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Geachte

In het kader van de inspraakprocedure met betrekking tot de planbeschrijving verbetering gezet-
te steenbekleding van het dijkvak Ringdijk Schelphoek-West (incl. nol West) heeft u een ziens-
wijze ingediend. Hierbij geven wij een schriftelijke reactie op de door u ingediende zienswijze.

Om de huidige kwaliteit van recreatie op de westelijke havendam Schelphoek te vergroten wordt
in de zienswijze gevraagd om een tweetal zaken mee te nemen bij de dijkversterking.
Het eerste punt heeft betrekking op het vergroten van de veiligheid van recreanten. Het is mo-
menteel vrij lastig om in het water te komen en dit zou na de dijkverbeteringswerkzaamheden
nog lastiger worden. In de zienswijze pleit u daarom voor de aanleg van een zwemtrap waardoor
het mogelijk is om bij iedere waterstand veilig en gemakkelijk het water in en uit te komen.
Het projectbureau Zeeweringen heeft besloten om de gevraagde zwemtrap niet te honoreren.
De redenen hiervoor zijn dat er momenteel ook geen voorziening aanwezig is en dat als gevolg
van de nieuwe bekleding de begaanbaarheid niet verslechterd. Overigens wordt de nieuwe
kreukelbenn ter plaatse van de uitwateringssluis volledig gepenetreerd met asfalt waardoor er
een vlakkere kreukelbenn ontstaat dan voorheen het geval was.

Het tweede punt betreft het verzoek om het huidige natuurlijke karakter zoveel mogelijk te be-
houden door onder andere geen geasfalteerd fietspad aan te leggen.
In het ontwerp blijft het huidige natuurlijke karakter van de havendam behouden omdat de on-
derhoudsstrook uit opensteenasfalt bestaat en wordt afgestrooid met grond. Hierdoor krijgt de
bovenzijde van de havendam na de werkzaamheden weer een groene uitstraling door begroei-
ing met planten en grassen. Daamaast blijft de aanwezige muraltmuur behouden. Om techni-
sche redenen kan de palenrij niet worden gehandhaafd.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden inge-
stemd met de hiervoor vermelde reactie op de door u ingediende zienswijze, de planbeschrijving
vastgesteld en deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,
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