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4335 en 4803

Onderwerp

Overlagingsconstructie Kruispolder

Geacht Bestuur,
Naar aanleiding van uw brieven van 26 juni en 14 juli jl. wil ik u graag de stand van
zaken en mogelijkheden met betrekking tot de overlagingen meedelen.
Zoals gebruikelijk worden de werken voorbereid door het samenwerkingsverband van de
beide waterschappen, de provincie en Rijkswaterstaat In de verschillende vormen van
overleg zoals het Ontwerp overleg, het Projectbureau overleg, het Ambtelijk overleg en
het Bestuurlijk overleg zijn dan ook steeds alle partners betrokken.
Tussen 1998 en nu is een uiterste inspanning gedaan om een antwoord te krijgen op
nog lopende onderzoeksvragen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een verkorting van
het totale traject van 3,8 km naar 2,3 km!
De overlagingsconstructie is gekozen in overleg met uw vertegenwoordigers, waarbij uit
een oogpunt van kosten en beheerdersbelang een maximale steensortering van
60 - 300 kg is afgesproken. Zelfs na de aanbesteding is nog bezien of een volgens u
goede optie, namelijk het toepassen van een goedkopere maar grovere steensoort,
wellicht een alternatief kon zijn.
Om duidelijkheid te verkrijgen over uw brief van 26 juni vond op 11 juli jl. bij de
provincie op bestuurlijk niveau overleg plaats tussen Rijkswaterstaat, provincie Zeeland
en uw waterschap over de overlaging van het dijkvak Kruispolder.
De conclusie van dat gesprek was:
a. de basaltonglooiing van de Kruispolder is getoetst en krijgt de kwalificatie
"onvoldoende". Nader onderzoek of bijstelling van de geldende rekenregels kan niet
leiden tot een andere toetsscore;
b. er zijn onvoldoende zwaarwegende argumenten om verandering in het in uitvoering
zijnde werk aan te brengen.
Omdat het werk volop in uitvoering is werd diezelfde dag aan de aannemer gemeld dat
de aanvoer van steen vanuit Noorwegen door moest blijven gaan. Uiterlijk twee weken
na de bouwvakvakantie zal het werk klaar zijn.
Projectbureau Zeeweringen
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Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd
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Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Wij verkeren dan ook in de veronderstelling dat alle beslissingen samen met u zijn
genomen. Dat is ook nodig om een goede samenwerking niet te frustreren.
Aangaande de gevoerde procedure wijs ik erop dat door uw waterschap en de provincie
Zeeland de beslissing is genomen, om na de procedure van 1998 de uitvoering van het
bestek niet opnieuw in procedure te nemen.
Gelet op het reeds veelvuldig gevoerde overleg zal het niet nodig zijn inhoudelijk op het
bestek in te gaan. Wellicht ten overvloede zij nog wel vermeld dat varianten in de vorm
van het penetreren van de steen of het deels vervangen van de zuilen, destijds vanwege
de kosten en de strijdigheid met de Milieu-inventarisatie zijn afgevallen.
Wat betreft de uitvoeringsvorm kan ik u ook meedelen dat Vogelbescherming
Nederland ons recent op een nieuw aspect in de Milieu-inventarisatie heeft gewezen. Dit
kan er mogelijk toe leiden dat aanvullende maatregelen worden getroffen, zodat niet
alleen recreanten maar ook jonge steltlopers gemakkelijker van de dijk op het slik
kunnen komen. Deskundigen van het RIKZ in Middelburg onderzoeken dit aspect
momenteel.
Zoals gebruikelijk zullen wij u binnenkort graag uitnodigen om te bezien of en hoe aan
de suggesties van de Vogelbescherming invulling kan worden gegeven. Gelet op de
belangen die daarmee behartigd worden hopen wij hiermee ook voor u een
bevredigende oplossing te bewerkstelligen.
Hoogachtend,
Projectbureau Zeeweringen

projectmanager.
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