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Middelburg,

23 mei 2013

Geachte heer Kortsmit,
Wij hebben uw brief ontVangen waarin u vraagt of er een vergunning Natuurbescherrnlnqswet
1998 benodigd is voor een aantal werkzaamheden in het schor grenzend aan de Nieuw-Annex-Stavenissepolder
in de
gemeente Tholen. De werkzaamheden zijn op hun natuureffecten beoordeeld. Het resulterende memo van
7 mei 2013 "Memo kreekherstel Dortsman" van Projectbureau Zeeweringen heeft u als bijlage bij uw brief
gevoegd.
U geeft aan dat Projectbureau Zeeweringen in 2012 de dijk Nieuwe-Annex-Stavenissepolder
in de gemeente
Tholen versterkt heeft. Hierbij zijn ook diverse verbetermaatregelen
uitgevoerd in het aangrenzende schor.
Op een paar locaties in het schor, buiten de werkgrenzen van de dijkversterking, blijft water staan. Na
springtij blijft er ook water in de voormalige werkstrook van de dijkversterking staan. Deze locaties zou u
graag aan willen takken aan de aangrenzende kreken, zodat het water weer weg kan stromen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode gelegen tussen 15 augustus en 15 september 2013 en zullen
niet langer duren dan drie aaneengesloten werkdagen. Er worden uitsluitend machines (een rupskraan) gebruikt in de werkstrook die bij de laatste werkstrook op de schop geweest zijn. Onnodig rijden in de werkstrook wordt hierbij absoluut vermeden. AI de overige werkzaamheden vinden handmatig plaats. Voor de
verbetering is toestemming verkregen van de eigenaar (Staatsbosbeheer).
Overwegingen
De werkzaamheden vinden plaats om de natuurwaarden in het schor te verbeteren. Om het herstel van ~e
natuurwaarden in de recent opgeleverde werkstrook te bevorderen is het van belang dat er geen water blijft
staan. Het water kan alleen optimaal afgevoerd worden indien de kreek daar hersteld wordt. Het herstel vindt
plaats door middel van een rupskraan die niet buiten de recent vergraven werkstrook zal komen. De overige
werkzaamheden worden, zoals in uw brief aangegeven, handmatig uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden
begeleid door een ter plaatse deskundig ecoloog. De werkzaamheden zijn kleinschalig (in ruimte en tijd),
waardoor verstoring van foeragerende en rustende vogels tot een minimum worden beperkt. Er treden geen
effecten op broedvogels op, omdat de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden.
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U kunt de werkzaamheden met betrekking tot de natuurherstelmaatregelen
in het schor Nieuwe-AnnexStavenissepolder dus uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodi d is. Dit geldt onder de UitdrukkeliJKe voorwaarde dat de werkzaamheden conform de
besc rijving in deze brief plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de
activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,
namens dezen._----

.r.s.j)...kP. Lagendijk,
Hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur.
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