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Geacht bestuur,

Op 1 mei 2007 heeft de heer toezichthouder van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu,
de dijkverbeteringswerkzaamheden dijktraject Ellewoutsdijkpolder bezocht. Het doel van dit bezoek was om
te controleren of u de voorschriften naleeft van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 van 5 decem-
ber 2006, nummer RMW0614146/NB.06.012 (verder te noemen: uw vergunning). Tijdens de inspectie is
geconstateerd dat u de voorvvaarden 1 en 2 van uw ·....erguni1ing overtreedt. Geconstateerd is dat over het te
verbeteren dijktraject werkzaamheden werden uitgevoerd en dat over de gehele werkbreedte kranen ston-
den te draaien, tractoren reden en mensen af en aan liepen. Op het werk hebben de en de
heer van Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg aangegeven dat gefaseerd werken aan dit
werk praktisch niet uitvoerbaar is, vanwege de korte werkstrook.
In uw brief van 23 mei 2007 heeft u nogmaals aangegeven dat gefaseerd werken, gelet op de geringe lengte
van het werk, technisch bezwaarlijk is. De gedachte achter gefaseerd werken is dat vogels toch een rustige
plek op de dijk blijven houden. Gelet op de geringe lengte van het dijkvak, de aard van de werkzaamheden
en de verstoringsafstand van de vogels, is gefaseerd werken niet aan de orde. Door u wordt aangegeven dat
de betreffende voorwaarden wellicht per ongeluk zijn overgenomen uit een andere vergunning.
Wij merken met betrekking tot de betreffende voorwaarden op dat deze zijn opgenomen in de vergunning
naar aanleiding van het pakket mitigerende maatregelen die u zelf in de vergunningaanvraag heeft aange-
dragen. Wellicht dat dit pakket overgenomen is van een ander werk. U had in dit specifieke geval kunnen
vragen om de mitigerende maatregelen aan te passen of weg te laten. Voorts had u reactie kunnen geven
naar aanleiding van de ontwerp-vergunning.
Gelet op het feit dat wij het met u eens zijn dat de mitigerende maatregel over het gefaseerd werken ten
onrechte in uw vergunning is opgenomen, zullen wij niet handhavend optreden tegen het, in afwijking van uw
vergunning, niet gefaseerd uitvoeren van de dijkverbeteringswerkzaamheden dijktraject Ellewoutsdijkpolder.

Wij zenden een afschrift van deze brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Borsele en het Functioneel Parket Handhavingseenheid te 's-Hertogenbosch.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

ing.
hoofd af ling Handhaving Natuur en Milieu.
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