
dient hiervan door de rechtsopvolger(s) binnen 1 maand kennis te worden gegeven aan het hoofd
afdeling RUDT. Daarbij dient te worden aangegeven op wiens naam de vergunning dient te worden
gesteld.

,secretaris
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MOTIVERING
1.

De aanvraag om vergunning

1.1

De aanvraag is gedateerd op 22 februari 2012 en ingekomen op 7 maart 2012; De aanvraag is
ingediend door de provincie Zeeland te Middelburg .
De aanvraag omvat het verzoek tot het verlenen van een ontgrondingvergunning voor het uitvoeren van ontgrondingwerkzaamheden in het kader van de ontwikkeling en realisatie van het
plan Waterdunen . Eén van de bijlagen bij de aanvraag betreft een rapport van Tauw, waarin de
ont- en afwatering binnen het gebied is onderzocht, teneinde negatieve effecten op de omgeving te voorkomen . Met het voorstel om rondom het gebied een kwelsloot aan te leggen is in
het werkplan rekening gehouden . De maximale diepte van de ontgrondingswerkzaamheden
bedraagt NAP - 5 meter. De totale oppervlakte van de vergunningplichtige ontgronding be3
draagt ca 200 ha, waarb ij ca 2.385.000 m grond/zand zal worden ontgraven . Het grootste deel
van het graafwerk zalde ontgrondingen wordt verwezen naar verwachting plaatsvinden in de jaren 2013 en 2014.
Ter voorkoming van mogelijke schades aan eigendommen ten gevolge van vrachtverkeer langs
de transportroutes c.q . bij het inrichten van depots zijn in het werkplan terzake maatregelen opgenomen . In de voorschriften, onder 5, zijn hiertoe bepalingen opgenomen.
Met betrekking tot de aanvraag en het doel van de ontgrondingen wordt verwezen naar de inleiding .
De aanvraag voldoet aan de daaraan ingevolge de Ontgrondingenverordening Zeeland 2002
gestelde eisen .

1.2

1.3

2.

Procedurele aspecten

2.1

Dit besluit is met samenhangende andere besluiten op grond van het coördinatie besluit van
Provinciale Staten van Zeeland van 5 februari 2010 (Pb nr. 12 van 201 0), als bedoeld in artikel
3.33 lid 1 onder a van Wet ruimtelijke ordening (Wro), gecoördineerd voorbereid . Gedeputeerde
Staten is het coördinerend orgaan. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben. De
coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing zijn .
Op grond van artikel 1.1 in samenhang met Bijlage 11 , onder 11 , van de Crisis- en herstelwet,
geldt voor besluiten ter verwezenlijking van het project Waterdunen tevens afdeling 2 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet

2.2

Het ontwerpbesluit heeft zes weken voor een ieder ter inzage gelegen , te weten vanaf 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013, tijdens kantooruren, bij :
- Provincie Zeeland , Provinciaal Informatiecentrum, Abdij 6 te Middelburg ;
-Gemeente Sluis, klantencontactcentrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg ;
-Waterschap Scheldestromen, vestiging Terneuzen, Kennedylaan 1;
-Waterschap Scheldestro men , vestiging Middelburg, Kanaalweg 1;
- Projectkantoor Zwakke Schakels, Veerplein 5, Breskens.
De stukken zijn ook gepubliceerd op de websites: www.waterdunen .com en
http://provincie.zeeland. ni/milieu natuur/waterdunen.
Van deze ter inzage legging is kennis gegeven in het huis-aan-huisblad 'Het Zeeuws Vlaams
Advertentieblad', de PZC en Dagblad BN De Stem (editie Zeeuws-Vlaanderen) en de Staatscourant.

2.3

Het ontwerpbesluit is ter voldoening aan artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht aan
de aanvrager gezonden en voorts aan de betrokken bestuursorganen, alsmede aan de eigenaar van het terrein , voor zover de vergunning niet door deze is aangevraagd .

2.4

Van de ter inzage legging is schriftelijk mededeling gedaan aan de gebruikers/zakelijke gerechtigden van het terrein, de eigenaren van, de uit andere hoofde zakelijk gerechtigde(n) tot en de
gebruiker(s) van de percelen die direct grenzen aan het te ontgronden terrein , alsmede aan de
Vereniging Zeeuwse Milieufederatie.
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3.

Ingediende reacties op de vergunningsaanvraag en ontwerpvergunning
Ingediende reacties op de vergunningsaanvraag

3.1

3.2

3.3

3.4

Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn schriftelijke reacties ontvangen van de gemeente Sluis, het waterschap Scheldestromen en van Rijkswaterstaat Waterdistrict Westerschelde.
De gemeente Sluis staat op het standpunt, dat, aangezien Provinciale Staten van Zeeland een
inpassingsplan voor de ontwikkeling van het project Waterdunen heeft vastgesteld, er geen
sprake kan zijn van toetsing van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan . Geconcludeerd wordt, dat de voorgenomen ontgrondingen passen binnen het meergenoemde inpassingsplan .
De teamleider Beheer van de afdeling Beheer en Onderhoud Waterbeheer deelt namens het
dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen bij brief van 2 mei 2012 , kenmerk
2012012100 mede met betrekking tot de hiernavolgende beheersaspecten het volgende mee:
Waterbeheer
Tijdens de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dient de ont- en afwatering c.q . waterhuishouding van de aanliggende percelen en de achterliggende gebieden gewaarborgd te blijven . Hiervoor dienen de nodige tijdelijke en definitieve maatregelen genomen te worden . Voor
de werkzaamheden dient een watervergunning te worden aangevraagd . De vergunninghouder
is verantwoordelijk voor het voorkomen en opheffen van stremmingen in het watersysteem .
Voor aanvang van de werkzaamheden dient door of namens de vergunninghouder een uitvoeringsplan ter schriftelijke goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd . De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de watervergunning voor
het definitieve inrichtingsplan.
Wegen en Waterkeringen
In het kader van het project Waterdunen zal een grote hoeveelheid te ontgraven grond afge3
voerd worden via waterschapswegen . Voor ca. 1 miljoen m zal buiten het plangebied een bestemming gevonden moeten worden. Het waterschap hecht er aan dat de opdrachtgever i.c. de
provincie Zeeland, ruim voor aanvang van het werk met het waterschap bindende afspraken
maakt over routes, herstel van schades, verkeersveiligheid, etc. Die afspraken moeten vastliggen vóór de start van het werk. In de aanvraag (§ 5.6) is aangegeven dat thans nog niet duidelijk is hoe deze ontgrondingen uitgevoerd gaan worden in verband waarmee wordt gevraagd in
de vergunning een taakstellend voorschrift op te nemen voor het aanleveren van een werkplan .
Het waterschap ondersteunt dit verzoek en verzoekt voor te schrijven dat het waterschap voor
de start van de werkzaamheden met dit werkplan moet hebben ingestemd .
Het project Waterdunen voorziet in de aanleg van een getijdeduiker in de primaire waterkering .
Daarmee is de hoogwaterveiligheid in beginsel gewaarborgd. Vanaf de duiker wordt een kanaal
gegraven dat een regionale waterkering kruist (Groene Dijk). Er is een provinciebrede herziening van het regionale stelsel in voorbereiding . Het herziene stelsel is al in ontwerp vastgesteld
terwijl de definitieve besluitvorming te verwachten is in 2013. Met de herziening van het stelsel
vervalt de waterkerende functie van de Groene Dijk. De geplande statusherziening is een gevolg van het plan Waterdunen . In het kader van het plan Waterdunen wordt het gebied tussen
de primaire kering en de Groene Dijk zodanig ingericht (aanleg duinlandschap), dat de Groene
Dijk zijn waterkerende functie kan worden ontnomen . Dit betekent dat, zolang dat gebied niet is
heringericht, de Groene Dijk als regionale waterkering in stand moet blijven . Daarna kan de
Groene Dijk doorgraven worden. Mogelijk heeft de dijk dan nog een formele status als regionale
kering. Naar de mening van het waterschap hoeft dat dan geen beletsel te zijn voor het doorgraven van de dijk.
Rijkswaterstaat Waterdistrict Westersehelde deelt bij e-mailberichten van 9 maart en 17 april
2012 mede, dat van die zijde geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning .

Ingediende zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpvergunning
3.5

Tijdens de gecoördineerde inspraakprocedure zijn er (1 0) zienswijzen met betrekking tot de
ontwerp besluiten ingediend:
Ten aanzien van de ontwerp ontgrondingenvergunning zijn reacties ontvangen van:
- M. Bastiaanse-Loeffen, tevens H. Bastiaanse& T. Bastiaanse, Scherpbierseweg 20, 4503
GS Groede;
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-

ir. H.P. Meertens, Coendersberglaan 226, 5709 MA Helmond;
mevr. A. Maas Walendijk 4, 4503 PM Groede.

4.

Reactie bevoegd gezag

4.1

Met de reacties/opmerkingen van de adviseurs naar aanleiding van de vergunningaanvraag is,
voor zover nodig, rekening gehouden bij het opstellen van de (ontwerp)vergunning . In dit verband wordt verder verwezen naar onderdeel 6 van deze vergunning.
Als beantwoording van de zienswijzen hebben de bevoegde gezagen gezamenlijk een 'Antwoordnota gecoördineerde zienswijzenprocedure Waterdunen' opgesteld . Deze nota is als bijlage aan dit besluit gehecht en maakt daarvan deel uit. In het kader van de het ontwerpbesluit
op grond van de Ontgrondingenwet zijn (mogelijk) relevant de in genoemde nota weergegeven
zienswijzen onder 2.1, 4.2 en 9.3 en de zienswijzen die zijn aangemerkt als algemeen, voor zover die betrekking hebben op de onderhavige ontweïpvergunning . Voor onze overwegingen ten
aanzien van de zienswijzen verwijzen we naar deze bijlage. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de vergunning ten opzichte van de ontwerp-vergunning te wijzigen. Wel is
ambtshalve een aantal wijzigingen op het ontwerpbesluit doorgevoerd. Het betreft:
- niet inhoudelijke administratieve wijzigingen;
- actualisatie van de gegevens onder hoofdstuk 5;
- de opsomming van de kadastrale nummers in de aanhef en artikel 1 van de vergunning is in
overeenstemming gebracht met de percelen genoemd in bijlage 2 en 4a van de vergunningaanvraag ;
- de kadastrale percelen EL 174, 1009 en 1010, gelegen binnen het projectgebied, waarop op
grond van het inrichtingsplan Waterdunen ontgravingen ten behoeve van de aanleg van een
leidingenstrook dienen plaats te vinden , zijn opgenomen in de aanhef en in artikel 1. De bijlagen 2 (te ontgronden percelen}, 3 (aangrenzende percelen) en 4 (kaart) bij de aanvraag
zijn hierop aangepast.

