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geeft een korte toelichting op wat het Projectbureau Zeeweringen van
Rijkswaterstaat Zeeland doet: het verbeteren van steenbekledingen op dijken langs de
Westerschelde en in de toekomst ook Oosterschelde. Dit wordt gedaan omdat uit een
onderzoek gebleken is dat een groot gedeelte van deze steenbekledingen niet voldoet
aan de wettelijke norm. Deze norm houdt in de steenbekledingen op dijken een storm
met een kans van voorkomen van eens per 4000 jaar moeten kunnen worden
doorstaan.

De havendam van de Buitenhaven valt ook onder het Project Zeeweringen. Normaal
worden dergelijke dam niet gezien als primaire waterkering. In dit geval is het zo dat
de aanwezigheid van de havendam is meegenomen bij de het vaststellen van de
hydraulische randvoorwaarden die zijn gebruik voor het verhogen van de dijk rondom
de Buitenhaven Vlissingen. Het is dus wenselijk dat de dam in stand gehouden wordt.

Een aantal weken geleden is een voorontwerp naar de Provincie Zeeland gestuurd.
Hierin staat beschreven welke nieuwe constructie op de dam zal worden toegepast.
Op de kruin van de dam zal nu waterbouw asfaltbeton worden aangebracht, inclusief
het plateau waar een frietkiosk staat.
De steenbekledingen op het talud worden overlaagd met een laag breuksteen die
daarna ingegoten wordt met gietasfalt. Tevens zal een nieuwe kreukelberm
aangebracht worden.
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Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
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Dhr. heeft in een eerder stadium reeds aangegeven dat tegen de voorgenomen
constructie geen bezwaar bestaat mits de steiger goed bereikbaar blijft. Daarnaast
mag het niet zo zijn dat de kruin van de dam veelvuldig gebruikt wordt door auto's
van recreanten.
Afgesproken wordt om in eerste instantie geen afzettingen te plaatsen. Wanneer na
het aanbrengen van de nieuwe constructie blijkt dat er overlast van recreanten op
dam ontstaat, zullen alsnog maatregelen genomen worden door het Projectbureau in
overleg met de Provincie.

In de dam zijn kabels en leidingen aanwezig. Op de kop van de dam staat een
havenlicht. Dit was vroeger van DGSM, nu waarschijnlijk van de Scheepvaartdienst
Westerschelde. Ook staan er op de dam lichtmasten en stroom kasten. Ohm.

geven aan dat geen van deze leidingen en andere zaken van de Provincie
zijn. Er is tevens nogal wat onduidelijk over het beheer en onderhoud.
Het Projectbureau zal proberen om erachter te komen wat voor kabels en leidingen er
zitten en van wie ze zijn. Met hen kan dan overleg gepleegd worden over de te
nemen maatregelen m.b.t. de kabels en leidingen. Dit zal dan aan dhr.
doorgegeven worden.

De steiger aan de binnenzijde van de dam is eigendom van de Provincie. Dhr.
geeft aan dat zij in het verleden onderhoudswerkzaamheden aan de steiger hebben
verricht.

Dhr. meldt dat er op de dam een frietkraam gevestigd is. De eigenares van
deze kraam is momenteel bezig met het bouwen van een nieuw onderkomen.
Hiervoor is door de Provincie vergunning afgegeven.

Dhr. meldt dat de beheerder van een bepaald dijkvak een plan m.b.t. de uit te
voeren werkzaamheden behoort vast te stellen waarna gedeputeerde staten hierover
een besluit neemt. E.e.a. zal geregeld worden met de afdeling Ruimte Water en Milieu
van de Provincie voor de werkzaamheden die aan de dam gaan worden uitgevoerd.
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