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verzonden:

2 6 APR. 2013

Middelburg,

25 april2013

Geachte heer Stouten,
Op 4 april 2013 ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft dat tijdens de werkzaamheden in 2010 aan het
~ijktraject
Schelphoek West per abuis een bijenhotel van Staatsbosbeheer is opgeruimd. U geeft aan dat
deze werkzaamhëden ten behOeven van de dijkverbetering daardoor ten koste zijn gegaan van een grote
kolonie van de schorzijdebij. U geeft aan dat u voornemens bent een nieuw bijen hotel te realiseren aan
de westzijde van dijktraject Schelphoek West, dit gelijktijdig met de dijkversterking Haven Burghsluis,
Koudekerksche inlaag in 2014. U vraagt of voor het realiseren van het bijenhotel gelijktijdig met de dijkversterking Haven Burghsluis, Koudekerksche Inlaag in 2014 een vergunning Natuurbeschermingswet 1998
benodigd is. In voorliggende brief geven we antwoord op uw vraag.
Project Bureau Zeeweringen heeft het realiseren van het bijenhotel Schelphoek West beoordeeld. Het resulterende Memo realisatie bijenhotel Schelphoek van 3 april2013 bekend onder Doc.nr. PZDB-M-13092 heeft
u als bijlage bij uw brief gevoegd. De.conclusie van het memo is dat er door het realiseren van het bijenhotel
geen significant negatieve effecten optreden op beschermde of kwalificerende natuurwaarden van het
Natura 2000-gebied Oostersehelde.
De werkzaamheden zullen gelijktijdig met de dijkversterking van dijktraject Haven Burghsluis, Koudekerksche Inlaag in 2014 worden gerealiseerd. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een 'dijkje' van
zand van ongeveer een meter hoog, enkele meters breed en ruim 10 meter lang. Als locatie is gekozen voor
een plek in de luwe oksel van de westelijke ringdijk rond de Schelphoek. De gekozen plek ligt net achter een
voor recreanten niet toegankelijk deel van de omringende dijk en buiten het nabijgelegen oppervlak van de
voor de Oosterschelde kwalificerende habitattypen van slikken en schorren. Naar verwachting neemt de
aanleg niet meer dan enkele uren in beslag.
Uit de beoordeling van de natuureffecten in de memo blijkt dat geen effecten op beschermde en kwalificerende natuurwaarden optreden. Op grond van het geringe oppervlak, de korte werkduur en de ligging nabij
door recreanten gebruikte voorzieningen komen wij dan ook met de opsteller van het memo tot de conclusie
dat aanleg van het nieuwe bijenhotel uitgevoerd zal kunnen worden, zonder dat daar een vergunning
ex artikel19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.
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Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (inclusief
de bijbehorende memo) plaatsvinden.
Wij adviseren u om (een kopie van) deze brietter plaatsè van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat
deze getoond kan' worden aan' eventuele controlerende' handhavers.
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Een afschrift van de brief hebt>èri ~~ gezc)Î1denaan de afdeling handhaving van de Provincie Zeeland.
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Behoort bij brief d.d. 25 april2013 met ons kenmerk: 13009610
van de afdeling Water. Bodem en Natuur

