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verzoekt u Rijkswaterstaat de vooroever ter plaatse van Schelphoek in de Oosterscheld~e
uit te voeren voordat Projectbureau Zeeweringen het dijkvak Schelphoek (glooiing) in

uitvoering brengt.

In verband met de verwachte instabiliteit van de hoogwaterkering na het versterken van
de glooiing verzoekt u de werkzaamheden ten behoeve van de onderwater oever nog
voor de start van het glooiingwerk uit te voeren. De voorgenomen activiteit van
Zeeweringen start volgens hun planning medio april 2008. In de planning van
Rijkswaterstaat is de uitvoering van de bestorting opgenomen in 2009.

Rijkswaterstaat heeft intern nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de gevraagde
bestorting voor de genoemde periode te kunnen uitvoeren. Hierbij kan ik u meedelen dat
Rijkswaterstaat zich zal inzetten om het verzoek te honoreren. Na intern beraad is besloten
het instabiele deel (ca. 1/3 'deel van het totaal) van de vooroever als zelfstandig contract
op de markt te zetten met als voorwaarde dat deze werkzaamheden voor juni 2008
moeten zijn uitgevoerd. De datum van juni 2008 is overeengekomen met het
Projectbureau Zeeweringen.

Het overige niet instabiele deel van de vooroever nabij Schelphoek zal volgens planning
medio 2009/2010 worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
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E-mail
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De voorgenomen activiteiten en doorlooptijden met betrekking tot de vooroever zijn reeds
doorgesproken met dhr. van het Projectbureau Zeeweringen en dhr.

van uw dienst.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER ENWATERSTAAT,
Namensdeze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING WATERBEHEER,
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