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Geacht bestuur,

Op 5 oktober en 23 november 2011 heeft de heer P.J. Meijaard, toezichthouder van de afdeling
Handhaving Natuur en Milieu, een bezoek gebracht aan het dijktralec;.LQeertruiC!~~ Sche~nisse-.
polder te Tholen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Herêloel van dit bezoeK was om te confrO-
leren of u de voorschriften naleeft van de vergunning op grond van artikel 19d eerste lid van de Na-
tuurbeschermingswet 1998, nummer 10023384/N8.10.013 van 7 juli 2010 (verder te noemen uw ver-
gunning). Een ander doel van het bezoek was om na te gaan of na 31 oktober 2011 werkzaamheden
werden uitgeoefend. Hieronder informeren wij u over de geconstateerde overtredingen.

Overtredingen

Voorschrift 21 van uw vergunning

Tijdens de inspectie op 23 november 2011 is geconstateerd dat u voorschrift 21 (zie bijlage) van uw
vergunning overtreedt. Dit voorschrift houdt in dat de werkzaamheden behorende tot het dijktraject
Geertruida- en Scherpenissepolder, inclusief de werkzaamheden aan depots, uiterlijk op 31 oktober
2011 dienen te zijn beêindigd.

Op 23 november 2011 vonden aan de binnenzijde van de buitendijk nabij het 80tgat aan de Inlaag
Scherpenissepolder nog werkzaamheden plaats. Op deze locatie en op het depot aan de Gatweg te
Scherpenisse lag materiaal opgeslagen (grond met stenen en puin). Ook was op dit depot een puin-
en stenenscheider in bedrijf om het in het depot liggende materiaal te bewerken.

Op 29 november 2011 heeft de heer beleidsmedewerker waterkeringen van uw water-
schap, per e-mail meegedeeld dat het opgeslagen materiaal tussen de dijk en de inlaag, nabij het
80tgat, wordt opgeruimd in de komende weken. Het ontmantelen van het depot zal plaats vinden voor
1 maart 2012.

- - - - -
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De aanvraag om vergunning is getoetst aan het verrichten van werkzaamheden tot uiterlijk 31 oktober
van het jaar van uitvoering, in dit geval 2011. De depots maken onderdeel uit van het werk aan het
dijktraject en kunnen hier niet los van worden gezien.
Gezien de ligging van de depots in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied is er mogelijk sprake
van externe beïnvloeding op het natuurgebied door activiteiten in deze depots en ten gevolge van het
ontmantelen van deze depots.

Omdat uw vergunning is verleend voor werKzaamheden aan het dijktraject in de periode tot 31 oktober
van het jaar van uitvoering (2011) betekent de constatering van 23 november 2011 dat u heeft gehan-
deld zonder vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet gaat uit van het
voorzorg beginsel, wat betekent dat eerst getoetst dient te worden welke effecten een activiteit veroor-
zaakt.

Gevolgen van de overtredingen

Voor deze overtredingen zenden wij u deze formele waarschuwing. Wij zullen één of meerdere lasten
onder dwangsom opleggen als wij tijdens een volgende controle constateren dat u werkzaamheden
uitvoert zonder vergunning op grond van artikel19d eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 of
dat u voorschrift 21 van uw vergunning opnieuw overtreedt.

Op 15 december 2011 heeft een overleg plaats gevonden waarbij aanwezig waren de heer E.C. Stik-
voort, vergunningverlener van onze afdeling Water en Natuur, de heren P.J. Meijaard en W. Beilo van
onze afdeling Handhaving Natuur en Milieu, en de heren R. van der Voort van het Projectbureau
Zeeweringen en M. Vroegop en R. Derksen van uw waterschap. In bijgevoegd "Rapport controlebe-
zoek bij vergunningen NB-wet" 15 december 2011 zijn de tijdens dit overleg besproken zaken en af-
spraken weergegeven.

Voordat u de werkzaamheden aan de depots voortzet, dient u eerst een ecologische toets uit te (la-
ten) voeren naar de mogelijke effecten op beschermde Natura 2000-waarden ten gevolge van de
werkzaamheden in en het ontmantelen van de depots. Daarin dient beoordeeld te worden welk niveau
deze effecten (verstoring/verslechtering, dan wel (mogelijk) significante effecten) hebben. Mogelijk ligt
hierbij het voorkOmen van negatieve effecten voor de hand, bijvoorbeeld door de werkzaamheden niet
in het broedseizoen te doen en/of tijdens een periode dat relatief weinig vogels in de nabijheid van de
werkzaamheden verblijven. Uit de toets zal moeten blijken of voor deze werKzaamheden wel of geen
(wijzigings)vergunning nodig is.

Na het uitvoeren van deze toets kunnen wij beoordelen welke effecten het ontmantelen van de depots
heeft en kunnen wij een oordeel geven over de vergunningplicht.

Wij zenden een afschrift van deze brief aan het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen en het Regionaal Milieuteam te Middelburg.

Bij deze brief zenden wij als bijlage de rapportage van het controlebezoek, opgemaakt op 15 decem-
ber 2011.

•
Deze brief is geen beschikking. U kunt tegen deze brief dus geen bezwaar maken. Voor vragen over
de inspectie of de overtredingen kunt u contact opnemen met de heer

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Behoort bij brief d.d. 22 december 2011 met ons kenmerK: 11450949
van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu

2



11
Provincie Zeeland

Bijlage bij brief van 22 december 2011, kenmerk 11450949 aan Waterschap Scheldestromen

Vergunningvoorschrift 21 van vergunning 7 juli 2010, nummer 10023384/NB.10.013

Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk
31 oktober van hetzelfde jaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden
gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het Natura 2000-gebied afgevoerd.

