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Geacht bestuur,
Bij brief d.d. 3 april 2014 heeft u het door uw Algemene Vergadering vastgestelde projectplan aan ons toe
gezonden voor het versterken van de steenbekleding van het dijktraject St. Pieterspolder, Nieuw Olzende
polder, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de W aterwet.
Het projectplan bevat naar ons oordeel voldoende informatie voor de toegepaste inspraakprocedure en
besluitvorming. De wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar zijn afgewogen,
de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn naar ons oordeel op adequate wijze
beschreven en gemotiveerd.
Het projectplan is in de ontwerpfase door u voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidings
procedure ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en op de voorgeschreven wijze ter
inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn drie zienswijzen ingediend. De overwegingen die u hebt gehan
teerd met betrekking tot de ingekomen zienswijzen worden door ons college onderschreven.
Overeenkomstig artikel 5.8 van de W aterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de be
sluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.
In dat kader heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor een vergunning ex artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 en is een passende beoordeling uitgevoerd. Deze vergunning is door ons
college bij separaat besluit verleend.
Daarnaast is door u een soortenbeschermingstoets uitgevoerd ingevolge de Flora en Faunawet.
Bij brief d.d. 17 juli 2014 heeft u verzocht bij de goedkeuring rekening te houden met een ondergeschikte
wijziging van het projectplan, omdat het voornemen bestaat in het dijkvak 13461348 in plaats van natuur
steen een bekleding met betonzuilen toe te passen.
Wij hebben overwogen dat de voorgestelde wijziging heel beperkt is, omdat de constructie van de dijk niet
wijzigt. Bovendien worden ook in andere dijkvakken van het projectgebied betonzuilen toegepast. Deze wij
ziging heeft geen gevolgen voor de aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet.
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Gelet op het voorgaande verlenen wij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet, goedkeuring aan het door u vastgestelde projectplan voor het versterken van de van het dijkvak St. Pieterspolder
en Nieuw Olzendepolder, inclusief de ondergeschikte wijziging van het projectplan voor het dijkvak 13461348.
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