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Geachte heer
Op 11 december 2012 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of voor de optimalisatie van het schorretje
Nieuwe-Annex-Stavenissepolder
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 benodigd is. In deze brief geven wij u ons antwoord.
U geeft aan dat projectbureau Zeeweringen in 2012 de dijk langs de Nieuwe-Annex-Stavenissepolder
heeft
verbeterd. Daarvoor hebben wij u een vergunning Natuurbeschermingswet
1998 verleend (ons kenmerk
11111316/NB.11.013).
Daarbij heeft u tevens diverse verbetermaatregelen
uitgevoerd aan het schorretje,
waarvoor wij u apart toestemming hebben verleend (ons kenmerk 12017367/NB.11.013).
U heeft geconstateerd dat thans buiten de werkgrenzen van de dijkversterking water op/in het schor blijft
staan, hetgeen niet goed is voor het functioneren van het schor. Deze locaties wilt u graag aantakken aan de
bestaande kreken, zodat een goede afwatering bewerkstelligd wordt. Tevens wordt momenteel na springtij
bekeken of water in de afgewerkte werkstrook achterblijft. Indien dit het geval is, wilt u de locaties waar water stagneert ook aantakken op de kreken. De bedoelde locaties heeft u aangegeven op bijlagen bij uw brief.
U geeft aan dat voor de gewenste verbeteringen toestemming is verkregen van Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van het schorretje. De werkzaamheden worden uitgevoerd in januari of februari 2013 en
betreffen maximaal 2 werkdagen, waarbij ten hoogste 2 werknemers te voet het schor ingaan en handmatig
de aantakkingen realiseren.
Wij vinden het van belang dat u deze maatregelen laat uitvoeren, om zo het ecologische herstel van het
gehele schorretje, inclusief de werkstrook, te faciliteren. De werkzaamheden zijn zeer beperkt in omvang,
kortdurend en zeer lokaal. Het is verstandig om deze nog voor de nieuwe broed periode uit te voeren. Niettemin is het buitendijkse gebied belangrijk als hoogwatervluchtplaats (HVP) voor vogels en juist in de winter
is het het meest van belang dat vogels zo min mogelijk verstoord worden. Daarom dragen wij u op om de
werkzaamheden niet tussen 3 uur voor en 3 uur na het hoogwatertijdstip te laten plaatsvinden.
Wij komen dan ook tot de conclusie dat u deze werkzáamheden KJ lOt dOQolQeren zonder dat daar een (wijzigings)vergunning ex artikel 19d van de Natuurbesche!!Tlingswet 199fi.jtoor benodigd is. Dit geldt echter onder de voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief en niet tussen 3 uur voor en 3 uur
na het hoogwatertijdstip plaatsvinden.
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Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief aan de vergunning te hechten en ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers,
Een afschrift van deze brief hebben we gestuurd naar de Afdeling Handhaving Natuur en Milieu van de provincie Zeeland, Staatsbosbeheer regio Zuid, gemeente Tholen, Vogelbescherming Nederland en ZMf,

hoofd afdeling Water en Natuur,

Behoort bij brief d.d. 13 december
van de afdeling Water en Natuur
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