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dijkversterkingen

Voorhaven Hansweert en Scheldeboulevard Terneuzen

Geacht college,
In het kader van de Wet op de Waterkeringen dienen dijkversterkingswerkzaamheden
uitgevoerd te worden op het dijktraject Voorhaven Hansweert en Scheldeboulevard
Terneuzen. Ten aanzien van deze dijkdelen geldt dat, anders dan in de meeste gevallen,
het beheer en onderhoud bij het Rijk berust. De dijkverbeteringsplannen zijn, net als alle
andere dijkverbeteringsplannen,
volledig voorbereid door het projectbureau Zeeweringen.
Daartoe zijn inmiddels ontwerp-plan beschrijvingen gemaakt die onder andere bij uw
Directie Ruimte, Milieu en Water ter inzage liggen van 17 oktober 2005 tot en met 25
november 2005. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het jaar 2006.
Op grond van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994 (bijlage D) geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering een m.e.r.-beoordelingsplicht.
Ten behoeve
hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van de Wet op de
waterkering, door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie aan Gedeputeerde Staten
aangeboden. Op basis van deze notitie besluit het college van Gedeputeerde Staten of het
al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de milieu-effectrapportage
te doorlopen. In
dat kader wordt bij andere dijkversterkingswerkzaamheden
doorgaans de planbeschrijving
aangeboden, nu deze alle informatie bevat die nodig is voor de aanmeldingsnotitie.
Ter voldoening aan voormelde mer-beoordelingsplicht sturen wij u daarom als de
initiatiefnemer in deze, de bijgaande planbeschrijvingen voorafgaand aan ons verzoek tot
goedkeuring van de plannen. Het verzoek tot goedkeuring zullen wij, na afloop van de
inspraakperiode en na vaststelling van het plan, aan u voorleggen.
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Voor vragen of aanvullende informatie kunt u zich wenden tot het Projectbureau
Zeeweringen,
(tel
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARISVAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Emissies,
/~
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