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Geachte heer ,

Op 1 en 21 juni 2011 heeft toezichthouder van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu, het
dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder te Tholen bezocht. Het doel van deze bezoeken was om te
controleren of u de voorschriften naleeft van de vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermmqswet
1998, met het nummer "10023384/NB.1 0.013", van 7 juli 2010 (verder te noemen: uw vergunning). De vol-
gende onderdelen zijn gel"nspecteerd:

De stand van zaken op de uitvoering van de werkzaamheden.
Voorschrift 10 van uw vergunning.

Voor de resultaten van de bezoeken verwijzen wij u naar het bijgevoegde beioekverslag.

Voor vragen over de inspectie kunt u contact opnemen met op

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

andhaving Natuur en Milieu.
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lnspectlebriet NB-wet Geertuida- Scherpenissepold

RAPPORTAGE CONTROLEBEZOEK BIJ VERGUNNINGEN NB-WET

'Nummer : 10023384/NB.IO.OI3
j' ",

Vergunning verleend aan:
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Waterschap Zeeuwse Eilanden
: Postbus 1000
: 4330 ZW MIDDELBURG

Omschrijving Activiteit
Adres inrichting
Contactpersoon
Datum controlebezoek
Contactpersoon Provincie

: Dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder
: St. Maarten Oesterdam en Schelphoekseweg te Tholen
:
: I en2l juni 2011

. , :

Aanwezige personen: Aanwezig namens:
Provincie Zeeland

OVERZICHT CONSTATERINGEN EN BEVINDINGEN

Op I en 21 juni 2011, heb ik, inspecteur van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu van de
Provincie Zeeland, het dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder te Tholen in bet Natura 2000-gebied 005-
terschelde bezocht. Deze bezoeken heb ik afgelegd in het kader van de handhaving op de naleving van de Ver-
gunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, nummer 10023384/NB.IO.0 13, van 7 juli 2010, en
verder op de werkzaamheden van toepassing zijnde Natuurbeschermingswet 1998.

Constateringen:

Op 1 juni vinden geen puinbreekactiviteiten plaats op de depotlocatie nabij Tuttelhoek. De hydraulische kraan
die als puinbreker werd gebruikt, is van het terrein afgevoerd.

Op 21 juni zijn geen opmerkelijke bijzonderheden bij de werkzaamheden aan het dijktraject te constateren.

Conclusies:

Voorschrift 10 van de vergunning wordt niet meer overtreden.

Tevens zijn op het werk geen andere onrechtmatigheden geconstateerd.




