Waterschap DeDrie Ambachten
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Ingevolge uw telefonisch/schriftelijk verzoek d.d.

X

Ter kennisneming

o
o
o

Ter goedkeuring! ondertekening

o

Voor de vergadering op

o
o
o

Met verzoek om terugzending

Ter (verdere) behandeling
Om bericht en raad, 'gaarne vóór

Met dank voor de inzage

o
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AFSCI-IRIFT
Waterschap De Drie Ambachten
waterkering, wegen, waterbeheersing

en waterkwaliteit

in midden Zeeuws-Vlaanderen

Aan: het college van Gedeputeerde Staten
van Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG"

Korte Kerkstraat 19
Postbus 1107
4530 GC Terneuzen
Tel. (0115) 630490
Fax(0115)630440
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Datum,
Verzonden:
Behandeld door:
Bijlage(n):

Kopie aan:

-e

Onderwerp:

16 februari 1998
div.
APIWA
plan verbetering gezette steenbekleding dijkvakken
Nieuw Othenepolder, Margarethapolder en Eendragtpolder
Uw brief van:

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

9702459

Geacht college,
Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering doen wij u hierbij,
in tweevoud, ter goedkeuring toekomen het door onze algemene vergadering bij
besluit van i1 februari 1998 vastgestelde plan voor de verbetering van de steenbekleding voor de dijkvakken Nieuw Othenepolder, Margarethapolder en Eendragtpolder.
Bij de totstandkoming van het plan is de Inspraakverordening waterschap De Drie
Ambachten 1993 toegepast, behoudens met betrekking tot de vaststelling van een
aanvullend planonderdeel waarop in het slot van deze brief zal worden ingegaan.
Te uwer informatie voegen wij hierbij:
_ een exemplaar van het voorstel van het plv. hoofd van de afdeling Algemene Zaken d.d. 28 november 1997, tot vaststelling van het ontwerp-plan, aan ons bestuur;
_ een kopie van de bekendmaking van het ontwerp-plan, zoals geplaatst in de PZC
en De Stem d.d. 5 december 1997;
_ een kopie van de brief d.d. 4 december 1997, kenmerk 9702459, gericht aan diverse instanties, waarbij het ontwerp-plan is toegestuurd;
_ een kopie van de brieven van de heer
d.d. 10 december 1997, natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut d.d. 7 januari 1998, de Zeeuwse Milieufederatie d.d. 7 januari 1998 en de fax van de heer
d.d. 9
januari 1998, waarbij zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-plan zijn ingebracht;
_ een kopie van de briefvan het waterschap d.d. 14 januari 1998, kenmerk
9702580, aan de heer
inzake de aan- en afvoerroute van de dijkbekledingsmaterialen;

-2- het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 29 januari 1998, no. 5.8 aan + het besluit van de algemene vergadering d.d. 11 februari 1998, inzake vaststelling van
het plan verbetering gezette steenbekleding dijkvakken Nieuw-Othenepolder,
Margarethapolder en Eendragtpolder, inclusief het standpunt van de algemene
vergadering omtrent de ingediende zienswijzen;
.:. een kopie van de brieven van het waterschap d.d. 16 februari 1998, kenmerk
9702459, waarbij De Steltkluut, de Zeeuwse Milieufederatie en de
in kennis zijn gesteld van het standpunt van de algemene vergadering. omtrent de
ingebrachte zienswijzen.
Na het verstrijken vande inspraaktermijn vernamenwij van het Projectbureau Zeeweringen dat uit een nadere interpretatie. van de Leidraad Toetsen op Veiligheid:
naar voren is gekomen dat de steenbekleding op de bewuste dijkvakken dient te
worden opgetrokken tot een niveau van ca. 1 m boven de berm. Als motivering
hiervoor geldt dat bij het ontwerpen van de nieuwe steenbekleding de bovenbegrenzing wordt bepaald door de golfbelasting. Indien golven groter dan 2,3 m op kunnen
treden moet tot een peil dat wordt bepaald door het ontwerppeil en de maatgevende
golfhoogte, een steenbekleding worden aangebracht. .'
. Een golfhoogte groter dan 2,3 m komt voor bij de Nieuw-Othenepolder, de Margarethapolder en de Eendragtpolder op het gedeelte tussen dp 6 en dp 14,4.
De vereiste sterkte van de nieuwe bekleding is beperkt omdat deze slechts op stroming wordt belast. Op grond van het uitgangspunt van optimaal hergebruik en kosten wordt gekozen voor hergebruik van vlak gelegde betonblokken (50x50x25).
Deze reiken in de drie hiervoor genoemde dijkvakken tot een niveau boven de berm
dat varieert tussen NAP +7,20 m en NAP +7,45 m. Om deze bekleding steun te geven, worden twee rijenblokken aangebracht op de.berm tegen de knik aan.
In verband met het voorgaande is het plan ten opzichte van het ontwerp-plan aangepast.
Wij achten deze aanpassing niet dermate ingrijpend dat het plan opnieuw in de inspraak moet worden gebracht.
.
De Zeeuwse Milieufederatie en de Steltkluut hebben wij van deze aanpassing in kennis gesteld.
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Over de reactie van de heer
merken wij op dat wij met de gemeente
Terneuzen in overleg zijn over definitief aan te wijzen transportroute( s) en dat wij
de
ijdig van deze transportroute(s) op de hoogte zullen stellen.
Gaarne zien wij het plan, voorzien van het bewijs van uw goedkeuring, van u tegemoet.

Hoogachtend,
HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WA TERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN

VOOR EENSL1JIDEND AFSCHRIFT:
DE SECRETARIS VA..l'\T HE'll WATERSCHAP
DE DRIE AMBACHTEN.
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