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Aan geadresseerde

Datum 3 februari 2009
Onderwerp dijkversterking Oesterdam en Bathpolders

Geachte heer/mevrouw,

In vervolg op de brief van 9 december 2008 met kenmerk PZST-B-08193, inzake
de transportroute ten behoeve van de dijkversterking Oesterdam en Bathpolders
die dit jaar wordt uitgevoerd, bericht ik u met deze brief over de uitkomst van het
onderzoek naar de alternatieven voor de eerder vastgestelde transportroute.

De alternatieve routes, die tijdens de informatiebijeenkomst op 2 december door
aanwezigen werden aangereikt, zijn onderzocht. Onder meer door de kosten die
aan realisatie ervan verbonden zijn, blijken deze oplossingen helaas niet haalbaar.

De aannemer heeft aangegeven het aantal transporten aanmerkelijk terug te
brengen. Doordat geen gebruik gemaakt zal worden van het depot bij Rilland en
tot een nader te bepalen datum in juli ook niet van de transportroute door
Middenhof, is er tot deze datum geheel geen transportverkeer te verwachten.
Daarna vinden gedurende een periode van 2 weken transporten plaats ten
behoeve van het aanbrengen van het onderhoudspad. Naar verwachting zijn dit
ongeveer 20 vrachtwagens oftewel 40 passages per dag. Het projectbureau is van
mening dat dit alleszins acceptabel is.

Ik hoop u met bovenstaand voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog
vragen heeft kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
Namens deze,
DE PROJECTMANAGERVAN HETPROJECTBUREAUZEEWERINGEN,

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Pia Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
Pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 - 62 1993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Ons kenmerk
! PZST-B-09019 com~,

Uw kenmerk
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