4.2

5.

Planologische en archeologische aspecten

5.1

Vigerend is het bestemmingsplan/inpassingsplan "Waterdunen".
Een deel van de te ontgronden percelen is bestemd als "Recreatie", deels met de aanduiding
"specifieke vorm van recreatie - gebouwen uitgesloten" en deels met de aanduiding "specifieke
vorm van recreatie-getijdenlandschap". Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor dag
en verblijfsrecreatie en tevens voor wat betreft de aanduiding "gebouwen uitgesloten" voor het
behoud, versterking en/of herstel van de aan deze gronden eigen zijnde natuur- en landschapswaarden". In het geval van de aanduiding "getijdenlandschap" betreft het specifieke
bouwregels. Een ander deel van de te ontgronden percelen heeft de bestemming "Natuur".
Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor estuariene natuur, behoud, herstel en/of de
ontwikkeling van de natuur- en landschappelijke waarden, betrekking hebbende op het getijdengebied, dagrecreatief medegebruik, kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, groen, water, oevers en taluds, waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken met bijbehorende voorzieningen . Daarnaast zijn er nog te ontgronden percelen met de bestemming "Natuurrecreatie". Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor het behoud, het herstel en/of de
ontwikkeling van de natuur- en landschappelijke waarden, dagrecreatie met bijbehorende voorzieningen, groen, wegen, wandel- en fietspaden en andere verharding, water, oevers en taluds,
waterhuishoudkundige doeleinden en waterstaatswerken en bijbehorende voorzieningen . Tenslotte is er ter hoogte van het Zandertje, aan de noordzijde van het plangebied, sprake van de
bestemming "Verkeer''. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor wegen, wandel- en
fietspaden en andere verharding, overige parkeervoorzieningen, groen, bermen en bermsloten ,
voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, water, waterhuishoudkundige doeleinden en
waterstaatswerken en bijbehorende voorzieningen.
De provincie draagt kaderstellend en beleidsmatig bij aan de kwaliteitsverbetering en herstructurering in de recreatie, in veel gevallen in samenhang met andere ontwikkelingen . Dit geschiedt
in de vorm van gebiedsprojecten waarbij integraliteit één van de sleutelbegrippen is. In WestZeeuws-Vlaanderen is hiervoor destijds het gebiedsplan "Natuurlijk Vitaal" opgesteld. Publieke
en private partijen werken hierin samen aan de realisatie van een inrichtingsplan waarbij kwaliteitsverbetering en herstructurering van de recreatie, verbetering van de kustveiligheid en versterking van de natuur voorop staan. Het project Waterdunen moet resulteren in (waar mogelijk)
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5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

openbaar toegankelijke natuur met gecontroleerd getij in combinatie met natuurgerichte recreatie, kustversterking en recreatieve kwaliteitsverbetering .
Een deel van de Oud-Breskenspolder is begrensd als natuurcompensatieproject (verdieping
Westerschelde) in het Natuurbeheerplan Zeeland . Natuurcompensatieprojecten zijn begrensde
gebieden, waar verwerving en inrichting ten behoeve van natuur pas plaatsvindt via een compensatieopgave en die na uitvoering wordt toegevoegd aan de Economische Hoofd Structuur
(EHS) . De te ontgronden percelen binnen deze begrenzing maken nu dus nog geen deel uit van
de EHS. De Nalietjesdijk is een binnendijk en als zodanig begrensd als bestaande natuur EHS.
De Nalietjesdijk blijft onaangetast binnen dit plan. Opgemerkt wordt, dat in de kadastrale
overzichten perceel Oostburg S 931 (Zandertje) ontbreekt. Uit het inrichtingsplan valt op te maken , dat ook hier ontgrondingswerkzaamheden plaats vinden . Dit perceel (Zandertje) is overigens begrensd in het Natuurbeheerplan als bestaande natuur. Het betreft een binnendijk, die
dient als droge ecologische verbindingszone. Uit de inrichtingstekening blijkt, dat de
verbindingsfunctie als zodanig niet verdwijnt; derhalve bestaat er geen bezwaar tegen de
beoogde inrichting.
Gezien bovenstaande past de beoogde ontgronding binnen het provinciaal ruimtelijk beleid.
Met het oog op de Natuurbeschermingswet wordt opgemerkt, dat destijds is ingestemd met de
uitgevoerde passende beoordeling . Hiervoor is dus geen vergunning nodig.
Wanneer er velling van houtopstanden, vallende onder de werking van de Boswet, plaatsvindt
dient vooraf contact worden opgenomen met het bevoegde gezag , de provincie Zeeland.
Het te ontgronden terrein is op de AMK niet aangegeven als (deel van) een terrein met enige
vastgestelde archeologische waarde. Op de IKAW is het terrein weergegeven als een gebied
met een zeer lage archeologische verwachtingswaarde. Ook op de beleidsadvieskaart voor de
gemeente Sluis uit 2011 is het gebied weergegeven als een gebied met een lage trefkans, dat
wil zeggen , dat er een (zeer) lage trefkans is op het aantreffen van archeologische resten .
Er zijn ter plaatse en in de directe omgeving geen vindplaatsen uit Archis of het Zeeuws Archeologisch Archief bekend .
Op oude kaarten van Pourbus, Visscher-Roman en Hattinga is echter wel bebouwing in het
gebied waar te nemen. Om deze reden is er een aanvullend archeologisch bureauonderzoek
1
uitgevoerd . Uit de conceptversie hiervan is gebleken, dat er inderdaad bebouwingsresten uit de
16e Um de 19e eeuw in het gebied te verwachten zijn .
Derhalve dient ten behoeve van behoud of bescherming archeologisch vervolgonderzoek te
worden verricht en een deel van de werkzaamheden onder archeologische begeleiding te
worden uitgevoerd.
Geadviseerd wordt in eerste instantie de volgende locaties op de daarbij genoemde wijze
archeologisch te onderzoeken, dan wel archeologisch te laten begeleiden :
1. fort Napoleon (later fort Willem 1): de contouren van dit voormalige fort zijn op het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) duidelijk zichtbaar. In het westelijke deel van de omgrachting wordt de nieuwe inlaat gegraven. Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden is een archeologische begeleiding noodzakelijk. De archeologische begeleiding richt
zich op het bergen van vondsten die verband houden met het 19e-eeuwse fort;
2. de Groenedijk langs het Zandertje: er wordt een doorlaat gegraven in de dijk direct ten
westen van de camping. Bij het doorgraven dient het profiel van de dijk te worden gedocumenteerd door middel van een archeologische begeleiding. In het kader van het binnendijkenproject van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zeeland
(AWN Zeeland) dient de AWN Zeeland in de gelegenheid te worden gesteld bij de archeologische begeleiding aanwezig te zijn en waarnemingen te doen;
3. halverwege de Walendijk: op de kaart van Pourbus is bebouwing aangeduid . Het betreft
vermoedelijk een boerderij en twee schuurtjes. Ter plaatse van de kwelsloot dient archeologisch vervolgonderzoek (booronderzoek) te worden uitgevoerd;
4. de Walendijk, direct ten westen van de watergang : de oude bebouwing staat alleen op de
kaart van Pourbus weergegeven . Het betreft vermoedelijk een boerderij en twee schuurtjes. De projectie van de kaart maakt aannemelijk dat de plek van de oude bebouwing
overeenkomt met die van de huidige bebouwing . Toch is niet uit te sluiten, dat ten zuiden
van het huidige erf nog bewoningresten aanwezig zijn. Aangezien hier een waterpartij

