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onderwerp : MER-beoordeling dijkversterking Tweede Bathpolder, Slroodorpepolder, Oostpolder en
Roeishoek (Zuid-Beveland)

VERZO NDEN 7'. tJ~ '}l'III
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Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Tweede Bath-
polder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roeishoek (Zuid-Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Tweede Bathpol-
der, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roeishoek (Zuid-Beveland) het opstellen van een m.e.r.e noodzakelijk is.

Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving wor-
den de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuur-
historie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon ) of ing. ).

Hoogachtend,

waarnemend dijkgraaf
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Onderwerp : m.e.r.-beoorcleling dijkversterking Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidemieuwlancj. en
Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) VERZO NDEN 7 AUG 2009

Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Haven de Val,
polder Zuidhoek, Zuidemieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) worden verbe-
terd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Haven de Val,
polder Zuidhoek, Zuidemieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) het opstellen
van een m.e.r. noodzakelijk is.

Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving wor-
den de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuur-
historie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon ).

Hoogachtend,

e Eilanden

memend secretaris-directeur
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onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en
Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland)

Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Klein en Groot
Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Klein en Groot
Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland) het opstellen van
een m.e.r. noodzakelijk is.

Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving wor-
den de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuur-
historie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon ).

Hoogachtend,

emend secretaris-directeur waamemend dijkgraaf
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