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Geachte

Op 15 november 2012 ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft dat de werkzaamheden bij de verbetering
van hetdijktraject Wilhelminapolder; Oost-Beveiandpolder enige vertraging oplopen en u vraagt of hiervoor
een wijzigingsvergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. In voorliggende brief geven we ant-
woord op uw vraag.

•
Voor deze dijkverbetering verleenden wij op 9 september 2011 een vergunning ex artikel 19d Natuurbe-
schermingswet 1998 (kenmerk 11111291/NB.11.012). Door de vondst van verschillende explosieven uit
WO 11zijn de werkzaamheden vertraagd en kon u niet voldoen aan het uitgàngspunt van de aanvraag en de
vergunning dat de werkzaamheden uiterlijk op 15 november zouden zijn beëindigd. U heeft daarom die uit-
loop van werkzaamheden tot 15 december laten toetsen op zijn natuureffecten en deze toets aan ons ge-
stuurd met de vraag of een wijzigingsvergunning noodzakelijk is. Wij hebben u toen laten weten dat de extra
effecten dermate gering waren dat het onze conclusie was dat een wijzigingsvergunning niet nodig was
(kenmerk 12025800, d.d. 30 oktober 2012).

Nu bericht u ons dat door de vele regenval in de afgelopen weken het zeven en afvoeren van de vrijgeko-
men vlijlagen enige vertraging heeft opgelopen. Het depot ter hoogte van dijkpaal 1658 zal daardoor in
plaats van 15 november op 22 november ontruimd zijn. In de hiervoor aangehaalde toets is voor het depot
van 15 november uitgegaan, terwijl voor de andere resterende werkzaamheden de effecten tot 15 december
zijn getoetst. Formeel geredeneerd zou u met de werkzaamheden aan het depot na 15 november de uit-
gangspunten voor onze niet-vergunningplichtverklaring overtreden. U geeft aan dat er ook ter hoogte van het
depot nog werkzaamheden aan de dijk plaatsvinden tot uiterlijk 15 december, welke volgens de niet-
vergunningplichtverklaring toegestaan zijn. Het betreft het aanvullen en inzaaien van de bermen. U betoogt
dat op basis van de genoemde toets geconcludeerd kan worden dat de effecten van de gehele uitloop
slechts beperkt zijn. Hoewel de werkzaamheden inhoudelijk enigszins verschillen met de reeds getoetste
werkzaamheden, leiden deze niet tot extra verstoring omdat het depot al in de verstoorde zone en periode
van de overige werkzaamheden ligt.

Wij zijn het met u eens. Een week langer werkzaamheden op het depot is een marginaal verschil ten opzich-
te van de uitgangspunten in de toets. Een wijzigingsvergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermings-
wet 1998 is ons inziens dan ook niet benodigd-:-Wlj adviSereii u urll (een Kopie ván) deze brief ter plaatse
van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende hand-
havers.
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Een afschrift van de brief hebben we gezonden aan de sectie Handhaving Groen van Provincie Zeeland,
Projectbureau Zeeweringen, gemeente Goes, NP Oosterschelde, ZMf en Vogelbescherming Nederland.

Hoogachtend,
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-Phia!V~rgunn:ngplicht Nbwet uitloop werkzaamheden

hoofd afdeling Water en Natuur.
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Behoort bij brief d.d. 15 november 2012 met ons kenmerk: 12027265
van de afdeling Water en Natuur
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