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Geacht bestuur,

Bij brief d.d. 22 februari 2013 heeft u het door uw Algemene Vergadering vastgestelde projectplan toege-
zonden voor het aanbrengen van een verborgen glooiing in het haventje van Viane, met het verzoek om
goedkewing ingevolge artikelS] vande V\,I<:3terwet. ='" '-*~_-=_-=~_=-~~"'''' ."_._.=..;.=:._. ~. ~_ •

Het projectplan bevat naar ons oordeel voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk zal worden uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de
omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn naar ons oordeel op adequate wijze beschreven en gemo-
tiveerd.

Het projectplan is in de ontwerpfase door het waterschap (de beheerder) voorbereid met toepassing van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd. Naar
aanleiding daarvan is één zienswijze ingediend. Met de reactie van het waterschap op de ingekomen ziens-

• wijze kan worden ingestemd.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande verlenen wij, overeenkomstig het bepaalde in artikelS. 7 van de Waterwet, goed-
keuring aan het door u vastgestelde projectplan voor het aanbrengen van een verborgen glooiing in het na-
ven~e Van Viäne.

Hoogachtend,

Hoofd afdeling Ruimte.
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Bekendmaking goedkeuring projectplan versterking dijktraject haventje Viane
(Schouwen-Duiveland)

Vastgesteld besluit
In het kader van het project Zeeweringen is volgens hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet het
projectplan Viane vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben dit projectplan bij besluit van 15 maart
2013 goedgekeurd.
Naar aanleiding van het ontwerp-projectplan is er één zienswijze ingediend. Deze is door de
betrokken overheden meegewogen bij de besluitvorming.

Inzien van de stukken
Het genoemde besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 maart tot en met 8 mei
2013 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

• Provincie Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
• Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

Wanneer u een kopie van de stukken wilt ontvangen kunt u contact opnemen met dhr. L. Caljouw
(0118-631926).

Beroepsmogelijkheid
Tegen het genoemde besluit kan tot en met 8 mei 2013 schriftelijk beroep worden ingesteld door
een belanghebbende die tijdens de inspraakprocedure tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit
heeft ingebracht, of door degene die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest.
Beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: naam en adres, de datum,
tegen welk besluit beroep wordt ingesteld, waarom u beroep instelt en uw handtekening. Voor de
behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan, indien onverwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen
vereist, bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek
doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikeI8.81, lid 1 van de Algemene Wet
Bestuursrecht). Voor de behandeling van het verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.

'.
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de in deze bekendmaking aangegeven
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Middelburg, 27 maart 2013
Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland
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