E.Coppens MA, Groede Project Waterdunen , Gemeente Sluis, Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek
(Concept) , Transeet-rapport 84 , Transeet-Zabra Archeologie, Utrecht, 2012
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wordt gegraven, dient hier archeologisch vervolgonderzoek (booronderzoek) te worden uitgevoerd ;
5. ten oosten van de huidige bebouwing aan de Puijendijk: op de kaart van Visscher-Roman
staat een hofstede ingetekend. Om het erf wordt een kwelsloot gegraven (breedte ca. 12 m
en diepte ca 1,5 m). Ter plaatse van de kwelsloot dient archeologisch vervolgonderzoek
(booronderzoek) te worden uitgevoerd om te onderzoeken of de bebouwing in de 17e-18e
eeuw inderdaad ten oosten van het erf heeft gelegen;
6. Puijendijk: op de kaart van Visscher-Roman staat nog een hofstede ingetekend. Langs de
bestaande dijk wordt een kwelsloot gegraven (breedte ca. 12 m en diepte ca 1,5 m). Ter
plaatse van de kwelsloot dient archeologisch vervolgonderzoek (booronderzoek) te worden
uitgevoerd om te onderzoeken of hier inderdaad in de 17e-18e eeuw een hofstede heeft
gestaan;
7. het Zandertje: op de kaart van Visscher-Roman is te zien dat daar drie hofsteden stonden .
Dit komt overeen met de situatie op de kaart van Pourbus. De bebouwing aan het Zandertje blijft gehandhaafd. Hier is geen nader onderzoek nodig. Alleen ten zuiden van de huidige bebouwing wordt een waterpartij gegraven. De projectie van de kaart maakt het aannemelijk, dat de locaties van de oude hofsteden grotendeels overeenkomen met die van de
huidige bebouwing . Toch is niet uit te sluiten dat ten zuiden ervan nog bewoningresten
aanwezig zijn . Daarom dient ter plaatse van de waterpartij archeologisch vervolgonderzoek
(booronderzoek) te worden uitgevoerd;
8. Hogedijk (vervolg van de Puijendijk) : hieraan bevinden zich op twee locaties mogelijk resten van oude bebouwing . Deze is zichtbaar op de kaarten van Peurbus en VisscherRoman . De bebouwing blijft gehandhaafd. Ook de boerderij op de T-kruising van de Langeweg en de Slikkenburgseweg blijft gehandhaafd. Er is daar geen reden voor een veldonderzoek. Alleen ter plaatse van de kwelsloot, die om het erf wordt gegraven , kunnen
eventuele resten worden verstoord . Ter plaatse van de kwelsloot dient daarom archeologisch vervolgonderzoek (booronderzoek) te worden uitgevoerd;
9. de Nolletjesdijk, die een klein poldertje omsloot, is in het recente verleden al weggegraven .
Aangezien ondergronds nog interessante resten van de dijkvoet aanwezig kunnen zijn ,
wordt aanbevolen om bij de twee doorgravingen door de kwelsloot (aan de noordzijde van
de Hogedijk) het profiel van de dijkvoet van de voormalige Nalietjesdijk te laten documenteren door middel van een archeologische begeleiding. In het kader van het binnendijkenproject door de AWN Zeeland dient de AWN Zeeland in de gelegenheid te worden gesteld
bij de archeologische begeleiding aanwezig te zijn en waarnemingen te doen;
10. de Langeweg : ter plaatse beeldt Peurbus witte blokjes af. Vermoedelijk zijn dit geen
schuurtjes of kleine woningen , maar betreft het dammetjes en/of duikers, of andere waterstaatskundige werken . Op de huidige luchtfoto zijn langs de Langeweg dammen/duikers
zichtbaar. Deze lijken deels met die van Peurbus overeen te komen . Ter plaatse van deze
zes locaties dient archeologisch vervolgonderzoek (booronderzoek) uitgevoerd te worden.
5.9
De hierboven genoemde archeologische vervolgonderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. De
onderzoeken hebben geresulteerd in een drietal door de bevoegde overheid goedgekeurde
Programma's van Eisen voor Archeologische begeleiding.
5.10 Ondanks de wettelijke vrijstelling voor archeologisch vervolgonderzoek voor de overige delen
van het te ontgronden gebied , is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en
vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en
inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen .
Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 53 van de Monumentenwet 1988. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele
vondsten. Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of
sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te
melden bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) te Middelburg, tel: 0118-670870.
6.

Overwegingen bevoegd gezag

6.1

Het uitvoeren van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden vindt plaats ten behoeve van
het aanleveren van bodemmateriaal voor kustversterking en tegelijkertijd het ontwikkelen van
natuur- en recreatiegebied (project Waterdunen).
In het plangebied wordt een kwelsloot aangelegd . De ontgronding ten behoeve van de aanleg
van deze kwelsloot is volgens artikel 1 letter a en b van de Ontgrondingenverordening Zeeland
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6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

vrijgesteld van de vergunningplicht van de Ontgrondingenwet Een waterwetvergunning is wel
vereist.
De provincie draagt kaderstellend en beleidsmatig bij aan de kwaliteitsverbetering en herstructurering in de recreatie, in veel gevallen in samenhang met andere ontwikkelingen . Dit geschiedt
in de vorm van gebiedsprojecten waarbij integraliteit één van de sleutelbegrippen is.
In West-Zeeuws-Vlaanderen is hiervoor destijds het gebiedsplan "Natuurlijk Vitaal" opgesteld .
Publieke en private partijen werken hierin samen aan de realisatie van een inrichtingsplan,
waarbij kwaliteitsverbetering en herstructurering van de recreatie, verbetering van de kustveiligheid en versterking van de natuur voorop staan . Het project Waterdunen moet resulteren in
(waar mogelijk) openbaar toegankelijke natuur met gecontroleerd getij in combinatie met natuurgerichte recreatie, kustversterking en recreatieve kwaliteitsverbetering.
Voor de ontwikkeling van het project Waterdunen is door Provinciale Staten van Zeeland een
inpassingsplan vastgesteld . Deze komt in de plaats van een gemeentelijk bestemmingsplan .
Verwezen wordt naar het gestelde onder hoofdstuk 4.1 van de aanvraag .
De voorgenomen ontgrondingwerkzaamheden passen binnen het inpassingsplan en projectplan
Waterdunen en derhalve binnen het provinciaal ruimtelijk beleid .
Met het oog op de Natuurbeschermingswet merken wij op, dat in het kader van de m.e.r.procedure (2006) en het provinciale inpassingsplan een natuurtoets is uitgevoerd. Een
vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet is niet vereist.
Indien sprake zal zijn van velling van houtopstanden, vallende onder de werking van de Boswet,
dient vooraf contact worden opgenomen met het bevoegde gezag, de provincie Zeeland .
Een deel van de Oud-Breskenspolder, één van de polders waar het plan Waterdunen gestalte
dient te krijgen, is begrensd als natuurcompensatieproject (verdieping Westerschelde) in het
Natuurbeheerplan Zeeland . Natuurcompensatieprojecten zijn begrensde gebieden waar verwerving en inrichting ten behoeve van natuur pas plaatsvindt via een compensatieopgave en
die na uitvoering wordt toegevoegd aan de Economische Hoofd Structuur (EHS).
In de aanvraag was één van de te ontgronden percelen, namelijk perceel bekend gemeente
Oostburg, sectorS, nummer 931 (Zandertje), gelegen in het plangebied, niet opgenomen op de
lijst van de te ontgronden percelen . Op verzoek van de aanvrager wordt dit perceel alsnog in
deze vergunning met het oog op ontgronding opgenomen .
Naar aanleiding van de reactie van het waterschap Scheldestromen op de vergunningaanvraag
zijn in de vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van wegtransporten alsmede de
eis, dat tijdens de ontgrondingwerkzaamheden de waterhuishouding/waterafvoer in de plangebieden en omgeving dient te worden gewaarborgd. Tevens is in de voorschriften opgenomen,
dat het terzake op te stellen werkplan met het oog op de voorgenomen ontgrondingen ook aan
het waterschap ter instemming zal worden voorgelegd.
Het waterschap Scheldestromen gaat ervan uit, dat in totaal ca 1.000.000 m3 buiten het gebied
zal worden afgevoerd. Naar verwachting zal dit echter ca. 500.000 m3 zijn; Bij beschikking van
23 mei 2012 , nummer 12012939 hebben wij aan Aannemingsmaatschappij Zeeuwse Stromen
B.V. vergunning verleend voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden in verband met
het winnen van klei op de percelen kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie S, nrs. 680, 1256,
1257, 1258 en 1259. Deze percelen zijn gelegen binnen het projectgebied en zijn zodanig verricht, dat deze passen binnen de inrichtingseisen van het plan. De vergunde hoeveelheid bedroeg 125.000 m3. Het overige deel, ca. 375 .000 m3, zal binnen het gebied worden verwerkt.
Indien de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden van invloed zijn op beschermde soorten,
planten en/of dieren, genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, is daarvoor een ontheffing van de minister van LNV nodig ex artikel 75 van genoemde wet. Niettemin dienen wij in het kader van de onderhavige vergunningenprocedure te beoordelen of op er voorhand aanwijzingen zijn, dat de Flora- en faunawet aan de uitvoerbaarheid
van de ontgrondingswerkzaamheden in de weg staat. Op grond van de met betrekking tot de te
ontgronden percelen dezerzijds beschikbare kennis komen wij tot de conclusie, dat er mogelijk
belemmeringen zijn als gevolg van de aanwezigheid van (een) bepaalde vogelsoor-t(en) en
dienen er maatregelen bij ontgravingen ten tijde van het broedseizoen te worden genomen. Een
voorschrift terzake is in de vergunning opgenomen.
Gelet op de archeologische (verwachtings)waarde, zoals onder 5.6 e.v. omschreven, zijn er
gegronde redenen om ten behoeve van behoud of bescherming van archeologische waarden
archeologisch onderzoek uit te voeren of de werkzaamheden onder archeologische begeleiding
te laten uitvoeren. Daarnaast blijft het mogelijk, dat bij de graafwerkzaamheden op andere dan
de specifiek genoemde plaatsen archeologische resten aan het licht komen . Wanneer dit het

11

•

geval is dient de SCEZ onverwijld op de hoogte te worden gebracht. Voorschriften met betrekking tot het bovenstaande zijn in de vergunning opgenomen.
7.

Conclusie
De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend; aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen .

MEDEDELINGEN
I.

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit
bekend is gemaakt (door het coördinerend orgaan) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) . Bovendien
kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van de ontwerpbesluit. De
wijzigingen zijn beschreven onder 4.2. van het definitieve ontgrondingenbesluit

11.

Op grond van artikel 1.1 in samenhang met Bijlage 11 , onder 11 , van de Crisis- en herstelwet,
geldt voor besluiten ter verwezenlijking van het project Waterdunen tevens afdeling 2 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen proformaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de
beroepstermijn moeten worden ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet
meer kunnen worden aangevuld . Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen . Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer
(070) 42644 26.
Zij, die een beroep als genoemd onder I hebben ingesteld worden verzocht een afschrift van
het beroepschrift te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD
Middelburg.

111.

Ingevolge het bepaalde in artikel 16 van de Ontgrondingenwet, wordt deze vergunning van
kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een
beroepschrift. Indien overeenkomstig artikel 46 van de wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

IV.

Voor zover blijkt, dat de aanvrager, houder van de vergunning of degene die overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht of afdeling 4.1 .2 van genoemde wet een
zienswijze naar voren heeft gebracht, ten gevolge van deze vergunning schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijze net of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de
vergoed ing niet of niet voldoende op andere wijze ts verzekerd, kan hem desgevraagd een
naar billijkheid te bepalen schadevergoeding worden toegekend . Hiervoor is de nadeelcompensatieregeling Verkeer en Vervoer en provinciale projecten van toepassing .

V.

