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Geacht bestuur,

Op 20·mei 2011 heeft de heer toezichthouder van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu,
een bezoek gebracht aan het dijktrêiect Geertruida- en SCherpenissepolder te Tholen in het Natura 2000-
gebied Oosterschelde. Het doel van dit bezoek was om te controleren of u de voorschriften naleeft van de
vergunning op grond van artikel 19d eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998, nummer
10023384/NB.1 0.013 van 7 juli 2010 (verder te noemen uw vergunning). Hieronder informeren wij u over de
geconstateerde overtreding.

Overtreding

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat u voorschrift 10 (zie bijlage) van uw vergunning overtreedt.

Voorschrift 10

Aan de Gatweg is een opslagplaats voor materialen aangelegd, genaamd depotlocatie Tuttelhoek. Op deze
plaats was ten tijde va controle een puinbreker in werking. Met behulp van een hydraulische kraan voor-
zien van een pneumatische trilbeite wer en seen 0 ·gemaakt.

Gevolgen van de overtreding

Voor deze overtreding zenden wij u deze formele waarschuwing. Wij zullen één of meerdere lasten onder
dwangsom opleggen als wij tijdens een volgende controle constateren dat u voorschrift 10 van uw vergun-
ning nog steeds of opnieuw overtreedt.

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

.
700fd afdeling Handhaving Natuur enMilieu._

Behoor! bij brief d.d. 1 juni 2011 met ons kenmerk: 11103827
van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu
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Bijlage bij brief van 1 juni 2011, kenmerk 11103827 aan Waterschap Scheldestromen

11
Provincie Zeeland

Vergunningvoorschrift 10 van vergunning 7 juli 2010, nummer 10023384/NB.10.013

Een puinbreker is alleen toegestaan op de depotlocatie Tuttelhoek of op de depotlocatie op een akker ten
westen van het natuurgebied Scherpenissepolder en buiten de periode 15 maart tlm 15 jUli.




