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uw kenmerk:
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onderwerp: Inspectiebrief NBwet Willempolder en
Abraham Wisse polder
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Op 23 november 2011 heeft , toezichthouder van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu, het
dijktraject Willempolder eh Abraham Wissepolder te St. Philipeland bezocht. Het doel van dit bezoek was ,CIm
te controleren of u de voorschriften nalèeft van de vergunning i'ex artikel 19d van de Natuurbéscherminqswet
1998" van 2 september 2010, nummer 10028093/NB.10.015 (verder te noerneri: uw vergunning). Het vol-
gende voorschrift is geïnspecteerd: .Ós .1 . ' , '
- Voorschrift 4; nabij dijkpalen 647 en 657 (exacte locatie mag enigszins afwijken) dient een dwarsafraste-

ring geplaatst te worden (zie deel 0, afbeelding 2).

--Voor de resultaten van het bezoek verwijzen wij u ri~ar het bijgevoegde bezoekverslag.
. . I.
Voor vragen over de inspectie kunt u contact opnemen met

verzonden: - 5 nEe. 2011

Geachte heer

Hoogachterid,

Het Groene Woud I, Middelburg T: [0118J- 631700 wwwzeeland nl
Postbus 165 F [0118J - 634756
4330 AD Ivlrudelburg
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Inspectiebrief NB-wet WillelllPolder en Abraham Wi~
i_____J

RAPPORT AGE CONTROLEBEZOEK BIJ VERGUNNINGEN NB-WET

•

Nummer : 10028093 INB.IO.OIS

Vergunning verleend aan:
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Waterschap Zeeuwse Eilanden
: Postbus J000
: 4330 ZW MIDDELBURG

Omschrijving Activiteit
Adres inrichting
Contactpersoon
Datum controlebezoek
Contactpersoon Provincie

: Dijktraject WillempoJder en Abraham Wissepolder
: Willemsweg en Abraham Wisseweg te St. Philipsland
: de heer
: 23 november 20 I I
:

Aanwezige personen: Aanwezig namens:
Provincie Zeeland

OVERZICHT CONSTATERINGEN EN BEVINDINGEN

Op 23 november 2011, heb ik, inspecteur van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu van de
Provincie Zeeland, een bezoek gebracht bij het dijktraject Willempolder en Abraham Wissepolder te Sint
Philipsland in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Dit bezoek heb ik afgelegd in het kader van de handhaving
op de naleving van de Vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, nummer 10028093 I
NB. I0.0 IS, van 2 september 20 I0, en verder op de werkzaamheden van toepassing zijnde
Natuurbeschermingswet 1998.

Constateringen:

Krachtens voorschrift 4 van voornoemde vergunning dient nabij dijkpalen 647 en 657 een dwarsafrastering te
worden geplaatst.
Tijdens het controlebezoek op 5 oktober 2011 was geconstateerd dat de dwarsafrasteringen niet naar behoren
waren aangebracht.
Bij brief van 14 oktober 2011, kenmerk 11114613, bent u aangeschreven voor het feit dat tijdens voornoemde
inspectie is geconstateerd dat voorschrift 4 van de vergunning niet is uitgevoerd conform de doelstelling van dit
voorschrift. In het bij deze brief gevoegde bezoekverslag hebben wij aangegeven hoe naar ons oordeel de
dwarsafrasteringen moesten worden aangepast.
Op 23 november 201 I is er een hercontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle is geconstateerd dat bij beide
dwarsafrasteringen aan de benedenzijde van de onderberm aan de buitenkant van de dijk keiblokken zijn gelegd.
Vervolgens is tot aan het hek op de onderhoudsstrook een RVS ijzerwerk en draad aangebracht.
Nabij dijkpaal645 is.de afrastering aan het boventalud doorgetrokken tot aan de slagboom over de oprit.
Nabij dijkpaal 656 is de afrastering aan het boventalud doorgetrokken tot aan de witte paaltjes langs de oprit.

Conclusies/Acties:

Op de wijze waarmee de dwars afrasteringen, bedoeld onder voorschrift 4 van de vergunning, thans zijn
aangebracht, kunnen wij instemmen. Verder hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd.

Naar ons oordeel kan het werk als beëindigd worden beschouwd. De vergunning is voor onbepaalde tijd geldig.

Opgemaakt 29 november 20 I I,




