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Jong, Anne Marie de (DZL)

Van: (DZL)

Verzonden: donderdag 3 november 2011 9:02

Aan: DZL)

CC: ' DZL)

Onderwerp: FW: geen vergunning nodig: NB.09.036: Schor Via ne (Oosterlandpolder)

Ter info.

@@ graag archiveren.

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 28 oktober 201110:29
Aan:
CC: Handhaving Groen;
Onderwerp: geen vergunning nodig: NB.09.036: Schor Viane (Oosterlandpolder)

Beste

Bedankt voor je e-mail, ik waardeer het zeker dat jullie constatering op deze manier gemeld en aangepakt
wordt. ..
Ik begrijp van je dat er in de vergunning Dijkversterking Klein en Groot Beijerenpolder, Oesterlandpolder
en Bruinissepolder (09034742/NB.09.039) nog niet volledig voldaan is aan voorschrift 16:
'Het voorland (slik en schor).in dè werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden op de
oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de
kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstroo«. Eventuele kreekjes die binnen
de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na afloop, hersteld
te worden. ' ...
Jullie voorstel is om het schor verder te herstellen door max. 2 werdagen, met max. 4
personen handmatig werkzaamheden uit te voeren. .
De werkzaamheden worden voor de aanvang van het broedseizoen komend jaar (1 maart 2012)
uitgevoerd. . .
Ik ben van mening dat de natuurwaarden hier alleen positief effect van ondervinden; de eventuele
verstoring door de betreding is dusdanig klein dat een vergunning ihkv de Natuurbescherrninqswet 1998
niet nodig is. . . ... .
De werkzaamheden kunnen dus wordenuitqevoerd, Een afschrift van deze brief is naar de afdeling
'groene handhaving' verstuurd, zodat zij hier van op de hoogte zijn.

Met vriendelijke groet,

---~":_-----------_":'_------'_':'_-----_':"'-,,,:-------:--_":'_'_----------------------------_ ..~----;_---.-

Medewerker vergunningen natuur en landschap
Provincie Zeeland, eifdeling Water en Natuur
tel: (0118) 63 1716

3-11-2011
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t Pol<Geen vergunning nodig Schor Viane Oosterland

Van:
Verzonden: dinsdag25 oktober 2011 10:57
Aan:
CC: -

)
Onderwerp: NB.09.036:SchorViane(Oosterlandpolder)

Beste

In 2010 is door het project Zeeweringen de dijk in de Oosterlandpolder versterkt. Omdat dit
traject een potentiële locatie is om zeegras naar toe te verplaatsen in 2012 is dit traject bezocht
door o.a. Dick de Jong van Rijkswaterstaat Zeeland.

heeft aangegeven dat er door de dijkwerkzaamheden enkele kleine afwatergeultjes van het A
schor nu niet (voldoende) afwateren waardoor er op een gering deel van het schor water blijft _
staan. Dit leidt tot verstikking van schorvegetatie en uiteindelijk tot sterfte. Hij heeft hier ook
foto's van genomen. Deze situatie is uiteraard niet de intentie van het projectbureau.

Om dit verder te voorkomen en weer terug te brengen in de oude situatie willen we maximaal 2
werkdagen handmatig de geultjes openen. Dit betekent dat er gedurende 2 werkdagen
maximaal4 personen in het schor zijn projectleider opdrachtnemer en 2 werknemers),
maar het merendeel van de tijd 2.

We willen de werkzaamheden uitvoeren vóór 1 maart 2012.

Mocht je inhoudelijk meer informatie wensen dan kun je het beste een e-mail zenden aan

Mijn vraag is of het akkoord is dat we deze werkzaamheden zouitvoeren of dat je dit graag op
een andere wijze van ons wilt ontvangen?

Bij voorbaat dank voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

3-11-2011




