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e Inleiding
In de ochtend van 11 oktober 2012 heeft een terrein bezoek plaatsgevonden voor de ecologische eindcontrole van de
werkzaamheden langs het dijktraject Oesterdam-Zuid. Het dijktraject is tijdens de werkzaamheden in 2012 drie keer
bezocht door de trajectecoloog. De terrein bezoeken hebben plaatsgevonden in het kader van de natuurwetgeving.
Hierbij is in het bijzonder gelet op de voorwaarden en maatregelen die zijn opgenomen in de
Natuurbeschermingswetvergunning, afgegeven door de provincie Zeeland (kenmerk DRZW/2011-394), Passende
Beoordeling (kenmerk PZDB-R-10212) en de Soortenbeschermingstoets (kenmerk PZDR-R-10212).

Uit de Nb-wetvergunning
Hieronder worden de relevante voorschriften en beperkingen besproken die verbonden zijn aan de Nb-wet
vergunning. Relevant is in dit geval maatregelen die in het veld waarneembaar zijn.

4. Het tiidstip waarop met de werkzaamheden daadwerkelijk wordt gestart, dient minimaal twee weken voor de
aanvang ervan schriftelijk te worden gemeld aan de regiodirecteur West van de Directie Regionale Zaken van het
Ministerie van EL&I ofdiens rechtsopvolger.
Aan dit voorschrift is voldaan. Op 14 maart 2012 is melding gemaakt van de start van de werkzaamheden op 2 april
2012.

6. Vóór 15maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaakt worden.
Tijdens de werkzaamheden is aan dit voorschrift voldaan.

7. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk
Van een werkstrook op het slik was geen sprake, alleen de boventafel is vervangen.

8. Er vinden op het slik buiten de werkstrook en in aangrenzende dijktrajecten geen opslag plaats van maatregelen
en/ofgrond, behoudens de in de passende beoordeling aangegeven depotlocatie.
Tijdens de werkzaamheden was geen sprake van een werkstrook op het slik. De depotlocaties Bergsediepsluis en
Rilland zijn niet gebruikt. Aan dit voorschrift is voldaan.

9. Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met materieel, tenzij
in locatiespecifieke voorschriften anders is aangegeven.
Tijdens de werkzaamheden hebben geen personen nog materieel het voorland betreden. Aan dit voorschift is
voldaan.

10. Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk 31
december 2012 van hetzelfde jaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden
gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het Natura2000-gebied afgevoerd.
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Tijdens het terrein bezoek zijn geen vrijgekomen materialen en/of afval in het Natura2000-gebied aangetroffen. Aan
dit voorschrift is voldaan.
11. Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de
bodem ofhet oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.
Aan dit voorschrift is voldaan.

12. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid geproducerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is
(voor de uitvoering en in verband met communicatie en/of veiligheid).
Aan dit voorschrift is voldaan.

13. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse moeten op de
hoogte zijn van de in de vergunning opgenomen voorschriften.
De vergunning was aanwezig in de Keet en de voorschriften bekend. Aan dit voorschrift is voldaan.

14. Alle door of namens de regiodirecteur West gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
Aan dit voorschrift is voldaan.

15. De vergunning houder doet uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk twee weken na
beëindiging van de werkzaamheden hiervan melding bij de regiodirecteur (ter attentie van Nb-wet Team).
Ten tijde van het terreinbezoek waren de werkzaamheden nog niet afgerond. Op 6 december 2012 zijn de
werkzaamheden afgerond.
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