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan :
a)
b)
c)
d)
e)

Provincie Zeeland
Dienst Landelijk Gebied
Rijkswaterstaat Zeeland, Wegendistrict Zeeland ;
het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen;
Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland;
f) burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis;
g) de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie
h) geadresseerden , die een zienswijze hebben ingediend.
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Antwoordnota gecoördineerde zienswijzenprocedure Waterdunen
1. Inleiding
Op grond van het besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 5 februari 2010 (Provinciaalblad nr. 12 van 201 0) wordt de voorbereiding en bekendmaking van
de besluiten ter uitvoering van het recreatie-natuurproject project Waterdunen , gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen (de gemeente Sluis) gecoördineerd (artikel
3.33 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)) . Gedeputeerde Staten is het coördinerend orgaan. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en
bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing zijn.
De provincie Zeeland , het Waterschap Scheldestromen , de Staatssecretaris van Economische Zaken, namens deze Dienst Regelingen , hebben een aantal
ontwerp-besluiten genomen in verband met de uitvoering van het recreatie-natuurproject project Waterdunen , gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen (de
gemeente Sluis). Het betrof de volgende ontwerp-besluiten:
een ontwerpvergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de provincie Zeeland
een ontwerpbesluit Wegenwet tot onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer van de provincie Zeeland;
een ontwerpbesluit Watervergunning van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen ;
een ontwerpbesluit ontheffing op de Keur Wegen van het Dage lijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen;
een ontwerpbesluit Flora- en Faunawet van de Dienst Regelingen, namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Deze ontwerp-besluiten hebben vanaf 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 voor een ieder gecoördineerd ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn er (1 0) zienswijzen met betrekking tot de ontwerp besluiten ingediend . Als beantwoording van de zienswijzen hebben de bevoegde
gezagen gezamenlijk de 'Antwoordnota gecoördineerde zienswijzenprocedure Waterdunen' opgesteld.
Gehanteerde afkortingen:
Og = Ontgrondingenvergunning
F&F =Flora en Faunawet
Ww = Waterwet
lnpassingsplan Waterdunen = inpassingsplan Waterdunen, vastgesteld door provinciale Staten op 1 oktober 2010
provinciale nadeelcompensatieregeling voor Waterdunen = de Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoersvoorzieningen en provinciale Projecten
provincie Zeeland 2010
de uitspraak van Raad van State= de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 15 februari 2012 (201 011643/1) inzake de
beroepen die zijn ingesteld tegen het inpassingsplan Waterdunen
Rapport waterhuishouding =rapport Onderzoek Waterhuishouding Waterdunen d.d. 21 november 2012
de uitspraak van de ABRS inzake Waterdunen = de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 15 februari 2010
(201 011643/1)

2. Beantwoording Zienswijzen
In het schema is een overzicht van de indieners van de zienswijzen gegeven , zijn de ingediende zienswijzen kernachtig samengevat en van een reactie van de
bevoegde gezagen voorzien .

Nr.

Indiener; omschrijving zienswijze
(kopie brief ingediende zienswijzen
in bijlage)

1.

Goedleven bv
Goedleven 12
4508 PE WATER! ANDKERKJE
d.d. 2 januari 2013 ,
ingekomen op 3 januari 2013
Zoutschade : afhankelijk van het
functioneren van de 'kwelwatersloot'
en de waterstand kan zoutwater
zo rgen voor een onomkeerbare
zoutwaterpercolatie en derhalve
waardeloze (in eigendom
hebbende) landbouwgrond (408)

1.1.
Ontwerpbesluit Waterwet

Antwoord/verwerking zienswijze

In hoofdstuk 4 van het rapport Waterhu ishouding zijn de mogelijke effecten en mitigerende
maatregelen voor bu iten het plangebied onderzocht en aangegeven. Uit de globale
effectberekeningen kan worden gesteld dat door de aanleg van een kwelsloot in het
plangebied deze in principe voldoende compensatie biedt om de geohydrologische effecten
vah Waterdunen naar de omgeving te voorkomen .
De zienswijze voor het onderdeel zoutschade is er met name op gericht, dat door het
inbrengen van zout water in het plangebied de hoeveelheid zoet water dat besch ikbaar is om
de natuurlijke zoetwaterbuffer aan te vu llen verminderd . Dit met name in de zomer bij ee n
extreme droogteperiode. Bij deze situatie leidt dit volgens de zienswijze tot een niet
omkeerbare zoutwaterpercolatie en kapitaalvernietiging (waardeloze landbouwgrond). Verd er
wordt gewezen op de duidelijk meer extremere klimatologische omstandigheden .
In het rapport Waterhu ishouding staat dat zonder mitigerende maatregelen in de agra rische
percelen grenzend aan het plangebied naar verwachting de zoetwaterlens dunner za l word en
en dat het oppervlaktewater te maken zal krijgen met een toename van (zout) kwe lwater wat
leidt tot mogelijk extra risico op zoutschade aan de gewassen. Door aan leg van de kwe lsloot
(mitigerende maatregel) zal de grondwaterstand en de stijghoogte in het zuidelijk
àahgrenzende perceel 5 tot 10 cm lager komen te liggen dan in de huidige situatie. Het ri sico
van natschade en/of verzi lting worden door een dergelijke kwelsloot meer dan vo lled ig
gemitigeerd. Verder wordt aangegeven dat door de ongelijksoortige bodemopbouw (en het
gehanteerde eenvoud ige modelconcept) de onzekerheid in de effectvoorspell ing relatief groot
is ..Uit monitoring van de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit in de aangrenzende
agrarische percelen zal moeten blijken of de kwelsloot voldoende compensatie biedt voo r de
effecten van Waterdunen .
In de kwe lsloot aan de randen van het plangebied worden dezelfde streefpeilen gehanteerd

zoals nu in het plangebied en omgeving. Hierbij kan opgemerkt worden dat het noord-oostelijk
(Zandertje , Park Schoneveld , Het Heem , Fort Frederik Hendrik) en het oostelijk deel van de
Oud Breskenspolder in de huidige situatie door het plangebied Waterdunen afwatert. In de
nieuwe situatie vindt de afwatering van dit gebied plaats via de zuidelijke kwelsloot zodat in de
randzone van het plan zoet water beschikbaar komt.
Bij het verziltingsonderzoek heeft men geen rekening gehouden met extreme
weersomstandigheden (droogte of neerslag). Wel is gebleken dat indien bij extreme droogte
de waterstand in de kwelsloot terug zakt naar winterpeilniveau de kwelsloot nog voldoende
mitigeert. Hierbij wordt opgemerkt dat de kwelsloot door de aanlegdiepte rechtstreeks
beïnvloed wordt door het robuuste) resterende peilgebied (ongeveer 4000 ha) van het
afwateringsgebied Nieuwe Sluis (ongeveer 4600 ha) . De kwelsloot wordt zodanig aangelegd
dat er in de winter ongeveer 0,50 m water staat, in de zomer is dit ongeveer 0,80 m. De kans
dat bij (extreme) droogte het zomerstreefpeil meer dan 0,30 m daalt is gezien de erva ringen in
het peilbeheer klein.
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er conform het monitoringsplan van Deltares
(mei 2008) de grondwaterstanden in en met name langs de randen van het gebied gemeten.
Die metingen zullen ook tijdens en na de realisatie doorgaan om eventuele effecten te kunnen
waarnemen .
In geval van (verziltings)schade kan een verzoek om nadeelcompensatie worden ingediend op
grond van de provinciale nadeelcompensatieregeling voor Waterdunen en/of de Verorden ing
Nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen. Er dient uiteraard wel sprake te zijn van een
causaal verband .

1. 2.
Alg emeen

Goed perceel grond aangeboden
met voorkeur tot grondruiL Geen
voorstel tot aankoop of ruil
ontvangen . Perceel door zowel
overheid als privésector als
'gecontamineerd' aangemerkt

Op basis van de uitgevoerde studie(s) blijkt dus dat de gevolgen van Waterdunen zoals
geschetst in de zienswijze voldoende worden ondervangen door technische maatregelen .
Daarnaast bestaat er een regel ing voor nadeelcompensatie. Daarmee zijn de belangen van
derden voldoende gewaarborgd.
Het door betrokkene naar voren gebrachte met betrekking tot gewenste grondtransacties en
grondwaarde heeft geen directe relatie met de nu voo rliggende ontwerpbesluiten .
De provincie heeft deze punten onder de aandacht gebracht van het kavelruilbureau Zee land.

1.3.
Algemeen

Perceel (S 408) is en zal frequent
als foerageergebied voor vogels
dienen. Landelijke
schadevergoedingen bieden geen
soelaas (ook niet in de toekomst)

De zorgen omtrent schade door foeragerende vogels en de tekortsch ietende
schadevergoed ingsregelingen hebben geen directe relatie met de nu voorliggende
ontwerpbeslu iten . De genoemde bezwaren zijn niet gericht op de nu voorliggende
ontwerpbeslu iten , maar op het project Waterdunen zelf.
Overigens is de kwestie van (toename van) foeragerende vogels in de beroepsproced ure rond
het inpassingsplan Waterdunen ook naar voren gebracht. In de uitspraak van de Raad va n
State dienaangaande overweegt de Afdeling , dat ind ien van schade door foeragerende vogels
sprake zou zijn , er geen grond bestaat voor de verwachting dat die schade zodanig za l zijn,
dat bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten worden
toegekend dan aan de belangen die met de realisering van het plan Waterdunen aan de orde
zijn .

2.

