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Ecologische eindcontrole dijkwerkzaamheden Polder Schouwen, Wevers- en Flaauwers
inlagen

Op woensdag 15 februari 2012 is een eindcontrole uitgevoerd langs het dijktraject Polder
Schouwen, Wevers- en Flaauwers inlagen gericht op de uitvoering van de op grond van de Na-
tuurbeschermingswet en Flora- en faunawet verplichte maatregelen. Daarbij is in het bijzonder
gelet op de mitigerende maatregelen, voorgesteld in de door de provincie Zeeland afgegeven
natuurbeschermingsvergunning (kenmerk 100281 08/NB.1 0.012) en de Soortenbescher-
mingstoets (Grontmij 2009, kenmerk PZDB-R-09241).

1.

2.
3.

4.• 5.

De wernaamheden dlienen strikt conform de vetgUnningaanvraag te wotden ultge'Joerd, voor zover
niet in slrijd met d~ v·OêIrwaardenin dezE!vergunning.
Het transport lussen dijkpaa197 en, 101 zal, btlltendiJks plaatsvinden.
De breedte van de welkstrcok bedlr8ä91 maximaal, ts meier, gerekend vanuit de watel"boU'Wkundige,
teen van de dijk, m.u.v. de strandjes bîj dijkpaal 136 en 145 waar de brafldle van de werkstrooI<
maximael30 mQr mag bedragen.
Bij dijkpalen 10,1 en. 116, dient een dwarsafraslering geplaatst le worden. Zogenaamde boerenover·
$lappen zijn toegestaan (Zie'deel 0, afbeelding 2).
EvenlUel~ aanllitg en gebruik van êeti onderwaterdepot en/of een tljd~ijk Nn 't leggen loswal
maakt geen onderdeel uit van deze VérgllnnÎng en is nÎet 1OègèStäan. He! evelllNeellossen van ste-
nige materieIe., op de olllder~6n/of boventafel van de te vertlelere" dijkglooi~ enlof In de' aangren~
z:ende zone in de' wltrkstrook maakCwel onderdeel uit van cfeu' vergunningl en is loegestaan.

6. Allie materia en en afval dienen op een 10danige, wijze op$JesrOlgente worden dat ze niet door ver-
waaiing, verspoeling of op andere 'Nijze In het Natura 2000.gebled verspreid kunnen, raken.

7.. Na a800p van dê wer'ktaam"eden dÎêl'lthet dijkttajed in ordelijke toestand te worden acl'ltergelalèn,
uiterlijk; per 31 oktober Wll'Il'Iettelfde;aar als uitvoering. hetgeen wil zeggen, dat ten behoeve' van de
werkzaamheden gebfUilo;te en/of vrijgekomen materialen en afval wOl'del'l opgeruimd en uit het NatlJ-
ra 2000.gebied afgevoerd.

8. Bodem- en waterverontrelll'lîgende stoffen die len gevolge van de vergunde activiteit in aanraking
kQl11.enMet de- bodem of het oppellYtaktewater worden onverwijld opgeru~md en naar een erkende
verwerker gebr,.çl\t.

9. Er wordt geen 9eil!lidsapparatuur of gelUid producerende apPll'liltuuf gebruikt, anders, dan strikt
noodz.aketi~ is ("(lor de iJiIVOeHngen in verband met communicatie of vel~gheld),

1o, De \l.etgunnlng moet aanwezig, zjjn op dé locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse
moeten op oe hoogte zijn van de in dB' vergunning opgenomen voorschriften.

11, U dient minimaal twee weken voor aanvang van de, ~amheden te melden wannee; lol begint
met uw werkzaamheden. U doet dit via het e-mailadres l1andhavlng.groenOteeland.nl onder verw
melding v.an kenmerknummer N8.10~012. .

12. Viter'lijJc2 d.n nadat de werktaemheden zijn beeh'ldigd wordt dit gemeld op' hel hierboven ge-
noemde e-mail adlresondervermekling vankenmerkoummer NS.10.012..
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In aanvulling op deze voorwaarden is een schriftelijke wijziging ten aanzien van vergunnings-
voorwaarde 4 'afrastering ter hoogte van dijkpaal101 doorgevoerd (brief Provincie Zeeland ken-
merk 11449258). De wijziging houdt in dat geen dwarsafrastering thv dp 101 hoeft te worden
geplaatst.

1. Voor zover bekend als zodanig uitgevoerd
2. Uitgevoerd conform voorwaarde
3. Voor zover mij bekend, relevant en zichtbaar, uitgevoerd conform voorwaarde
4. Bij dijkpaal 116 is de vereiste dwarsafrastering geplaatst in de vorm van een hek. Tijdens

de controle stond het open (zie afb 1a/b). Er zit geen slot op.

•

Bij dijkpaal1 01 is conform de vergunningwijziging (kenmerk 11449258) geen dwarsafras-
tering geplaatst. Op dit punt voldoet de uitvoering dus wel aan de eis in de verleende
vergunning Nbwet (zie afb. 2)

•
5. Uitgevoerd conform voorwaarde
6. Uitgevoerd conform voorwaarde
7. Het dijktraject was per 15/2 opgeruimd en schoon, maar de gestelde datum van 31 okto-

ber is niet gehaald: eind december waren de hekken en rasters nog niet gereed en lagen
er nog materialen. Zie afb. 3 voor impressie.
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•
8.
9.
10.
11.
12.

Voor zover bekend in overeenstemming met de voorwaarde uitgevoerd.
Uitgevoerd conform voorwaarde
Uitgevoerd conform voorwaarde
Uitgevoerd conform voorwaarde
Naar ik aanneem, uitgevoerd conform voorwaarde

•




