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Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat WlJ, de bij uw brief van 17 mei 2001, kenmerk
0102238, gevoegde "Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Hellegatpolder in onze
vergadering van 19 juni 2001 hebben behandeld. Wij zijn van oordeel dat voor de
door u voorgestelde constructiealternatieven groene dijk en kleidijk voor de
verbetering van de steenglooiing op het dijkvak langs de Hellegatpolder, het
opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet nodig is.

Wel vragen wij uw aandacht voor de aanwezigheid van een geultje nabij de teen
van de bestaande dijk. Ingevolge artikel 7 van de Wet dient een plan tot wijzi-
ging van de primaire waterkering van de Hellegatpolder te worden, opgesteld. Zo-
wel bij een groene dijk en kleidijk, als bij een harde constructie, is in dit
plan de aandacht vereist voor het effect van de werken op het genoemde geultje.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten genomen besluit,
hoogachtend,

Ruimte, Milieu en Water.
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