2.0
2.1
Ontwerpbesluit
ontgrondingsvergunning

2.2.
Ontwerpbesluit
onttrekki ng wegen

M. Bastiaanse-Loeffen, tevens H.
Bastiaanse& T. Bastiaanse
Scherpbierseweq 20
4503 GS Groede
d.d. 4 januari 2013,
ingekomen op 10 januari 20 13.
Ontvankelijkheid

Aangezien de provincie niet meer over de post-enveloppe besch ikt, wordt deze zienswijze
aangeme rkt als tijdig ingekomen.
Deze zienswijze is niet gericht op de nu voorliggende ontwerpbesluiten , maar op het project
Door het onttrekken van goede
Waterdunen zelf. De bezwaren zijn ook naar voren gebracht in de beroepsprocedure teg en
grond aan landbouw is er minder
het inpassingsplan Waterdunen . In de uitspraak van de Raad van State dienaangaande, heeft
goede grond beschikbaar voo r
de Afdeling overwogen dat de in Waterdunen voorziene functieverandering slechts betrekking
productie van voer en voedsel.
heeft op 1% van het agrarisch gebied van Slu is. Gelet daarop hebben Provinciale Staten naar
(Wereld) bevolking neemt toe ,
het oordeel van de Afdeling zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het belang
voedselbehoefte stijgt.
bij het rea liseren van een recreatie- en natuurgebied zwaarder weegt dan het belang bij
Grondonttrekking heeft een
behoud van het bestaande landschap. De Afdeling acht hiermee ook voldoende gemotiveerd ,
prijsopdrijvend nadelig effect (voor
waarom aan het belang van de voedse lvoorziening geen overwegende betekenis is
zowel agrariërs als landbouw).
toegekend .
Door het onttrekken van (gedeelten) In het ontwerp onttrekkingsbesluit van staat dat in het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaa l en het
Provinciaa l Ve rkeers- en Vervoersplan Zeeland , Mob iliteit op Maat (waarin het provinciaa l
van de Langeweg en
categoriseringsplan is opgenomen) de ontsluitingsstructuur van de West Zeeuws-Vlaam se
Sli kkenburgseweg aan het
kust nader is uitgewerkt. Het principe van de slagenstructuu r is daarbij als uitgangspunt
openbaar verkeer word ik
genomen . De weg Breskens , Groede, Nieuwvliet en Slu is is de hoofdroute voor het
gedwongen om via de Provinciale
doorgaande verkeer. Vanaf die weg is de kust bereikbaar via een aantal ontsluitingswege n, de
weg om te rijden van Groede naar
Breskens en vice versa . Dit
zogenaamde 'slagen' naar de kust. Doorgaand verkeer langs de kuststrook wordt zovee l
betekent vaak omrijden en het wordt mogelijk vermeden , waardoor de verbl ijfskwaliteit aldaar voor kustbewoners en recrea nten
toeneemt. Met de inrichting van de slagenstructuur wordt naar onze mening de kustrecreatie
veel drukker, wat de veiligheid niet
bevorderd , niet belemmerd .
bevordert.
In Waterdunen worden vanaf de weg Breskens-Groede met twee slagen naar het stra nd , de
bestaande bebouwingsconcentraties en de verblijfsrecreatie in Waterdunen voorzien: een

oostel ijke slag via de Langeweg en de (nieuwe) verlegde Slikkenburgseweg en een westelijke
slag via Noordweg , Havendijk en Puijendijk. Via deze slagen zijn alle bestemmingen aan de
kust goed bereikbaar. In het geval van calam iteiten kunnen hulpvoertuigen gebruik maken van
de route door het bungalowterrein. Dit kan dan in beide richtingen , zowel west-oost als oostwest. Hierdoor zijn alle bestemmingen aan de kust bij calamiteiten via twee kanten te
bereiken. De aanrijtijd voor hulpvoertuigen vanuit Breskens naar recreatievoorzieningen langs
de kust ten westen van Waterdunen blijft nagenoeg onveranderd.
De hiervoor genoemde slagen zijn beschreven in pa ragraaf 4.5.2 van het inmiddels
onherroepel ijk geworden inpassingsplan Waterdunen . Ingevolge jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt als uitgangspunt dat het nemen
van een onttrekki ngsbesluit als een normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden
beschouwd , waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen
in beg insel voor rekening van de betrokkenen dienen te blijven . Dat neemt niet weg dat zich
feiten en omstandigheden kunnen voordoen waardoor een individueel belang ten gevolg e van
een dergelijke maatregel zodan ig zwaar wordt getroffen dat het uit die maatregel
voortvloe iende nadeel redelijkerwijs niet ten laste van betrokkene dient te bl ijven .
Als blijkt dat er schade is, dan kan er op grond van artikel 6 lid 1 e.v. Wro juncto artikel
6.1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening , alsmede de Planschadeverordening Zee land, een
verzoek worden ingediend om een tegemoetkoming in de planschade bij burgemeester en
wethouders van (één van) de gemeente(n) waarin de schadeoorzaak is gelegen , ter attentie
van gedeputeerde Staten van Zeeland .
De huidige autoroute van Groede (Scherpbierseweg 20) naar Breskens (bijvoorbeeld
eindpunt: Langeweg 77) is Scherpbierseweg, Schuitvlotstaat, Burgemeester J C
Everaarslaan , Voorstraat (N675), Noordweg 11, Havendijk, Slikkenburgseweg , Langeweg te
Breskens. Deze huidige autoroute heeft een lengte van 6,3 km.
Wij onderkennen dat het autoverkeer richting Breskens (en visa versa) in de nieuwe situatie
geen gebruik meer kan maken van de route Langeweg en Slikkenburgseweg.
De alternatieve autoroute richting Breskens (en visa versa), na de onttrekking aan het
openbaar verkeer van onder andere weggedeelten van de Langeweg en Slikkenburgseweg , is
de autoroute Scherpbierseweg , Schu itvlotstraat, Burgemeester J.C . Everaarslaan , Voorstraat
(N675), Provincia le weg (N676), Sing el, Langeweg. Deze nieuwe autoroute heeft ook een
lengte van 6,3 km.
Concreet betekent dit dat de nieuwe autoroute ten opzichte van de huidige autoroute qua
afstand gelijk bl ijft. Van omrijden en omrijschade is naar ons oordeel hier geen sprake.
Voor de Provin ciale weg (N675) , een gebiedsontsluitingsweg, is in het verkeersonderzoek een
verkeerstoename met circa 1500 motorvoertuigen voorspeld als gevolg van het project
Waterdunen. De totale verkeersintensiteit op de N675 komt daarmee op ca. 6000
motorvoertuigen per etmaal. Gelet op de maximale capaciteit van de weg (1 0.000 à 12.000
motorvoertuigen per etmaal) noopt deze toename niet tot aanvullende maatregelen . Als

wegbeheerder zal de provincie de daadwerkelijke ontwikkeling van de intensiteit uiteraard
volgen . Indien dat vanuit de verkeersvei ligheid nodig is, zullen daartoe passende maatregelen
worden genomen.

3

3.1
Alg emeen

4.

4.1.
Ontwerpbesluit Flora- en
Faun awet (toekenning
ontheffin g ruimtelijke
ingrepen)

J .J. van Rosevelt

Zandertje 5
4511 RJ Breskens
d.d. 4 januari 2013,
ingekomen op 8 januari 20 13
Wandelpad tussen Zandertje 3 en 5
richting zuidwaarts.
In 2009 ook al zienswijze ingediend.
Tracé op deze locatie is erg
ongelukkig en tast privacy aan. 40
Meter oostwaarts opschuiven levert
diverse expliciete voordelen op:
* Weiland met unieke karresporen
wordt niet doorkruist;
* karakteristiek gebied wordt
behouden
* Wandelpad komt haaks op dijk te
liggen dat zorgt voor veilige
oversteekplaats voetgangers .
Het gros van de bewoners is tegen
het plan; persoonlijke aandacht aan
zienswijze is gewenst.
ir. H.P. Meertens
Coendersberglaan 226
5709 MA Helmond
5 januari 2013,
ingekomen d.d. 8 januari 2013
In het plan worden met gemak de
gebiedseigen soorten die normaal
sterk beschermd worden en reden
zijn om plannen aan te passen of
voorzien ingen te treffen , ingewisseld
voor, of ondergeschikt gemaakt aan
soorten van bu iten het gebied .
Geen sprake van een evenwichtige
natuurontwikkeling.

De. zienswijze is niet gericht op de nu voorl iggende ontwerpbes luiten , maar op de
voorgenomen inrichting van Waterdunen zelf. Het bezwaar is eerder als inspraakreacti e op het
voorontwerp inpassingsplan bij de provincie naar voren gebracht. In de antwoordnota bij het
ontwerp inpassingsplan is toen het volgende overwogen : "De voorgestelde alternatieve route
aan de oostrand van het gebied achten wij voor recreanten minder aantrekkelijk dan de
huidige route , die meer door het gebied heen loopt. Doordat de route langs de bestaande
ontsluitingsweg naar de zuidelijke bebouwing van het Zandertje loopt, kan aantasting va n
natuurwaarden worden voorkomen. " Aanvu llend hierop willen wij nog op het volgende wij ze n.
Zoals ook uit de aanvraag van de watervergunning blijkt, zal langs de bebouwing van het
Zandertje een nieuwe watergang worden aangelegd, die de bebouwing scheidt van het
(recreatie)natu urgebied. Het wandelpad zal aan de zuidoostzijde van die nieuwe watergang
komen . De afstand vanaf het pad tot de won ingen van het Zandertje is zodanig , dat geen
sprake zal zijn van onaanvaardbare aantasting van de privacy.

De ontheffing steunt op een zorgvu ldig motivering . Onderdee l daarvan is een objectieve en
zorgvu ldig verri chte soortentoets "Effecten en maatregelen beschermde soorten Waterdunen
Breskens", die deel uitmaakt van de ontheffing . Reken ing houdend daarmee zijn in de
ontheffing de voorschriften aangescherpt. Op basis van het voorgaande is sprake van een
zorgvuldige afweging van belangen binnen het kader van de Flora- en Faunawet Het belang
van de het project is afgewogen ten opzichte van het belang voor de soort. Door het nemen
van de maatregelen komt de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het
geding. De soort bl ijft in het gebied en kan er gebruik van blijven maken .

