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In antwoord op uw brief van 7 november jl. inzake bovengenoemde aangelegenheid
bericht ik u dat het ontwerpplan" Planbeschrijving Verbetering gezette steenbekleding
Waarde- en Westveerpolder" momenteel ter inzage ligt, zowel bij waterschap Zeeuwse
Eilanden als bij het secretarie van uw gemeente.

In hoofdstuk 9 van bovengenoemd plan zijn dwarsprofielen opgenomen, eerst van alle
bestaande situaties, vervolgens van de nieuwe situaties. De afmetingen en hoogte van de
dijk in meters is hierbij aangegeven. Vergelijking levert een goed overzicht op of het werk
wordt uitgevoerd binnen de bestaande teen van de dijk. De uitkomst hiervan dient u zelf
te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan. Omdat het werk nagenoeg overal binnen
de be-staande teen van de dijk wordt uitgevoerd ga ik ervan uit dat geen aanlegvergun-
ning nodig is: een mogelijke afwijking betreft hooguit enkele meters. Dit geldt slechts voor
de dwarsprofielen 7 en 11, welke vallen binnen het gebied dat u als mogelijk aanlegver-
gunningplichtig op kaart hebt aangegeven.

Overigens merk ik op dat bij het aanbrengen van een kreukelberm de natuurwaarden
worden hersteld en zo mogelijk verbeterd. Ik verwijs hierbij naar hoofdstuk 3 van boven-
genoemd plan en naar de Milieu-Inventarisatie Zeeweringen Westerschelde.

Indien u een mondelinge toelichting wenst op het bovenstaande, verzoek ik u contact op
te nemen met of de van mijn dienst. Zij zijn
bereikbaar onder tel.

In verband met de planvorming verneem ik graag binnen zesweken uw reactie.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden.

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
De Staatssecretarisvan Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de projectmanager van het projectbureau Zeeweringen,
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