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Geachte heer

Op 21 april 2011 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of het nodig is om een
voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v, schoraanvulling op het voorland va
ter hoogte van de Bruinisser Stelberg (Rumoirtschorren). De werkzaamheden vind
Natura 2000-gebied Oostersehelde plaats en vloeien voort uit dijkversterkingen w
en 2009 vergunningen afgegeven zijn in het kader van de Natuurbescherm
08030320/NB.08.045 en RMW0614436/NB.06.010).

U geeft aan dat delen van de schorren op het voorland van de Anna Jacobapolder
passen van de schorrandverdediging en het aanvullen van een deel van de wegge
onderdeel van de uitvoering tijdens de dijkwerkzaamheden van 2009. Door omsta
van de werkzaamheden toen niet plaats kunnen vinden. De schoraanvulling nabij
in 2011 plaatsvinden. Het verlaat uitvoeren van de werkzaamheden kan mogelijk
van de Natuurbeschermingswet 1998 leiden. Daarom heeft u door Arcadis de mem
den schoraanvulling t.h. v. Bruinisser Stelberg' (13 april 2011) laten opstellen.

In deze memo zijn de exacte uitgangspunten van deze schoraanvulling uitgewerkt
teriaal waarop is aangegeven welke delen aangevuld worden en hoe de aanvoerr
wordt ook aangegeven op welke manier de werkzaamheden worden uitgevoerd. H
houden met de natuurwaarden van het gebied.
In de memo worden de volgende uitvoeringsmethoden opgesomd:
• Het reeds aangevulde schor ten oosten van de Stelberg ligt te hoog en wo

niveau van 1,65-1.85 m + NAP.
• Het zand dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor het aanvullen van de andere
• Er worden geulen gegraven daar waar water op het nieuwe schor blijft staan
• Voor het aanvullen van de nieuwe locaties wordt met klein materieel over d

den, waardoor alleen pioniervegetatie beschadigd raakt.
• Rijsporen na de werkzaamheden worden uitgevlakt.
• Er wordt buiten het broedseizoen gewerkt.
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Door deze werkwijze worden er geen significante effecten op habitattypen, soorten of vogels verwacht. De
schoruitbreiding heeft op de langere termijn juist een positief effect op het habitattype Schorren en zilte gras-
landen (H1330). Met de uitvoering van deze werkzaamheden is voldaan aan de herstelopgave met betrek-
king tot het schorherstel, zoals is voortgekomen uit eerder genoemde vergunningen.

,.U kUIlt de gewénste aanpassingen doorvoeren, zoals u die in uw brief inclusief memo heeft aangegeven,
zonder dat daar '~en ver unnin ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet ~dig is. Wij advi-

u èze'brief (op de werklocatie) bij de vigerende vergunning te voegen, zodat u kan laten zien dat de
.werkzäamheden zijn getoetst en niet vergunningplichtig zijn.

Hoogachtend,
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