
"

uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

: 19 juni 2008

: 516/UC-8239

:2008008226

behandeld door

doorkiesnummer

e-mail

~T
PROJECTBUREAU ZE .:t.~~ ~~ IS\CnE IINFO i
OATU;30tJ1VANGST .L.u'UO
PROJECW4;\:AGER :Xl

B.W,!UACEi1 FlmJECTBEHEERSliI!G

Or.:GEVli'!GSNI.ANAGER Ikl_
PROJ::CTSECRETARIS
COi\llHIl,CR'lANAGER rso
TECHNIEK Oisci9!ina!clt!er Omwerp
TECHNiEI{ D~cip:hlt:2:t.tr ó(enn'3

~

01H
info( ~wze-.n

...
ARCHIEF m.T-~~ .....t'JY- flU 2SL
CIRCULAllE MAP

waterschaps
verkiezingen

~
Waterschap Zeeuwse EIlanden

Zeeuwse Stromen
t.a.v. de
Postbus 86
4460AB GOES

onderwerp : Verzoek goedkeuring dijkversterkingsplan dijkvak Zoutelande

Middelburg, 27 juni 2008

Geachte

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief waarin u verzoekt om goedkeuring van het dijk-
versterkingsplan Zoutelande bericht ik u het volgende.
Onder voorbehoud van goedkeuring door het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilan-
den op 2 juli a.s. zal het kustversterkingsplan in de periode van 7 juli tlm 17 augustus a.s. ter
inzage worden gelegd. Na de verwerking van de eventueel ingekomen reacties zal voornoemd
plan ter vaststelling worden aangeboden aan de algemene vergadering van waterschap Zeeuw-
se Eilanden van 27 oktober a.s. waarna het plan, onder voorbehoud van vaststelling door de
algemene vergadering, ter goedkeuring zal worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van
de provincie Zeeland.
Tegelijk met het verzoek om goedkeuring zal het waterschap tevens aan de provincie een ver-
zoek om beoordeling van de aanmeldingsnotitie M.E.R. indienen. Met de provincie zal afstem-

,_ ming plaatsvinden over de betreffende besluitvormingstrajecten. .

Indien u nadere inlichtingen wenst verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van wate hap uwse Eilanden

leider Planvorming Waterkeringen en Wegen
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Waterschap Zeeuwse Eilanden
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 1000

4330 ZW MIDDELBURG

L0W 11'1\"L

Uw referentie Onze referentie

JWE/TdH/516/UC~8239
Datum

19juni 2008

Betreft: Verzoek goedkeuring dijkversterkingsplan

Geacht Bestuur,

Zoals bekend gaat Zeeuwse Stromen b.v. in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland de
steenbekleding van het dijkvak Zoutelande in 2009 vervangen c.q. versterken. Deze
werkzaamheden zijn noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen
t.a.v. de hoogwaterbescherming.

De werkzaa'~liêden omvatten -kort samengevat- het grotendeels verwijderen van de
bestaande steenbekleding en het aanbrengen van een nieuwe, robustere steenbekleding.
Tevens wordt op enkele plaatsen waar nu geen steenbekleding aanwezig is, alsnog een
steenbekleding aangebracht. Het profiel van de dijk zal niet noemenswaard veranderen. Daar
waar op dit moment een zandlaag op de steenbekleding ligt zal deze worden teruggebracht.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2009. Voor deze
werkzaamheden is een goedkeuring van het dijkversterkingsplan noodzakelijk, conform artikel
7 van de Wet op de waterkeringen.

Hierbij verzoeken wij u om goedkeuring van het bijgaande Dijkversterkingsplan, inclusief de
bijlagen. In het geval van de dijkverbetering Zoutelande moet door de provincie Zeeland
tevens beoordeeld worden of er sprake is van een verplichting tot het opstellen van een
Milieu Effect Rapport. Tegelijk met dit verzoek om goedkeuring van het dijkversterkingsplan
dienen wij dan ook bij de provincie Zeeland een verzoek om beoordeling van de
aanmeldingsnotitie m.e.r. in. Wij verzoeken u hierbij uw procedure af te stemmen met die van
de provincie Zeeland inzake de noodzaak tot het opstellen van een MER. Verder is er geen
sprake van wettelijke coördinatie. De gemeente Veere heeft bij brief d.d. 22 mei laten weten
dat geen aanlegvergunning noodzakelijk is. De provincie Zeeland heeft bij brief d.d. 7 maart
laten weten dat er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
noodzakelijk is.
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Zowel over het dijkversterkingsplan als over de aanmeldingsnotitie heeft vooroverleg plaats
gehad.

Met vriendelijke groet,

Bijlagen (in 18-voud):
1. Brief aan Provincie Zeeland met verzoek beoordeling aanmeldingsnotitie

d.d. 19 juni 2008, kenmerk JWE/TdH/516/UC_8239 (in enkelvoud)
2. Dijkversterkingsplan Zoutelande, 16 juni 2008, definitief rapport (versie 2),

9S8811.EO
3. Tekeningnummer 2332-100 d.d. 7 februari 2008
4. Tekeningnummer 2332-101 d.d. 9 mei 2008
5. Tekeningnummer 2332-102 d.d. 9 mei 2008
6. Tekeningnummer 2332-103 d.d. 9 mei 2008
7. Tekeningnummer 2332-104 d.d. 9 mei 2008
8. Tekeningnummer 2332-105 d.d. 9 mei 2008
9. Tekeningnummer 2332-901 d.d. 9 mei 2008
10. Tekeningnummer 2332-902 d.d. 9 mei 2008
11. Tekeningnummer 2332-903 d.d. 9 mei 2008
12. Tekeningnummer 2332-904 d.d. 9 mei 2008
13. Tekeningnummer 2332-905 d.d. 9 mei 2008
14. Tekeningnummer 2332-906 d.d. 9 mei 2008
15. Tekeningnummer 2332-907 d.d. 9 mei 2008
16. Tekeningnummer 2332-908 d.d. 9 mei 2008
17. Tekeningnummer 2332-909 d.d. 9 mei 2008
18. Tekeningnummer 2332-910 d.d. 9 mei 2008
19. Tekeningnummer 2332-911 d.d. 9 mei 2008
20. Tekeningnummer 2332-911.1 d.d. 9 mei 2008
21. Tekeningnummer 2332-912 d.d. 9 mei 2008
22. Tekening details, tekeningnummer 2332-913 d.d. mei 2008




