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Geachte heer

Op 7 september 2009 heeft de heer toezichthouder van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu,
de uitvoering van de werkzaamheden aan het dijktraject Vierbannenpolder te Ouwerkerk bezocht. Het doel van
dit bezoek. was om te controleren of u de voorschriften naleeft van de vergunning Natuurbeschermingswet
1998 van 9 december 2008, nummer 08035384/NB.08.056 (verder te noemen: uw vergunning).
De volgende onderwerpen zijn geïnspecteerd en besproken:

- de werkzaamheden, welke thans zijn afgerond;
- de werkzaamheden, die nog moeten worden uitgevoerd.

Wij hebben daarbij thans geen strijdigheden met uw vergunning geconstateerd.
Verder delen wij u mee dat wij, gelet op de Natuurbeschermingswet 1998, de werkzaamheden aan het dijktra-
ject Vierbannenpolder te Ouwerkerk als beëindigd beschouwen.

Bijgevoegd is het bezoekrapport waarin wij de bevindingen hebben vastgelegd.
,

Voor vragen over de inspectie k nt u contact opnemen met de De heer is bereik-
baar via het telefoonnummer

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

nam0 dezen,

having Natuur en Milieu.
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Controlerapport
Toezicht en controle natuur

Inspecteur Handhaving (groene wetten):
Afdeling:
Doorkiesnummer:
Datum controle:

HNM
1136
07-09-2009

Plaats:
Constateri ng:
Vergunningnummer:

Ouwerkerk
afronding dijkwerkzaamheden
08035384/N B.08.056

Beschri jving:

Op 7 september 2009, heb ik inspecteur van de afdeling Handhaving
Natuur en Milieu van de Provincie Zeeland een bezoek gebracht bij de
afronding van de werkzaamheden aan het dijktraject Vierbannenpolder te
Ouwerkerk. Dit bezoek heb ik afgelegd in het kader van de handhaving op de
naleving van de vergunning ex Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet
1998.

Constateri ngen:

Het werk diende voor 1 september 2009 te zijn afgerond. Grotendeels is dit
ook het geval. Het traject tussen de noord- en zuidbout is tijdig afgerond, dit
i.v.m. doortrek van de Bontbekplevier en is in orde bevonden. De
werkzaamheden tussen dijkpaal 290 en 304 zijn momenteel nog niet afgerond,
men is nog bezig met het aanbrengen van de museumglooiing. Ook is men op
deze plaats nog bezig met de afrastering, al deze genoemde werkzaamheden
zijn in afrondende fase en vormen geen belemmering voor de doortrek van de
Bontbekplevier. Alle op de hierboven genoemde werkzaamheden na, zijn
afgerond.

Opmerki ngen:
Alle opslag depots zijn momenteel nog niet weg. Dit kan altijd wel enige tijd
duren.

Rapport d.d. 5-10-2009
Inspecteur Handhaving




