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Geacht college,

Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

In het kader van het project Zeeweringen 2011 zal de stenenbekleding van het bij
mijn dienst in beheer zijnde dijkvak Philipsdam Noord worden verbeterd.

Op grond van onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (m.e.r.)
geldt voor een wijziging of uitbreiding van een zee- of deltadijk een m.e.r.-plicht,
indien de activiteit betrekking heeft op een wijziging of uitbreiding van 5
kilometer of meer en een wijziging van het dwarsprofiel van de zee- of deltadijk
van 250 m2 of meer.
De aan te brengen verbeteringen blijven ruim onder deze drempelwaarden.

Gezien het voorgaande geldt voor deze activiteit op grond van onderdeel D van
eerder genoemd Besluit een m.e.r.-beoordelingsplicht.

Bij besluit van 29 juni 2010, RWS/DZL - 2010/3202 heeft mijn dienst het
projectplan Planbeschrijving Philipsdam Noord PZDT-R-09268 ontw verbetering
steenbekleding en Philipsdam Noord Erratum PZDT-R-l0045 ontw vastgesteld.
Bijgaand treft u het projectplan aan. In het projectplan worden de effecten van de
uitvoering van het werk op natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie
beschreven. Wij verzoeken u het projectplan als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit m.e.r. te beschouwen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VA
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Datum 29 juni 2010
Onderwerp m.e.r.-beoordeling dijkverbetering Oesterdam Noord.

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen 2011 zal de stenenbekleding van het bij
mijn dienst in beheer zijnde dijkvak Oesterdam Noord worden verbeterd.

Op grond van onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (m.e.r.)
geldt voor een wijziging of uitbreiding van een zee- of deltadijk een m.e.r.-plicht,
indien de activiteit betrekking heeft op een wijziging of uitbreiding van 5
kilometer of meer en een wijziging van het dwarsprofiel van de zee- of deltadijk
van 250 m2 of meer.
De aan te brengen verbeteringen blijven ruim onder deze drempelwaarden.

Gezien het voorgaande geldt voor deze activiteit op grond van onderdeel D van
eerder genoemd Besluit een m.e.r.-beoordelingsplicht.

Bij besluit van 29 juni 2010, RWS/DZL-2010/3211 heeft mijn dienst het
projectplan Planbeschrijving Oesterdam Noord PZDT-R-09271 ontw verbetering
steenbekleding vastgesteld.
Bijgaand treft u het projectplan aan. In het projectplan worden de effecten van de
uitvoering van het werk op natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie
beschreven. Wij verzoeken u het projectplan als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit m.e.r. te beschouwen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEE
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