Iu t .

l/'-" 'v"""

. _!

Waterschap

ZeelLDwse

IEfiDi1lI11lltilell1l
l
: ,~;Ei)EWERKEA FINANCIÈN

i :,lEt>eW~RKE'l

KWALITEIT

Gedeputeerde State
Postbus 6001
.....------4330 LA MIDDELB

uw brief

behandeld door

uw kenmerk

dccrklésnumrner

ons kenmerk

: 2005008576

bijlagen

:2

onderwerp

: openstelling

-+__~~~

... -

.

e-mail

onderhoudswegen

Hoedekenskerkepolder

en Oost-Inkelenpolder

Middelburg, 15 juli 2005

VERZONDEN 1 5 JUl2û05

Geacht college,

Bij brief van 13 december 2004, ons kenmerk 2004011400, hebben wij de door ons vastgestelde
planbeschrijvingen voor de verbetering van de gezette steenbekleding Hoedekenskerkepolder
en Oost Inkelenpolder aan uw college ter goedkeuring aangeboden. Bij briefvan 25 januari
2005, kenmerk0500775/81/10dg,
heeft u ons bericht dat de planbeschrijvingen wat betreft de
verbetering van de steenbekleding zijn goedgekeurd, maar dat voor zover ons besluit betrekking
had op het openstellen van de onderhoudsweg voor recreatief medegebruik uw college voornemens was om daar de goedkeuring aan te onthouden.
Nadien is over dit voornemen verschillende malen van gedachten gewisseld op zowel bestuurlijk
als ambtelijk niveau. Dit heeft ertoe geleid dat wij ons besluit hebben aangepast. Voor de onderhoudswegen op beide dijkvakken stellen wij nu een gedeeltelijke openstelling en een gedeeltelijke afsluiting voor. Wat betreft de Hoedekenskerkepolder komt dit neer op een permanente afsluiting van de onderhoudsweg bp het noordelijke, aan de Biezelingsche Ham gelegen deel van
het dijkvak. Het zuidelijke deel wordt opengesteld voor recreatief medegebruik.
Voor de onderhoudsweg bij de Oost-Inkelenpolder geldt dat het westelijk deel wordt opengesteld
en dat het oostelijk deel wordt afgesloten in de periode van 15 april tot 1 juni. De af te sluiten
delen en de daartoe te nemen maatregelen zijn nader beschreven in de bijgevoegde schetsen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering verzoeken wij u ons
besluit inzake de openstelling en afsluiting van de onderhoudswegen goed te keuren.
Hoogachtend,

secretaris-directeur

waarnemend dijkgraaf
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