Artikel 19d eerste lid van de Nbwet 1998

"Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beper-
kingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het
vierde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten
die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a,
derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kun-
nen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de
natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten."

Behoort bij brief d.d. 22 deeember 2011 met ons kenmerk: 11450949
van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu
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RAPPORTAGE CONTROLEBEZOEK BIJ VERGUNNINGEN NB-WET

Nummer : 10023384/ NB.l0.013

Vergunning verleend aan:
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Waterschap Scheldestromen
: Postbus 1000
: 4330 ZW MIDDELBURG

Omschrijving Activiteit
Adres inrichting
Contactpersoon
Datum controlebezoek
Contactpersoon Provincie

: Dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder
: St. Maarten Oesterdam en Schelphoekseweg te Tholen
:
: 5 oktober en 23 november 2011
:

Aanwezige personen: Aanwezig namens:
Provincie Zeeland

OVERZICHT CONSTATERINGEN EN BEVINDINGEN

Op 5 oktober en 23 november 2011, heb ik, inspecteur van de afdeling Handhaving Natuur en
Milieu van de provincie Zeeland, het dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder te Tholen in het Natura 2000-
gebied Oostersehelde bezocht. Deze bezoeken heb ik afgelegd in het kader van de handhaving op de naleving
van de Vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, nummer 10023384/ NB.I0.0n, van
7juli 20 I0, en verder op de werkzaamheden van toepassing zijnde Natuurbeschermingswet 1998.

Constateringen:

Op 5 oktober 2011 wordt nog volop aan de dijk gewerkt. Over het gehele dijktraject moet het boventalud worden
afgewerkt. Vanaf de bocht van de dijk aan de St. Maarten Oesterdam tot aan de Schelphoekseweg is de aannemer
is bezig met aanbrengen van de onderberm. Dit vindt tevens plaats nabij Tuttelhoek waar de onderberm met
bitume wordt afgewerkt.

Op 23 november vinden aan de binnenzijde van de buitendijk nabij het Botgat aan de Inlaag Scherpenissepolder
nog werkzaamheden plaats. Tevens ligt hier materiaal opgeslagen in de vorm van grond met stenen en puin.
Op het depot aan de Gatweg te Scherpenisse ligt eveneens materiaal in de vorm van grond, stenen en puin opge-
slagen. Tevens vinden hier activiteiten plaats in de vorm van het in bedrijf hebben van een zogenaamde puin- en
stenenscheider, waarmee het in depot liggende materiaal wordt bewerkt. Bij de heer Derksen wordt navraag ge-
daan wat verder de bedoeling is van voornoemde werkzaamheden. De werkzaamheden aan het dijktraject zelf
zijn afgerond. Het dijktraject is in ordelijke toestand achtergelaten.

Bij e-mail van 29 november 2011 deelt de heer ons mee dat het opgeslagen materiaal tussen de dijk en
de inlaag, nabij het Botgat, wordt opgeruimd. De aannemer streeft er naar om alle resterende werkzaamheden de
komende weken af te ronden. Het depot aan de Gatweg dient, overeenkomstig de contractvoorwaarden. voor
I maart 2012 te zijn ontmanteld en in de oorspronkelijke staat te zijn hersteld.

Conclusies/Acties:

Na intern beraad komen wij tot de conclusie dat door de werkzaamheden op ofnabij het depot nabij Botgat en op
het depot Gatweg voorschrift 21 van voornoemde vergunning wordt overtreden.
Dit voorschrift stelt namelijk dat uiterlijk per 31 oktober van hetzelfde jaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat
ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit
het Natura 2000-gebied worden afgevoerd. De werkzaamheden op beide depots vindt welles waar buiten het
Natura 2000-gebied plaats, maar de locaties liggen respectievelijk ingeklemd en direct grenzend aan Natura
2000-gebied. Op bijgaande tekening zijn de locaties van de depots aangeduid.
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De werkzaamheden op de depots hebben een directe externe invloed op het Natura 2000-gebied. In voornoemde
vergunning zijn de effecten van de dijkwerkzaamheden verder verwoord.

Op 15 december 2011 vindt een bijeenkomst plaats, waarbij de heer R. van der Voort, van Projectbureau Zeewe-
ringen en de heren M. Vroegop en R. Derksen, van waterschap Scheldestromen opheldering geven over de activi-
teiten, welke plaatsvinden op voornoemde opslagplaatsen. Naar hun mening worden de werkzaamheden t.b.v. de
ontmanteling van de depots als afzonderlijke activiteiten gezien los van de werkzaamheden aan het dijktraject.
Naar onze mening zijn de werkzaamheden op de depots onlosmakelijk te beschouwen van de werkzaamheden
aan het dijktraject. Verder liggen de depots direct in de nabijheid van Natura 2000-gebied. Externe beinvloeding
door activiteiten op deze depots op het natuurgebied moet niet uitgesloten worden geacht.
Op 24 november 2011 heeft een ecoloog een toets uitgevoerd naar de effecten van de werkzaamheden op de
natuur. De werkzaamheden liggen nu voor een periode van twee weken stil.

Besloten wordt dat eerst een onderzoek door een ecoloog wordt gedaan naar de soorten en hoeveelheden vogels
die gebruik maken van het binnendijkse natuurgebied als hoogwatervluchtplaats tijdens de winterperiode. Nadat
deze studie is gedaan en een effectenanalyse is opgesteld, wordt in overleg met de heer E. Stikvoort van de pro-
vincie Zeeland besloten wanneer met de ontmanteling van de depots mag worden hervat.
De aannemer zal ca. twee maanden nodig hebben voor de ontmanteling van de depots.

Opgemaakt 15 december 2011 ,
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