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Middelburg, 24 november 2011

Geachte heer

Op 19 oktober 2011 hebben wij een brief van u ontvangen in verband met de overtreding van
voorschrift 4 van de vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998
(kenmerk 10028093/NB.10.015) van 2 september 2010.

Op 5 oktober 2011 heeft de heer P.J. Meijaard, toezichthouder van de afdeling Handhaving Na-
tuur en Milieu. een bezoek gebracht aan het dijktraject WUlempolder, Abraham Wissepolder.
Het doel van dit bezoek was om te controleren of de voorschriften op grond van bovengenoemde
natuurbeschermingswetvergunning worden nageleefd.
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de aangelegde dwarsafsluitingen nabij dijkpaal645 en
op het gedeelte tussen de dijkpalen 656 en 657, bedoeld onder voorschrift 4 van de vergunning,
niet zijn uitgevoerd conform de doelstelling van dit voorschrift. In uw brief en het bijbehorende
inspectierapport verzoekt u om de dwarsafsluitingen zodanig aan te brengen dat de toegang tot
het niet toegankelijke deel van de dijk wordt belemmerd.

I

Hierbij willen wij u laten weten dat b6vengenoemde dwarsafsluitingen zijn aangepast. De breuk-
steenblokken zijn naar beneden verschoven en tot de GHW-lijn dicht tegen elkaar gelegd. Vanaf
daar is tot aan het hek een hekwerk van op de glooiing verankerde paaltjes en draad neergezet.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben gel·nformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met de heer

Hoogachtend,

namens het dage"
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