4.2.
Ontwerpbesluit
ontgrondi ngenvergunning
en
Ontwerpbesluit Waterwet

4 .3.
Ontwerpbes luit
onttrekking wegen

Ontgrond ingenvergunning (en
watervergunning) leveren nieuw
risico op voor calam iteiten
plangebied en park Schoneveld .
Door combinatie van in- en uitlaat in
de getijdenduiker ontstaat een
situatie die bij fouten/defecten ris ico
geeft op calamiteit(en) in
binnengebied. Zekerheid dat dit
(vo ldoende) is uitgesloten is niet
aangetoond. Geen
afdoende/voldoende
won ingverzekering van aanwezige
eigendommen/gebouwen in geva l
van calamiteit of ramp. Provincie
moet voorzien in rampverzekering of
de niet verzekerde kosten in
voorkomend geval vergoeden .
Verwijzing naar eerder toegezonden
brief.
Nieuw aan te leggen fietsroute is
niet verkeersveilig , noch
verkeerstechnisch noch sociaa l.
Be leving ook heel anders
polderroute naast strandroute
Omleggen route voor verkeer naar
provinciale weg (ipv. kuststrook)
betekent dat 3 keer door een
bebouwde kom gereden moet
worden (Nieuwvliet, Groede en
Boerenhol). Dat betekent dat deze
kernen meer verkeer moeten
verwerken, terwijl de bebouwing
merendeels direct aan de weg ligt.
Wegen voldoen niet aan criteria van
provinciale weg .
Onttrekking gedeelte zonder
aangrenzende bebouwing
(Slikken burgweg-gedeelte
Langeweg) en aanleg van een
nieuwe ontsluiting achter de
woningen aan de Westrand van

De getijdendu iker is als onderdee l van het kustversterkingsplan Waterdunen door het
waterschap getoetst aan de landelijke veiligheidsnormen . Het resultaat van deze toetsing en
de daaruit voortvl oeiende eisen aan het ontwerp van de duiker zijn opgenomen in bijlage 1
van het kustversterkingsplan , dat in 2008 door de Algemene Vergadering van het waterschap
is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De getijdenduiker dient net als
alle andere delen van de primaire waterkering in Zeeland aan de norm van 1 :4000 te voldoen.
Van extra , onverzekerbare risico's als gevolg van de getijdenduiker is geen sprake.

De nieuw aan te leggen vrij liggende fietsroute door het natuurgebied heen beschouwen wij
niet sociaal onveilig. Het natuurgebied wordt een ope n gebied van kreken , slikken en
schorren . Er is wein ig of geen hoog opgaande begroeiing langs de fietsroute . De fietsroute
leidt voorts direct langs een woonerf, hetgeen de sociale veil igheid bevordert.
Voor de beantwoording van de onts luiti ngsstructuur van het betreffende gebied en de schade
wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze genoemd onder 2.2.
Bij ca lam iteiten kunnen de hulpdiensten naast de hoofdontsluiting via de westelijke slag en
oostelijke slag ook de route door het bungalowterrein benutten. Dit kan dan in beide
richtingen , zowel west-oost als oost-west. Hierdoor zijn alle verblijfs- en recreatieve
voorzien ingen, zoa ls hotel , camping , bungalowterrein en het Bezoekerscentrum , vi a twee
routes te bereiken . De aanrijtijd voor hulpvoertuigen vanuit Breskens naar
recreatievoorzien ingen langs de kust ten westen van Waterdunen bl ijft nagenoeg
onveranderd.

4.4.
Ontwerpbesluit Waterwet

Schoneveld is niet juist.
Bereikbaarheid voor hulpdiensten
baart zorgen, in de huidige situatie
is het al moeilijk de j uiste plek te
bereiken, in alarmsituatie is juiste
locatie en aanrijroute vaak niet
eenduidig. In de nieuwe situatie zijn
er geen of moeilijl<e kortsluitingen
aanwezig.
Nieuwe slagenstructuur zal
problemen geven voor Puyendijk
Problemen met onttrekken van
wegen zonder dat er tenminste een
functioneel vervangende weg voor
in de plaats komt.
Als ten gevolge hiervan
verhuurgraad van vakantiewoning
schade oplevert zal schade
geclaimd worden, een eventuele
verjaring_ wordt hiermee gestuit.
Verwijzing naar eerdere e-mail d.d.
8-11-11 en informatie-/inloopmiddag
in oktober 2012.
Zorgen zijn toegenomen niet
afgenomen. T.a.v. verzilting blijft
gedempte tij permanent hoger dan
gebiedspeil (bij hoogtij > 0,75 m).
Dat in droge periodes geen
zoetwater is dat zoutinfiltratie
tegengaat is niet weerlegd.
Waarom laat waterschap hier een
pe rmanent hoger zoutwaterpeil toe
in tegenstelling tot bij andere
bouwwerkeni-putten in ZeeuwsVlaanderen.
Afwatering van Schoneveld en
Zandertje wordt om het plangebied
heen gelegd. Daardoor lange
omweg . Omdat afwatering tevens
als kwelsloot moet fungeren
betekent dit dat in droge periode het
zoute kwelwater infiltreert. Tijdens

In de zienswijze wordt aangegeven dat het gedempte tij nagenoeg permanent hoger is dan het
oppervlaktewaterpeil in de huidige waterlopen, bij hoogtij wel 0,75 m. Het huidige gemiddelde
oppervlaktewater gebiedspeil is NAP -0,75 m. Het oppervlaktewater beslaat slechts een kl ein
percentage van het gebied dat grotendeels uit percelen bestaat. Op de plaatsen waar de
kreken gegraven worden staat nu grondwater op een gemiddeld niveau van NAP 0,00 m
afgeleid van grondwaterstandsmetingen. Het gemiddelde nieuwe peil is vergelijkbaar met de
huidige grondwaterpeilen. Er is dan geen sprake van een toegenomen waterdruk vanu it
wa:terdunen naar de omgeving . Het gem iddelde gedempte getijdepeil in de nieuwe situatie is
NAP 0,00 m. Ook bij doodtij en springtij waarbij de amplitude respectievelijk kleiner of groter
is.
Dat er in droge situaties geen zoet water is om zoutinfiltratie tegen te gaan is volgens indiener
in de rapportage niet weerlegd. Gezien het feit dat de belangen van de indiener buiten het
plangebied liggen (zuidelijk deel park Schoneveld) wordt voor de verdere beantwoord ing
hiervan verwezen naar de beantwoording van de zienswijze bij 1.1. en wel in die zin dat voor
'agrarische percelen ', 'bebouwing' moet worden gelezen.
Bij de aanwezigheid van robuuste zoete grondwatervoorkomens (conform Keurkaart
Grondwater van het waterschap) eist het waterschap bij (tijdelijke) grondwaterbemalingen een
retourbemaling om het zoete grondwater op peil te houden. In het plangebied van Waterdunen
en directe omgeving is geen sprake van een dergelijk voorkomen . Een permanent hoger
zoutwaterp_eil is in dit verband dan ook toelaatbaar.

4. 5.
Algemeen

natte periodes wordt
afvoercapaciteit (vanwege lengte
afvoer) drastisch beperkt, zeker als
lozingscapaciteit op zee vermindert
door hoge buitenwaterstanden.
Hierdoor verval te gering voor een
goede afvoer, waardoor
eerder/meer wateroverlast te
verwachten op Schoneveld. Omdat
er geen spuiboezem is voorzien kan
een versnelde afvoer niet
plaatsvinden , hetgeen betekent dat
niet voldoende is ingespeeld op
heftigheid en omvang van buiten
een alom bekend probleem ook in
de huidige situatie .
Voorafgaand aan
vergunningverlening dient
overeenkomst met partijen
aangegaan te worden. Ingreep heeft
consequenties voor bestaande
(vakantie)woningen . Eigenaren
moeten zekerheid/duidelijkheid
krijgen over (kwaliteitsonderhoud)
natuurgebied en mogelijke
financiële consequenties bij
terugdringen subsidies, overnames
door andere partijen etc. (kijk naar
situatie Braakman, Pannenschuur
etc.)
Zorg dat voor vergunningverlening
alles zoveel mogelijk juridisch is
afgedekt. Openheid van zaken is
hiervoor een eerste vereiste.
Overeenkomsten m.b.t. duurzaam
en kwalitatief beheer zijn niet ter
inzage gelegd. Vergunningen
zouden hierdoor niet verleend
mogen worden. Als
overeenkomsten bestaan dienen
deze eerst nog ter inzage te worden
gelegd , na reactie kan vergunning

De afwatering van het Zandertje , Schoneveld , Het Heem en Fort Frederik Hendrik wordt in de
nieuwe situatie binnenplans langs de randen van het plangebied geleid. De af te leggen weg
voor de afwatering bij genoemde bebouwing wordt daarmee langer dan de huidige situatie. In
het ontwerp van de maatregelen en de kwelsloot is hier rekening mee gehouden zodat de
opstuwing in een afvoersituatie geen hinder geeft voor de bebouwing stroomopwaarts. Ook de
situatie bij extremen is getoetst. Vanwege de hoge ligging van bebouwing en infrastructuur
lopen deze geen groot risico. In het algemeen kan men stellen dat de aanleg van een nieuwe
afwateringstructuur de afwatering van de aanliggende parken verbeterd. Eventuele knelpunten
op de parken zelf worden hiermee echter niet opgelost.
Een spu iboezem voor het zoete watersysteem is niet opgenomen omdat er geloosd wordt via
het gemaal Nieuwe Sluis . Het huidige uitwateringskanaal voor het gemaal blijft over een lengte
van ongeveer 350 m. intact. Daarnaast wordt de (langere) omleiding uitgevoerd met
afmetingen verge lijkbaar met de bestaande hoofdafwatering . De boezemfunctie wordt
daarmee vergelijkbaar of verbeterd t.o.v. de huidige situatie.
De kwalite it van het natuurgebied staat bij de provincie hoog in het vaandel, zoals ook volgt uit
het reeds vastgestelde inrichtingsplan Waterdunen en het beeldkwaliteitplan Waterdunen.
Op dit moment vindt nog overleg plaats tussen de in Waterdunen samenwerkende partijen
over (de kwa liteit, de verantwoordelijkheden en financiering van) het beheer en onderhoud
van het gebied . Afspraken daarover zullen voorafgaande aan de realisatie worden neergelegd
in een overeenkomst. Het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot beheer en
onderhoud voorafgaand aan de vergunningverlening is wettelijk geen noodzakelijke
voorwaarde . In de grondexploitatie van Waterdunen is in de financiering van het beheer
voorzien.

5.

