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Jong, Anne Marie de (OZL)

Van: Voort, Roy van de (DZL)
Verzonden: dinsdag 26 juli 2011 14:57
Aan: Rietbergen, Bram (DZL)
CC: Raymond Derksen; Perquin, Joris (DZL); Jong, Anne Marie de (DZL); Meininger, Peter (DZL)
Onderwerp: FW: Verzoek tot uitbreiding werkstrook Ellewoutsdijk
Bijlagen: 160308 Memo vergroten werkstrook.doc
Beste Bram,

Bij deze de officiële toestemming om de werkstrook ter plaatse van de slappe ondergrond
en de grote hoeveelheid ontgraving uit te breiden.
Deze is reeds aan Handhaving Groen gezonden.

Omdat de aannemer profijt heeft van deze wijziging, de ecoloog kost circa 100,- maal 8 uur
geeft 800,- die je zo van het volgende meerwerk kan aftrekken ;-)

@@ Anne Marie, wil jij deze formele toeStemmio,g archiveren? .
no,,":) r.\Q.À-o~v. ::Z..~ ~C'\.~\

Gro~, -
Roy

Van: Antwerpen v M. (Marco) [mailto:m.v.antwerpen@zeeland.nl]
Verzonden: dinsdag 26 juli 201114:54
Aan: Voort, Royvan de (DZL)
CC: HandhavingGroen
Onderwerp: RE:Verzoek tot uitbreiding werkstrook Ellewoutsdijk

Beste Roy,

Zoals ook uit de memo blijkt is dit dijktraject (Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder etc. NB.10.014)
op 28 oktober 2010 verleend. In voorschrift 11 staat beschreven dat de werkstrook maximaal 15 meter
bedraagt. Tussen de dijkpalen 441 en 434 blijkt dit gezien de opbouw van de bodem niet uitvoerbaar. In
de memo zijn de negatieve effecten getoetst bij een voorgenomen werkstrookbreedte tussen genoemde
dijkpalen van maximaal 25 meter. Uit deze toetsing blijkt dat er geen (extra) negatieve effecten te
verwachten zijn. Wij onderschrijven deze conclusie, waardoor een werkstrook van 25 meter aangehouden
kan worden tussen dijkpaalnummer 441 en 434, zonder dat daar een (wijzi)qgings)vergunningin het kader
van de NB-wet 1998 voor aangevraagd hoeft te worden. .
Een afschrift van deze reactie is aan de afdeling groene handhaving verstuurd, waardoor zij op de hoogte
zijn van deze toestemming.

Met vriendelijke groet,

Marco van Antwerpen

M. van Antwerpen (Marco)
Medewerker vergunningen natuur en landschap
Provincie Zeeland, afdeling Water en Natuur
tel: (0118) 63 17 16

27-7-2011
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Van: Voort, Royvan de (DZL) [mailto:roy.vande.voort@rws.nl]
Verzonden: maandag25 juli 2011 9:54
Aan: Antwerpenv M. (Marco)
CC: Stikvoort E.e. (Ed); Meininger,Peter(DZL); Rietbergen,Bram (DZL); Perquin,Joris (DZL); BraadMichel,
M.L.
Onderwerp: Verzoektot uitbreidingwerkstrookEllewoutsdijk

Beste Marco,

De werkzaamheden aan het traject rond Ellewoutsdijk worden na de bouwvak voortgezet e
richting Baarland. Zoals bij ons bekend diènt er een grote hoeveelheid slik te worden ontgraven
om de teen bloot te leggen. Er blijkt nu dat het slik nogal "drijfzandachtig" is en niet mooi kan
worden opgezet voor de te realiseren kreukelberm, het loopt flink uit. Dit in combinatie met de
grote hoeveelheden leidt er tot dat we een verzoek willen indienen om over dat specifieke
traject de werkstrook uit te breiden met 10 m naar 25 m..

Ik heb Michel Braad gevraagd de effecten te verwoorden in een memo, deze is in concept
toegevoegd.

Graag je reactie voordat ik de stukken formeel aan je toe laat zenden.

Bedankt!

«160308 Memovergrotenwerkstrook.doc»

Met vriendelijke groet,

Roy van de Voort
Medewerker omgevingsmanagement
................................................................. ' .
Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

T 088 24 61 359
F 088 2461 994
M 06 21 84 10 99
roy. vande. voort@rws.nl
http://www.zeewer.ingen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.
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Formele toestemming verbreden werkstrook Evering
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