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Geachte hoofdingenieur-directeur,

Bij brief van 26 oktober 2007, ref. ZLD-6107 rvdv 20070030 is door de Combinatie Van Oord Neder- ,
land/KWS Infra gemeld· dat op 9 februari 2007 van Rijkswaterstaat Zeeland opdracht is verkregen voor de
uitvoering van de verbetering van de steenbekleding op het dijkvak Havens Terneuzen. Voorts wordt in de
brief opgemerkt dat de planbeschrijving c.q. aanmeldingsnotitie door de directeur Water en Scheepvaart van
Rijkswaterstaat Zeeland is vastgesteld en dat thans wordt verzocht om na te gaan of voor de uitvoering van
de beoogde werken een Milieu-effectrapportage (MER) dient te worden opgesteld.
De onderwerpelijke plan beschrijving c.q. aanmeldingsnotitie is ons reeds toegezonden op 19 juni 2007.

Aangezien de voorgenomen werken vallen onder de noemer van de zgn D&C (Design & Construct) projec-
ten is in een geïntegreerd contract opgesteld, waarbij de aannemer voor wat betreft de voorgenomen werken
verantwoordelijkheid is voor ontwerp, uitvoering, vergunningentraject en eventuele risico's.

Gelet op de formele bepalingen dient te worden benadrukt, dat u als beheerder van het betrokken dijktraject
verantwoordelijk blijft voor een adequate uitvoering en navenant toezicht op de uit voeren werken.

Bedoelde planbeschrijving is bij de beoordeling van het al dan niet toepassen van een MER-procedure door
ons college aangemerkt als MER-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a, lid 1 van de Wet Milieu-
beheer.
Met verwijzing naar genoemd document delen wij u kortheidshalve mede het volgende te hebben overwo-
gen.
Ingevolge het gewijzigde besluit-MER 1994 (bijlage 0, nr. 12.1) geldt voor de voorgenomen werken (i.c.
wijziging of uitbreiding van de primaire waterkering) een MER-beoordelingsplicht.

Door ons college dient te worden beoordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat
een Milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:
• Kenmerk van de aktiviteit;
• Plaats van handeling;
• Cumulatie van effecten;
• Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de aktiviteit.
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Ons college onderschrijft de in de aanmeldingsnotitie uitgevoerde toetsing van de voorgenomen werken en
de daarbij te verwachten effecten aan de hand van bovenvermelde criteria.

Voor de uitvoering van de voorgenomen werken is vergunning verleend als bedoeld in artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 (zie onze brief van 3 oktober 2007, kenmerk RMW0711337/NB.07.026).

Gelet op het voorgaande en de afwegingen die in het voorgelegde plan c.q. aanmeldingsnotitie zijn gemaakt,
besluiten wij, dat voor uitvoering van de onderhavige werken geen Milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.

111111111111111111111111111 11111 11111 1111111111 1111111111111
011706 2007 PZOB-B-07272

kwerkVerbetering steenbekleding Havens Terneuzen I




