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Inleiding 
Het onderstaande betreft een wijziging van het projectplan van het dijktraject Burghsluis 
(document nr. PZDT-R-12224 ontw). 
 
5. Ontwerp en plan 
5.4 Voorzieningen ter beperking van de nadelige gevolgen 
5.4.4 Overig 
In de 1e alinea “…, bijbehorende voorzieningen zoals een duiktrap zijn niet aanwezig.” 
vervalt en dient te worden gewijzigd in “…, gedurende de uitvoering wordt een 
trapconstructie voor duikers gerealiseerd.”. 
 
Toegevoegd wordt de volgende tekst: 
“De huidige opstapplaats van “De Onrust” wordt aangepast zodat het voor buspassagiers 
eenvoudiger wordt ter plaatse in en uit te stappen en zodat het ook voor mindervalide 
passagiers eenvoudiger wordt aan boord te gaan. Een deel van de depotlocatie op het 
haventerrein wordt na afloop van de werkzaamheden nadat deze opgeruimd is, ingericht als 
permanent (halfverhard) parkeerterrein, in aanvulling op de huidige parkeervoorzieningen. 
 
Sportvisserij 
Er worden geen extra voorzieningen voor sportvisserij gerealiseerd. De toekomstige situatie 
voor de sportvisserij blijft gelijk aan de situatie van voor de dijkversterking.” vervalt en dient 
te worden gewijzigd in “Er worden voorzieningen voor sportvisserij gerealiseerd. Tussen dp 
48 en dp 51 en tussen dp 53 en dp 55 worden in totaal 4 plateaus van ca. 4x1,2 m voor 
sportvissers gerealiseerd. Voor het overige blijft de toekomstige situatie voor de sportvisserij 
gelijk aan de huidige situatie. 
 
Duiksport 
Er worden geen voorzieningen voor duiksport gerealiseerd.” vervalt en dient te worden 
gewijzigd in “Bij de duiklocatie bij de Plompe Toren zoals genoemd in paragraaf 2.3 
(duiklocatie nummer 44) ter hoogte van dp 47 wordt een trap voor duikers gerealiseerd.”. 
 
6. Effecten 
6.4 Overig 
Toegevoegd wordt het kopje “Sportvisserij” met de volgende tekst: 
“Er worden voorzieningen voor sportvisserij gerealiseerd. Tussen dp 48 en dp 51 en tussen dp 
53 en dp 55 worden in totaal 4 plateaus van ca. 4x1,2 m voor sportvissers gerealiseerd. Voor 
het overige blijft de toekomstige situatie voor de sportvisserij gelijk aan de huidige situatie.”. 
 
Toegevoegd wordt het kopje “Duiksport” met de volgende tekst: 
“Bij de duiklocatie bij de Plompe Toren zoals genoemd in paragraaf 2.3 (duiklocatie nummer 
44) ter hoogte van dp 47 wordt een trap voor duikers gerealiseerd.” 
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