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Datum 25 juni 2009
Onderwerp Nb-wetaanvraag Stormesandepolder en Rijke Dijk

Geachte heer

Onlangs hebben wij bij u een aanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet ingediend voor de dijkverbetering aan het traject
Stormesandepolder. Bij deze wil ik aan u kenbaar maken dat mogelijk tezamen
met deze dijkverbetering een onderdeel van het project Rijke Dijk wordt
gerealiseerd.

In 2010 zijn wij voornemens om als onderdeel van het project Zeeweringen het
traject Stormesandepolder te verbeteren. Vanuit het project Rijke Dijk is ons
verzocht om een deel van het ontwerp aan te passen zodat dit beter past in de
filosofie van het project Rijke Dijk. Rijke Dijk is een samenwerkingsproject van
Deltares, Rijkswaterstaat (o.a. WINN), TU Delft en Havenbedrijf Rotterdam. Het
proefprogramma Rijke Dijk onderzoekt of de zeeweringen voortaan zo aangelegd,
onderhouden of verbeterd kunnen worden dat er rekening wordt gehouden met
de natuur.

Momenteel is men bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp van het Rijke
Dijk-onderdeel. Indien dit ontwerp tijdig gereed is en hiervoor tevens de
benodigde vergunningen zijn verkregen, zal dit in de uitvoering van de
dijkverbetering worden meegenomen. Hoewel de benodigde vergunningen
separaat aan ons werk zullen worden aangevraagd, maak ik u graag attent op de
samenhang met het door ons te realiseren' dijkverbetering.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u naar aanleiding
hiervan vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer
Joris Perquin (voor contactgegevens: zie briefhoofd).

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
Namens deze,

HETPROJECTBUREAUZEEWERINGEN.
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Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

PIa Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
PIa Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118· 621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Ons kenmerk
PZDB·B-09131

Uw kenmerk

BIJlage(n)
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