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Jong, Anne Marie de (DZL)

Van: (DZL)

Verzonden: woensdag 21 maart 2012 8:45

Aan: (DZL)

CC: (DZL)

Onderwerp: FW: werkzaamheden Van Citterspolder fase 2

Archief.

Bram voor je archief in de keet.

Van: nl]
Verzonden: woensdag 21 maart 2012 8:42
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: werkzaamheden Van Citterspolder fase 2

Hallo

Zie bijgevoegde e-mail vanM etdijktrajectVanCitterspolderfase2.De
werkzaamheden met betrekking tot het terugplaatsen van de objecten op de waterkering kunnen
doorgang vinden zonder dat hiervoor een nb-wetvergunnmg voor aangevraagd hoeft te worden ..

Groeten,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 maart 2012 11:22
Aan:
CC: Handhaving Groen
Onderwerp: RE: werkzaamheden Van Citterspolder fase 2

Hallo

• Bedankt voor je vraag. In de vergunningvoorwaarden van het dijktraject Van Citterspolder (NB.11.028)
staan geen specifieke voorwaarden die qua tijd een probleem kunnen opleveren met het in september
terug plaatsen van genoemde objecten. De werkzaamheden zijn echter niet genoemd in de aanvraag en
zijn daarom niet conform voorwaarde 1: Dewerkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te
worden uitgevoerd. In de vergunningaanvraag (en de beschrijving van de mogelijke effecten in de vergunning)
wordt inderdaad in gegaan op de vogels bij het afvoerkanaaltje.
Ik ben het eens met de constatering, zoalsje die in overleg met hebt gemaakt. Er zijn geen
(significante) negatieve effecten te verwachten bij het terugplaatsen van een aantal objecten in de periode vanaf
september, aansluitend op het afronden van de dijkversterking. Dezeactiviteiten kunnen dus doorgang vinden
zonder dat daar een NB-wet vergunning voor aangevraagd hoeft te worden.
Eenafschrift van dit bericht is naar de groene handhavers gestuurd, zodat ze hiervan op de hoogte zijn.

Met vriendelijkè groet,

Medewerker vergunningen Natuur en Landschap
Provincie Zeeland, afdeling Water en Natuur
Tef: 0118-6'31716 * Mail:

, ' "-----------------_---------------------------------------------------------------
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Werkzaamheden Van Citterspolder fase 2 teruqplas
016804 2012 PZDB·E·12108

Bezoekadres: Het Groene Woud 1, Middelburg * Postadres: Postbus 165,4330 AD, Middelburg * Tel algemeen: 0118-631700 * Fax
algemeen: 0118-634756 * www.zeeland.nl

Van: nl]
Verzonden: donderdag 15 maart 2012 16:04
Aan:
Onderwerp: werkzaamheden Van Citterspolder fase 2

Beste _
Een deel van de te versterken waterkering bij de kerncentrale ligt binnen het observatie- en
beveiligingsgebied van EPZ, waarvoor in dat kader een aantal objecten op de waterkering zijn geplaatst.
Als gevolg van de dijkversterkingswerkzaamheden dienen een aantal objecten (o.a. hekwerken,
camerarnasten) tijdelijk verwijderd te worden van en/of uit de waterkering en na afronding van de
werkzaamheden weer te worden teruggeplaatst. Het verwijderen en weer terugplaatsen dient met
zorgvuldigheid plaats te vinden en dit kan pas als de dijkversterkingswerkzaamheden volledig zijn afgerond.
Volgens planning kunnen deze werkzaamheden dan in september pas worden uitgevoerd.

Het bovenstaande heb ik besproken met De mitigerende maatregel heeft voornamelijk
betrekking op vogels die in het afvoerkanaaltje naast de koelwaterinlaat foerageren. De werkzaamheden"
(het terugplaatsen van de objecten) vinden alleen plaats op de waterkering en daarmee op grote afstand ,I'

van het afvoerkanaaltje. Er zijn daarom geen effecten te verwachten op vogels die zich rond het
afvoerkanaaltje bevinden. Daarnaast wordt het gebied rond de koelwaterinlaat regelmatig betreden door
recreanten en vinden er werkzaamheden plaats door medewerkers van EPZ. Mijn vraag is of de genoemde
werkzaamheden na de zomervakantie uitgevoerd mogen worden?
Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Waterkeringen •
Bezoekadres: Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg
Telefoon: 088-246 1272 (lokaal tarief)

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg en Kenriedylaan 1 4538 AE Temeuzen
Postadres: Postbus 1000,4330 ZW Middelburg
Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)
Fax: +31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)
Email: info@scheldestromen.nl
Website: www.scheldes!romen.nl
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Website: www.scheldestrcimen.nl
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