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VERZOMDEN 2 9 A:J3 zona
Middelburg, 29 augustus 2008

Geacht college,

In het kader van het Project Zeeweringen zal in 2009 de steenbekleding van de Vierbannenpol-
der worden verbeterd.

Op grond van Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig in-
dien de lengte van de te versterken dijk vijf kilometer of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij het bovengenoemde project geen sprake. Dat
betekent dat dit werk niet m.e.r-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betrokken dijkver-
zwaring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Graag wil ik u bij deze verzoeken om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkverster-
kingswerken aan de Vierbannenpolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Bijgevoegd treft u de (ontwerp-) planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze pIanbe-
schrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op onder andere natuur, milieu,
landschap en cultuurhistorie beschreven. Ik verzoek u deze ontwerp-planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.
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Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met mijn medewerker
(telefoon 0118-

Hoogachtend.
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