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In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is in 2008 vergunning verleend Uw kenmerk: -~'-" '_

voor het uitvoeren van de dijkverbeteringswerken aan het traject Anna
Jacobapolder fase 1. Dit werk is 2009 uitgevoerd. Onderdeel van de
vergunningvoorwaarden was het realiseren van een schoraanvulling bij de
schorren van Rumoirt. Na afloop van de uitvoering van dit werk hebben wij
geconstateerd dat deze vergunningvoorwaarde niet is nageleefd. Naar aanleiding
daarvan, het volgende.

Inmiddels is gebleken dat het uitvoeren van de gestelde vergunningvoorwaarde in
de praktijk aanzienlijke schade aan het bestaande schorrengebied teweeg
gebracht zou hebben. Dit is ook de reden dat de schoraanvulling destijds niet is
uitgevoerd. Om te komen tot een oplossing is in 2010 overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van projectbureau Zeeweringen, waterschap Scheldestromen,
het Zeeuwse Landschap en uw organisatie. Hierbij is gebleken dat een groot deel
van de benodigde schoraanvulling geraliseerd kan worden nabij de Bruinisser
Stelberg. In 2011 zal hier dan ook uitvoering aan worden gegeven. Verder wordt
momenteel in overleg met de afdeling vergunningverlening van uw organisatie
(via de heer Ed Stikvoort) gezocht naar een oplossing voor het restant aan te
realiseren schoraanvulling.

Tot slot merken wij op dat wij intern maatregelen zullen nemen om te voorkomen
dat dit soort situaties in de toekomst opnieuw optreden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u naar aanleiding
hiervan nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met
de heer Roy van de Voort van projectbureau Zeeweringen (tel. 088 - 246 1359).

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUURENMILIEU,
Namens deze,
DE PROJECTMANAGiVAN PROJECTBUREAUZEEWERiNGEN,
('.0.
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