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onderwerp : versterking steenbekleding bij haven Hoedekenskerke•
Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 14 oktober 2004

VERZONDEN 15 OKT2004

In 2005 is het Projectbureau Zeeweringen voornemens de steenbekleding van de dijken langs
de Hoedekenskerkepolder te verbeteren. Tot het betreffende tracé behoort onder meer het ha-
ventje van Hoedekenskerke. De ter plaatse aanwezige bebouwing vormt een probleem. Het
werk is bij de door het Projectbureau voorgestelde constructie wel uitvoerbaar met behoud van
de bebouwing, zij het tegen hogere kosten. Deze constructie, in samenhang met de bebouwing
maakt het echter voor het waterschap niet mogelijk om in aanvulling op de maatregelen in het
kader van het Project Zeeweringen de dijk ter plaatse te verbeteren door uitvoering van een
dijkverzwaring.

Aankoop van de bestaande bebouwing op dit moment zou tot hoge kosten leiden. In 2014 loopt
het erfpachtcontract af. Het waterschap zal deze erfpacht in ieder geval niet verlengen omdat bij
een toekomstige dijkverzwaring de bebouwing in de weg staat en dus op termijn moet verdwij-
nen. Het slopen van de bebouwing kan dan plaatsvinden tegen aanzienlijk lagere kosten. Het
zou dan mogelijk zijn om tegen lage kosten zowel de steenbekledingen aan te passen als de
door het waterschap gewenste aanvullende werken uit te voeren.
Ik wil u met het oog daarop dan ook verzoeken het deel van de waterkering tussen Dijkpaal
373+50 meter en dijkpaal 374+50 meter niet in 2005 te verbeteren maar uitvoering van dit deel
van het werk in 2014 te plannen. Vanuit de bescherming van het achterland tegen overstroming
bezien acht ik een dergelijk uitstel aanvaardbaar.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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