5. 1.
Ontwerpbesluit Flora en
Faunawet

5.2.
Al gemeen

6.1 .
Ontwerpbesluit
onttrekking wegen

dan wel/niet worden verleend.
Deze zienswijze tevens
beschouwen als een WOB-verzoek.
J.J . Provoost
Nieuwstraat 17
4503 BD Groede
d.d. 5 januari 2013, ingekomen 8
januari 2013
Ontwerpbesluit Flora- en faunawet
legt wellicht beperkingen op aan
oorspronkelijke opzet nieuw te
bouwen vakantiewoningen integraal
in landschap op te nemen . Deze
unieke opzet (met toegevoegde
waarde voor streek) moet behouden
blijven . Hiermee kan Waterdunen
zich tot in lengte van jaren blijvend
onderscheiden.
Huidige economische crisis mag
geen aanleiding zijn tot afbreuk aan
de kwaliteit waarop landschappelijk
en recreatief is ingezet.
A.M. Mannekes
Langeweg 102
4511 AN Breskens
d.d. 9 januari 2013,
ingekomen op 9 januari 2013
Door het onttrekken van gedeelte
Langeweg aan openbaar verkeer, is
fruitwinkel moeilijker bereikbaar, dit
zal tot omzetverlies leiden .
Door onttrekking moet, om zijn
woning/winkel aan G. de Moorsweg
te bereiken, worden omgereden
over de veel drukkere Provinciale
Weg naar Groede.
Het eenrichtingsverkeer langs de
kust zorgt ook dat winkel veel
moeilijker te bereiken is. Dit deel
van Breskens wordt uithoek.

Van beperkingen voor de opzet van Waterdunen als gevolg van het ontwerpbesluit Flora- en
Faunawet zal geen sprake zijn. De in het besluit voorgeschreven maatregelen en
voorzieningen ten behoeve van de bokkenorchis en de steenuil kunnen in het plan
geïntegreerd worden zonder dat de oorspronkelijke (en unieke) opzet van verweving van
natuur en recreatie wordt aangetast.

D~ze zienswijze vat de provincie op als steunbetuiging aan de onverminderde ambities van de
pa:rtijen, betrokken bij Waterdunen .

Het streven is de kustzone zelf autoluwer te maken, waardoor de belevingswaarde en
veiligheid voor verblijfsrecreanten , fietsers en wandelaars wordt verhoogd. Daarmee wordt de
kustrecreatie sterk bevorderd. De fruitwinkelligt langs de oostelijke ontsluitingsweg (oftewel
"oostelijke slag") naar de kust. Dit kan positieve effecten hebben op de bereikbaarheid en de
omzet van de fruitwinkel.
Als bl ijkt dat er schade is (bijvoorbeeld waardevermindering, omzetschade en I of
omrijschade) , dan kan er op grond van artikel 6 lid 1 e.v. Wro juncto artikel 6.1 .1.1. van het
Be.sluit ruimtelijke ordening, alsmede de Planschadeverordening Zeeland, een verzoek
worden ingediend om een tegemoetkoming in de planschade bij burgemeester en wethouders
van (één van) de gemeente(n) waarin de schadeoorzaak is gelegen, ter attentie van
gedeputeerde Staten van Zeeland .

6. 2.
Ontwerpbesluit Waterwet

6.3.
Algem een

7.

7.1.
Ontwerpbesluit Waterwet

Ongerustheid of ontwatering in
polder goed zal blijven . Heeft als
enige nog percelen in de polder.
Inlaat van zout water kan op term ijn
ook schade veroorzaken . Is er een
goede regeling als op term ijn
schade ontstaat en wie is hiervoor
dan aansprakelijk

Aanleg natuur. Op welke w ijze is het
onderhoud gerege ld, wat is het
onderhoudsplan , wie is hiervoor
ve rantwoordelij k.
Enkele perenpercelen in eigendom ,
deze zijn bacterievuurgevoe lig. Wie
is verantwoordelijk voor adequate
bestrijding?
Wat is geregeld m.b.t. overlast van
bijv. ganzen op naast gelegen
percelen . Wie is verantwoordelijk
voor eventuele schade?
E.P.M. Tournois
Slijkplaat 20
4513 KL Hoofdplaat
d.d. 9 januari 2013 ,
ingekomen op 9 januari 20 13
Woning aan Zandertje 7 in
recreatieve verhuur. Nu geen
problemen met optrekkend of
doorslaand vocht. Als door real isatie
Waterdunen woning niet meer
bereikbaar is , of door schade niet
meer verhuurbaar is
(grondwaterpeil-verhogingzoutgehalte) wordt Provincie
Zeeland hiervoor veran twoordelij k
gesteld

De percelen van de indiener liggen in het oostelijk deel van de Oud Breskenspolder dus buiten
het plangebied van Waterdunen. De afwatering van dit deel van de polder vindt in de nieuwe
situatie plaats via de oostelijke en zuide lijke kwelsloot gelegen binnenplans langs de randen
van Waterdunen . Voor de verdere beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van
de zienswijzen bij 1.1 en 4.4. gebaseerd op uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken
en metingen van het grondwater.
In geval van (verziltings)schade kan een verzoek om nadeelcompensatie worden inged iend op
grond van de provinciale nadeelcompensatieregeling voor Waterdunen en/of de Verord ening
Nadeelcompensatie waterschap Sche ldestromen. Er dient uiteraard wel sprake te zij n van een
causaal verband .
De zienswijze is niet gericht op de nu voorl iggende ontwerpbesluiten , maar op het project
Waterdunen ze lf. De kwestie van (toename van) foeragerende vogels is in de proced ure rond
het inpassingsplan Waterdunen ook naar voren gebracht. Voor dit soort schade geldt een
landelijke compensatieregeling . Zie hiervoor verder bij 1.3.
Voor het onderhoud van het natuurgebied zal de toekomstig beheerder een beheerplan
opstellen . Daarin zal ook het aspect van voorkómen van schade bij aangrenzende perce len
aandacht krij gen. In de grondexp loitati e van Waterdu nen is in de f inanciering van het beheer
voorzien .

Het perceel van indiener van de zienswij ze ligt binnen het plangebied van Waterdunen met
een maa ive ldhoogte van ongevee r NAP +1,20 m.
Door de dagelij kse eb- en vloedbeweging komt zout water het plangebied binnen. In het
rapport staat aangegeven dat dit betekent dat in het plangebied tot in elk geval het
vloedniveau (NAP +0,55 m) sprake is van een zoute ontwikkeling van het grond- en
oppervlaktewater. Ook de zone tot aan het springvloedniveau (NAP +0,75 m) zal een zekere
mate van zoute ontwikkeling doormaken , en zal leiden tot een meer brakke situatie. De hogere
delen van W aterdunen die zich bu iten de invloed van het zoute water bevinden (globaal boven
een ligg ing van NAP +0,75 m, voorname lij k langs de randen van het gebied gelege n) z ullen
voornamelij k onder invloed van het zoete regenwater blijven. De beoogde kwelsloot langs de
binnenrand van het plangebied bevindt zich in de zone waar vooral sprake is van ee n
ontwikkeli ng onder invloed van zoet (grond)water. Daarnaast heeft de aanleg van de kwelsloot
ook zijn eigen effect op de grondwaterstanden en de zoetwaterlens ter plaatse . In het rapport

is opgenomen dat in een zone van circa 50 tot 100 m breed (afhankelijk van het peil in de
kwelsloot) langs de kwelsloot de grondwaterstand binnen het plangebied zelfs lager wordt dan
in de huidige situatie. In deze zone zal daardoor sprake blijven van een zoet grondwater. In
het rapport is verder aangegeven dat op de bovenstroomse trajecten (waaronder de kwelsloot
ten zuiden van Het Zandertje) met een hogere maaiveldligging en/of natuurfunctie het
waterpeil zelfs rond NAP mag zijn zonder dat dit overlast geeft. De bodemhoogte van de
nieuwe kwelsloot sluit aan bij de huidige waterloop aan de zuidzijde van Het Zandertje. Deze
waterloop wordt gehandhaafd. De drooglegging van het perceel wordt door deze maatregelen
niet gewijzigd.
Gelet op het voorgaande worden geen nadelige gevolgen verwacht voor het perceel van
indiener.
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er conform het monitoringsplan van Deltares
(mei 2008) de effecten op bijvoorbeeld de grondwaterstanden in het gebied gemeten.
In geval van (verziltings)schade kan een verzoek om nadeelcompensatie worden ingediend op
grond van de provinciale nadeelcompensatieregeling voor Waterdunen en/of de Verorden ing
Nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen. Er dient uiteraard wel sprake te zijn van een
causaal verband .
Verder za l er zorg voor worden gedragen dat de woning gedurende en na uitvoering van het
project bereikbaar blijft.

8.1.
Ontwerpbesluit
Onttrekking wegen

Grontmi j namens Strandcamping
Groede B.V.
Postbus 7060
4330 GB Middelburg
d.d. 9 januari 2013, ingekomen op 9
januari 2013
Grote verkeersbelasting op
toegangswegen. Wegen zijn (te)
smal en kunnen extra drukte niet
verwerken , daarnaast is er kans op
filevorming en dit zal leiden tot
opstoppingen of wegversperringen
bij Camping Groede.

Voor de beantwoording van de onts luitingsstructuur van het betreffende gebied wordt
verwezen naar de beantwoording van de zienswijze genoemd onder 2.2.
De verwachting is inderdaad dat ten gevolge van de aanleg van Waterdunen de
verkeersbelasting naar de kust zal toenemen . Hiertoe zijn in de afgelopen jaren waar nodig
reeds wegen en fietspaden aangepast op de toegekende functie . Specifiek met op het project
Waterdunen zal de Puijendijk ook verbreed worden.
De toenemende verkeersintensiteiten leiden niet tot verdere noodzakelijke aanpassinge n in
het betreffende gebied. De wegbeheerders (gemeente, waterschap en provincie) zul len de
daadwerkelijke ontwikkeling van de verkeersintensiteit uiteraard blijven volgen. Indien het
vanuit de verkeersveiligheid nodig is, zullen daartoe passende maatregelen worden genomen .

8.2.
Ontwerpbesluit
Onttrekking wegen

Onttrekken van wegen aan het
openbaar verkeer betekent minder
parkeermogelijkheden ,
bermparkeren kan nu leiden tot een
extra remmende werking op de
toevoerwegen .

In Waterdunen worden verschillende parkeervoorzieningen aangelegd met in totaal circa 1250
parkeerplaatsen. Naar verwachting zal daarmee het huidige parkeerprobleem (parkeren in de
berm) juist worden opgelost.
De verwachting is dat het waterschap en de gemeente Sluis een parkeerverbod instellen en
handhaven voor het parkeren in de berm.
Tot slot wordt medio 2013 langs de Walendijk een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd.
Vóór de zomer van 2014 zullen de definitieve parkeervoorzieningen gereed zijn.

