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Geachte heer

Op 22 december 2011 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of voor de werkzaamheden bij een tijdelijk aan
de Gatweg in de gemeente Tholen gelegen depot in januari en februari 2012 een vergunning op basis van
de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is.

Inleiding
Op 7 juli 2010 hebben wij u een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de
verbetering van het dijktraject Geertruida-, Scherpenissepolder (kenmerk 10023384/NB.1 0.013), gelegen
aan de zuidkust van Tholen. Deze dijkverbetering heeft u in 2011 uitgevoerd. Op 22 december 2011 zonden
wij u een formele waarschuwing voor het overtreden van voorschrift 21 van de vergunning (kenmerk
11450949). Op 23 november 2011 was namelijk geconstateerd dat op de tijdelijke depots aan het Botgat,
respectievelijk de Gatweg, nog werkzaamheden plaatsvonden. Volgens voorschrift 21 zouden de werk-
zaamheden uiterlijk op 31 oktober 2011 hebben moeten worden beëindigd.

Naar aanleiding van deze constatering is er op 15 december 2011 overleg gevoerd bij de provincie Zeeland,
waarbij aanwezig waren de heren M. Vroegop en R. Derksen van uw waterschap, de heer R. van der Voort
van projectbureau Zeeweringen en de heren P.J. Meijaard, W. Beilo en E.C. Stikvoort van de provincie. Uw
brief is het resultaat van de afspraken die wij tijdens het overleg hebben gemaakt. In afwachting van ons
antwoord op uw brief zijn de werkzaamheden op de depots stilgelegd. De heer Van der Voort heeft nadien
aan de heer Stikvoort laten weten dat de werkzaamheden aan het depot aan het Botgat al afgerond zijn.

Conform de afspraken zijn de effecten van de afrondende werkzaamheden in de maanden januari en februa-
ri op het depot aan de Gatweg getoetst. Dit is in opdracht van u c.q. projectbureau Zeeweringen door Arca-
dis gedaan. Het resulterende memo heeft u bij uw brief gevoegd.
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Uitgangspunten
Uit het memo blijkt dat de resterende werkzaamheden aan het tijdelijke depot aan de Gatweg het volgende
behelzen:
- Het afvoeren van betonpuingranulaat.
- Het afvoeren van overtollige grond.
- Het opnemen en afvoeren van de tijdelijke (half)verharding van het depot.
- Het verwijderen van de bouwketen en resterende overige materialen.
- Het afgraven en afvoeren van de grondwal aan de zijde van de Scherpenissepolder.
- Het terugbrengen van het landbouwperceel in de oorspronkelijke staat.
Uitgangspunten hierbij zijn dat:
- De werkzaamheden in januari en februari plaatsvinden, omdat contractueel met betrokkenen (aannemer,

perceeleigenaar) is vastgelegd dat uiterlijk per 1 maart 2012 het perceel in oorspronkelijke staat moet zijn
achtergelaten.

- De werkzaamheden circa vier weken in beslag nemen, waarbij circa twee hydraulische graafmachines
gelijktijdig ingezet worden en maximaal 30 vrachten per dag afgevoerd worden met tractoren of vracht-
wagens.

- De grondwal, die als scherm dient om verstoring van het naastgelegen natuurgebied Scherpenissepolder
te voorkomen, blijft zo lang mogelijk liggen.

Overwegingen
In het memo worden de mogelijke negatieve effecten van de werkzaamheden behandeld en beoordeeld. Het
tijdelijke depot ligt binnendijks, grenzend aan het natuurgebied Scherpenissepolder. Een grondwal aan de
oostzijde van het depot voorkomt verstoring van vogels in het natuurgebied. De zeedijk werkt als een verge-
lijkbaar scherm en dus zullen er geen verstorende effecten op beschermde natuurwaarden van het Natura
2000-gebied Oosterschelde optreden die zich ter plaatse buitendijks bevinden. Ter plaatse van het depot
bevinden zich geen beschermde habitattypen en door de werkzaamheden zullen er ook geen indirecte nega-
tieve effecten op beschermde habitattypen in de directe omgeving optreden. Effecten op habitattypen kun-
nen dus niet optreden.
De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, dus broedvogels zullen er ook geen hinder van
ondervinden. .
De enige beschermde Natura 2000-waarden die mogelijk een negatief effect kunnen ondervinden zijn de
foeragerende of pleisterende vogels die zich in de nabijheid van het depot in het natuurgebied Scherpenis-
sepolder bevinden. Enige verstoring door de werkzaamheden.op ..deze vogels kan optreden. De grondwal
beperkt het verstorende effect. Alleen op het moment dat de grondwal zelf verwijderd wordt zal er enige
verstoring van vogels in het natuurgebied kunnen optreden. Deze verstoring zal zich beperken tot het uiter-
ste westelijke deel van het natuurgebied, waarbij hooguit enkele procenten van het totale oppervlak van het
gebied verstoord worden. Met andere woorden: een zeer beperkt deel van het natuurgebied wordt mogelijk
verstoord en eventueel verstoorde vogels hebben nog zeer ruime mogelijkheden om binnen het natuurge-
bied een alternatieve plek te vinden. Overigens vindt er sowieso al enige verstoring plaats c.q. is er al van
gewenning aan verstoring bij de vogels sprake, vanwege de al aanwezige verkeersbewegingen, waaronder.
op de Gatweg, en landbouwactiviteiten in de directe omgeving van het natuurgebied. De eventuele resteren-
de negatieve effecten op vogels achten wij hooguit beperkt en zullen zeker niet significant zijn.

U kunt de geplande werkzaamheden in het tijdelijke depot aan de Gatweg dus uitvoeren, zonder dat daar
uIIende of ... in s- ver unnin ex artikel 19d van de Natuurbeschermin swet 1998 voor beno-

digd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaar e a de activiteiten conform uw beschrijving in uw nèf
(ilici. memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten
aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.
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