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Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Aan

Leden Pbo

Van

Datum

7 juli 2008
Onderwerp Kenmerk

Verzoek Steltkluut schorherstel Havens Terneuzen PZDT-M-08234 uitv:

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Beste leden van het Pbo,

Tijdens de werkzaamheden in het kader van het D&C-contract RWS Havens Terneuzen,
was de Steltkluut ontevreden over de wijze waarop het Ter Nose-schorretje vergraven
werd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het schor afgerond en heeft de aannemer
(deels op aanwijzingen van de Steltkluut) de grond weer teruggebracht. Bedoeling
hierbij was het leefgebied van de schorzijdebij (een zandrug) en de voedselbronnen
(Zeeasters) voor deze bij te laten terugkeren. Volgens de heer van de
Steltkluut is de afwerking echter niet helemaal compleet waardoor de overlevingskansen
van deze bijensoort aanzienlijk gedaald zijn. Vanuit de Steltkluut is daarom aan ons
gevraagd welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan
de inzet van een kraan gedurende ca. een halve dag. Geschatte kosten: tussen de
€ 1000,- en € 2000,-.

Navraag bij (projectleider Havens Tnz) leert dat de aannemer niet
bereid zal zijn om de aanvullende werkzaamheden kosteloos uit te voeren. Ook op basis
van de vergunning is dit niet af te dwingen.

Daarom bij deze de vraag of het Pbo kan instemmen met het alsnog in de door de
Steltkluut gewenste staat van het genoemde scharretje. Dit met als doel om de bij de
hun en andere (natuur)belangenbehartigers opgebouwde 'goodwill' niet deels te
verliezen.

Met vriendelijke groet,

(Omgevingsmanager)

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 1370

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 - 62 19 93

Pia Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg Internet www.zeeweringen.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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