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Mer-beoordeling plan Veerhaven Breskens

Geachte

Het projectbureau Zeeweringen, het samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat
directie Zeeland en de Zeeuwse waterschappen (waterschap Zeeuwse Eilanden en
waterschap Zeeuws-Vlaanderen) verbetert de als onvoldoende getoetste dijkvakken
langs de Westerschelde. De toetsing geeft aan dat enkele delen van het dijkvak
Veerhaven Breskens als 'onvoldoende' zijn beoordeeld, zodat deze verbeterd moeten
worden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering moet een wijziging
van de primaire waterkering in vorm, afmeting, richting of constructie geschieden
overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd plan. Ingevolge het bepaalde in de Wet Milieubeheer en het Besluit
Milieueffectrapportage dient uw dienst allereerst een besluit te nemen over de vraag
of, ter voorbereiding van het besluit omtrent goedkeuring van het plan vanwege
bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, een
milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Daartoe is de initiatiefnemer
gehouden het bevoegde gezag een aanmeldingsnotitie te doen toekomen.

In dat verband doen wij u hierbij de planbeschrijving Veerhaven Breskens toekomen,
welk stuk dient als de mededeling zoals bedoelt in artikel 7.8a eerste lid, van de Wet
Milieubeheer.
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Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg
Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het proleet Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m, de Zeeuwse waterschappen.
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Wij verzoeken u derhalve te beoordelen of er voor het genoemde dijkvak, ter
- voorbereiding van het goedkeuringsbesluit ex artikel 7 Wet op de waterkering, een

milieueffectrapport moet worden gemaakt.

In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
Namens deze,
de projectm ager van Projectbureau Zeeweringen,
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