8.3 .
Ontwerp ontheffing op de
keur wegen

Ontheffing voor de uitvoering van
werkzaamheden is te weinig
concreet, hierdoor kan niet worden
beoordeeld of overlast kan worden
voorkomen en/of tot een minimum
beperkt

De ontwerpvergunning en -ontheffing zijn vrij algemeen van aard omdat de aanvraag ook
algemeen van aard is . Het is niet aan het waterschap om iets te vermelden m.b.t.
uitvoeringsperiode en eventuele andere voorwaarden (tenzij dit een relatie zou hebben met de
betreffende Keur) om overlast tijdens het toeristenseizoen te voorkomen . Indien de Provincie
daar aanleiding toe ziet, zou zij deze aspecten wel kunnen meenemen in haar
uitvoeringsvoorwaarden .

9.

Mevr. A Maas
Walendijk 4
4503 PM Groede
d.d. 7 januari 2013 ,
ingekomen OQ 9januari 2013
Stelling , dat project de leefbaarheid
van de regio kan vergroten , wordt
onvoldoende onderbouwd. Het
mankeert aan gedegen onderzoek
dat de kansen en bedreigingen op
een objectieve manier inschat.
Opmerking over integrale aanpak en
samenwerking met organisaties en
bevolking is stuitend , daar er van
een fatsoenlijke benadering door de
provincie richting mij geen sprake
was.
Door de afsluiting van de wegen
moet vanaf haar woning naar
Breskens 3,5 km omgereden
worden.

9.1
A lgemeen

9.2
Ontwerpbesluit
Onttrekking wegen

De zienswijze is niet gericht op de nu voorliggende ontwerpbesluiten, maar op het project
Waterdunen zelf. Het punt van het onvoldoende onderbouwd zijn van de sociaal-economische
effecten van Waterdunen is eerder reeds als zienswijze op het ontwerp inpassingsplan naar
voren gebracht. Deze stelling van appellant wordt overigens niet nader onderbouwd. In de
reactie op de zienswijze is in de zienswijzennota uitgebreid ingegaan op het verrichte
onderzoek naar de regionale sociaal-economische effecten van Waterdunen. Betreffende
rapporten zijn op de website www.waterdunen.com te vinden en zijn ook eerder ter inzage
gelegd in het kader van de m.e.r.-procedure en de procedure rond het inpassingsplan .
De opvatting van appellant over het gevoerde overleg tussen provincie en haar wordt niet
gedeeld.

Voor de beantwoording van de ontsluitingsstructuur van het betreffende gebied en de
eventuele omrijschade wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze genoemd
onder 2.2.
De huidige autoroute van Groede (Walendijk 4) naar Breskens (bijvoorbeeld eindpunt:
Langeweg 77) is Walendijk, Zandertje I I 11 , Slikkenburgseweg, Langeweg te Breskens. Deze
huidige autoroute heeft een lengte van 4,2 km.
De nieuwe alternatieve autoroute van het huis van betrokkene naar Breskens (heenreis) is de
Walendijk, Panoramaweg , (de nieuw aan te leggen) Slikkenburgseweg en de Langeweg . Deze
nieuwe heenreis heeft een lengte van 4,5 km .

De nieuwe alternatieve autoroute va n Breskens naar het hu is van betrokkene (teru greis) is de
route N676 , N675, Noordweg IJ , Havendijk, Puijendijk en de Walend ijk. Deze nieuwe te rugreis
heeft een lengte van 7,9 km .

9.3
Ontwerpbesluit
Ontgrondingen

9.4
Ontwerpbes luit
W aterwet

Gevolgen van het ontwerp besluit
zijn voor haar persoonl ijke situatie
slechts gebaseerd op
veronderstellingen en dus niet met
zekerhe id te benoemen.

Gevolgen van het ontwerp besluit
zijn voor haar persoonlijke situatie
slechts gebaseerd op
veronderstellingen en dus niet met
zekerheid te benoemen .

De nieuwe autoroutes zijn ten opzichte van de huidige autoroute respectievelij k 0,3 km en 3,7
km langer. Hetgeen ons inziens acceptabel is.
De zienswijze is zeer algemeen en niet concreet gesteld. Het ontwerpbesluit ten behoeve van
de: ontgrond ing is tot stand gekomen na een gedege studie van de aanvraag, en de bij de
aanvraag ingediende rapporten . Tevens zijn er in ee rdere procedures t.b .v. de planvo rming en
vaststelli ng van het inpassingsplan vele stud ies naar gevolgen en ontwikkelingen uitgevoerd .
In de bijl agen bij de aanvraag betreffende deze vergunn ing zij n aanvullende detailstudies
betrokken o.a . rapport Nader onderzoe k Waterhuishouding Waterdunen d.d. 21 nove mber
2012 m.b.t. de waterhuishoud ing . Hierin is gedetailleerd de ont-en afwatering binne n het
gebied onderzocht, teneinde negatieve effecten op de omgeving te voorkomen . Met het
voorstel om rondom het gebied een kwe lsloot aan te leggen is in het werkplan re kening
gehouden. Tevens zijn ter voorkom ing van mogelijke schades aan eigendomme n ten gevolge
van vrachtverkeer maatregelen opgenomen en zijn hiertoe in de vergunning voorschriften
opgenomen. Op deze wijze zijn voor zover mogelijk de consequenties zo goed mogelijk
bepaa ld en afgewogen. Indien blijkt dat zich onvoorziene omstand igheden voordoe n dan
zuilen deze bij de monitoring tijdens en na uitvoering gesignaleerd worden zodat op dat
moment naar behoren kan worden gereageerd. Eve tueel kan er beroep gedaan wo rd en op
de nadeelcompe nsatieregeling.
Naar ons oordeel is met bovenstaande voldoende inspanning geleverd de gevolgen inzichtel ijk
te maken en daarmee passende maatregelen te voorzien.
Indiener van de zienswijze geeft aan dat de gevolgen voor haar percee l gebaseerd zijn op
veronderstel lingen en daardoor niet met zekerheid te benoemen. Het rapport
Waterhuishoud ing Waterdunen betreft echter nader onderzoek.
Betreffend percee l van indiener ligt binnen het plangebied . Voor de beantwoord ing wordt
tevens verwezen naar de beantwoord ing van de zienswijze bij 7.1 ., met het versch il , dat aan
de zu idzijde van het perceel een perceelsafwatering wordt gerealiseerd , vervolgens ee n strook
land t.b .v. de landschappelijke afscheiding van het perceel en vervolgens het nieuwe
afwateringskanaal voor het gehele zoete afwateringsgebied. Daarin worden de huidige
streefpei len gehanteerd en die tevens fungeert als kwelsloot De huidige waterloop ten zuiden
van de Walendijk blijft gehandhaafd. Deze ont- en afwateringsstructuur van het pe rcee l is in
het waterhu ishoudkundig onderzoek apart beoordeeld wegens een beperkte
ontwateringsdiepte van de huidige situatie. Hierbij is met name gelet op een voldoende af- en
bntwatering in relatie tot het risico van zetting . Het perceel is opgenomen in de monitoring van
de grondwaterstanden.

10.

10.1
Algem een

ZMF
Ravelijn de Groene Jager 5
4461 DJ Goes
d.d. 8 januari 2013, ingekomen op
10 januari 2013
ZMF heeft geen op- of
aanmerkingen op de
ontwerpbesluiten en wenst provincie
succes met de voortgang van het
proces .

Deze zienswijze neemt de provincie voor kennisgeving aan.

De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van de ontwerpbesluiten.
Wel is ambtshalve een aantal wijzigingen op het ontwerpbesluit doorgevoerd. Het betreft:
niet inhoudelijke administratieve wijzigingen ;
actualisatie van de gegevens onder hoofdstuk 5;
de opsomming van de kada strale nummers in de aanhef en artikel 1 van de vergunning is in overeenstemming gebracht met de percelen genoemd in
bijlage 2 en 4a van de vergunningaanvraag ;
de kada strale percelen EL 174, 1009 en 1010, gelegen binnen het projectgebied , waarop op grond van het inri chtingsplan Waterdunen ontgravingen ten
behoeve van de aanleg van een leidingenstrook dienen plaats te vinden , zijn opgenomen in de aanhef en in artikel 1. De bijlagen 2 (te ontgronden
percelen), 3 (aangrenzende percelen) en 4 (kaart) bij de aanvraag zijn hierop aangepast.
Ten aanzien van deze ambtshalve aangebrachte wijzigingen geldt, dat belanghebbenden beroep kunnen aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben
ingediend , tegen alle wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van de ontwerpbesluit. De wijzigingen zijn eveneens beschreven onder 4.2. van het
definitieve ontgrondingenbesluit
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Kadastrale gegevens te ontgronden percelen
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Kadastrale gegevens aangrenzende percelen

LEGENDA
Nieuw te graven waterganglkwelsloot; De proftelen
code zie rapport lauw en Bestek/Grondbalans

Tracé Kabels en leldingen

Ouin tjos/verhoglngon duinzand lngeplsnt met helmgras

Groodoontouren I

bastions~ gi'OildophOglng

Pa!1!.eren: grasbatontegels op 10cm 1traalzand; vulling SChOne
.chelpen
Asfaltverharding 12crn In 21agen; rijbaan parketen en
Walendijkweg
Beplanting struweel

landschaPJ)4Mijke haag: zie plantlijst
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Nieuwe weg met drempel; Wegverharding zie profiel, Incl.
bermstroken grasbetontegels 40cm breed

Paardenpad breed 1,5m laf'1511 lrnoé kwcMsloot

Aan to bnmgon grondcontouronlgrondhouvoö rond orvon
te graven grenuloot rond erf
W~arhardlng nieuwe Walendi]kweg; 1.le profiel, Incl.
bflrmstrokBO grasbetontegels 40cm breed

Nlouwe hoog16

~

Flet&pad met op-lalrlt van dijkje max. 5%

c::::::s:::::J

Dijkjes langs nieuwe Slikkenburgseweg, zie prolleien
dijkje weslzljde met fietspad ; dijkje oostzijde met beplanting bosplantsoen
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