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Waterschap Zeeuwse UJanden

Gedeputeerde Stat
Postbus 6001
4330 LA MIDDELS

uw brief
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bijlagen

behandeld door

doorkiesnummer :
:2009009052
: 1

e-mail :

onderwerp : Verzoek goedkeuring Wet op de Waterkering planbeschrijving dijkversterking Klein en Groot
Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Brvinissepolder (Schouwen-Duiveland)

~'ER..,rl!" po ~ >Ol.. \L" r-, ;' ,- I"....I ~....I.. •

Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en B~injssepolder (Schouwen-
Duiveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend met betrekking tot voor-
noemde ontwerp-planbeschrijving.

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers (telefoon
0118- ing. ).

Hoogachtend,

waarnemend dijkgraaf

R'\WW_BPLI2OO9OO9052.bIf.doc

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl

Postbank 258333 Ned, Waterschapsbank 63.67.60.014

http://www.wze.nl
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Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

behandald door :
dooridesnummer :

: 2009011159
: diverse

a-mall :

onderwerp : Ver20ek goedkeuring Wet op de Waterkering plan beschrijving Stonnesandepolder en Polder
Breede Watering (Zuid-Beveland)

Geacht college,

Middelburg, 7 oktober 2009

VERZONDEN 08 OKT.2009

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Stormesandepolder en Polder Breede Watering (Zuid-Beveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbèschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend met betrekking tot de ont-
werp-planbeschrijving Stormesandepolder en Polder Breede Watering.

Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brieven aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse
Eilanden. Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden
ingestemd met de reactie op de zienswijzen en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van
de algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
0118- of ing. .

Hoogachtend,

secretaris-directeur

Het dagelijks bestuur van
wat p Zeeuwse Eilanden

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres. www.wze.nl E-mail: info@wze.nl BTW: NL-804289025BOI

Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014 IBAN: NL86NWAB0636760014 BIC NWABNL2G

http://www.wze.nl
mailto:info@wze.nl
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e-mail

onderwerp : Verzoek goedkeuring Wet op de Waterkering planbeschrijving dijkverster1<ing Haven de Val,
polder Zuid hoek, Zuidemieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland)

VERZONDEN
Middelburg, 7 augustus 2009

7 AUG 2009

Geacht college,

Het voomemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidemieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-
Duiveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijvin9 voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot voor-
noemde ontwerp-planbeschrijving. Omdat deze zienswijzen geen betrekking hebben op het pro-
ject Zeeweringen maar op het project Vooroeverbestortingen zijn deze op grond van artikel 2.3
van de Algemene Wet Bestuursrecht onverwijld doorgestuurd naar Rijkswaterstaat Zeeland, de
initiatiefnemer van het project.

e In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers (telefoon
0118- of ing. .

Hoogachtend,

aeI~s-tJI!!St1CJtIT van
Eilanden

waamemend dijkgraaf
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: 20090 11155
: diverse

behandeld door :
dooBieanummer :
a-mail :

onderwerp
: Verzoek goedkeuring Wet op de Watemering planbeschrijving Molenpolder, Yerseke
Burenpolder en havendam, polder Breede Watering Bewesten Yerseke (Zuid-Beveland)

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college, VERZONDEN 0 8 OK1.211
Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, pOlder Breede Watering Bewesten
Yerseke (Zuid-Beveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde pianbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend met betrekking tot de ontwerp-
planbeschrijving Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering
Bewesten Yerseke.

Voor de inhoud van de zienswijze en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar de
bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilan-
den. Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

informatie werkers ing.
) of ing. .

Hoogachtend,

Het dagelï s bestuur van
wate ap Zeeuwse Eilanden

secretaris-directeur

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 01 78-621000 Fax: 0118-621990
tntetnetedres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl BTW:NL-804289025BOI

Ned. WatErschapsbank 63.61.60.014 IBAN: NL86NWAB0636160014 BIC NWABNUG

http://www.wze.nl
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onderwerp : Verzoek goedkeuring Wet op de Waterkering planbeschrijving Van Haaftenpolderl
Hottarepoldar (Tholen)

VERZONDEN 9 Q;n 2009
Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Van Haaftenpolder/Holiarepolder (Tholen) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend met betrekking tot de ont-
werp-plan beschrijving Van Haaftenpolder/Holiarepolder.

Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Ei-
landen. Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden
ingestemd met de reactie op de zienswijzen en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van

_ de algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
of ing. ).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
watersch euwse Eilanden

,dijkgraaf

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl B1W: NL-804289025BOl
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onderwerp : Verzoek goedkeuring Wet op de Waterkering planbeschrijving Ringdijk Schelphoek West incl.
nol West (Schouwen-Duiveland)

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college. VERZONDEN 08 OKT. zoog
Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Ringdijk Schelphoek West incl. nol West (Schouwen-Duiveland) te versterken.-

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend met betrekking tot de ontwerp-
planbeschrijving Ringdijk Schelp hoek West incl. nol West.

Voor de inhoud van de zienswijze en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar de
bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilan-
den. Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikel 7b. tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

oor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
0 of ing. ).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
waters eeuwse Eilanden

secretaris-directeur

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0718-621990
Internetadres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl B1W: NL-804289025BOI
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