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Op 23 februari 2005 is er een bezoek gebracht aan Broek en
van het havenschap Zeeland-seaports, met het doel om onze werkzaamheden aan

de Van Cittershaven bij de Total raffinaderij en de haven bij de Eurogashaven toe te
lichten.

De heeft enkele aanvullende vragen naar aanleiding van ons vorige gesprek
met op 12 januari 2005.

licht het ontwerp nogmaals toe (de mogelijke constructie en de begrenzingen van het
werk) en geeft een toelichting op de keurzones en het probleem van de leidingstraat op de
berm van de dijk. De keurzones zijn niet in het bezit van het havenschap en zal deze
(een digitaal bestand) mailen naar de
Tijdens de kleiboringen op de dijk is op 23 februari geconstateerd dat de glooiing op
verschillende plaatsen is opgebroken ten behoeve van herstel werkzaamheden. deelt
mee dat dit niet mag gebeuren in het stormseizoen. zal de werkzaamheden
stoppen, ook omdat de glooiing toch hersteld zal worden.

Over de leidingstraat zal in een volgend overleg met Total verder worden gesproken,
uitgezocht zal worden hoe vaak de waterstand het peil van NAP +5,00 m zal
overschreiden, in verband met de veiligheidsrisico's van de leidingenstraat.

deelt mee dat PBZ de nieuwe constructie zal aanleggen en financieren en dat daarna
het Havenschap het onderhoud en beheer overneemt.
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De gevraagde peilgegevens van de Eurogashaven zullen worden gemaild naar het
waterschap, zodat deze kan koppelen aan de landmeetgegevens en zo een totaal
profiel krijgt tot op de bodem. Het havenschap meldt hierbij dat er gemeten wordt met
een echolood, waardoor er geen betrouwbare gegevens van het talud beschikbaar zijn. De

vraagt of de meetinformatiedienst eventueel met een multi-beam deze taluds
nauwkeurig zou kunnen inmeten. zal dit navragen.

zal nagaan of er bestekstekeningen zijn waar de ondergrond van de
dijk staat vermeld, de vraag is of de dijk op een zand pakket staat of op een kleipakket.
(

Verder gaat het gesprek over de rest van het Sloegebied en de situatie rond de
Eurogasterminal.

Gegevens (volgens vtsttekeertie).
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