
.. ~XZ

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterst
~~';':iCTBUR£AU ZEEWERINGEN ACTIE INfO:a~t·.:~,l;WEJ1 ~... \.
~: ti:; t '~"C:3SE ~;zrr.~

~::: JiCTS~CRET ARIS )Ö
",t;I •.1'I: \...ERI\ER fIN~NCltN
u::.-.:.."", ..

~~"'i'lkJ\.ê~ 1(W~L,TEn
~\.:'b~

T~, ..IILfli)ER ONTWERP

HU~FO UITVOERING

X),

!lRCHIEFt"Z.D~ ..... ff;_...._Ob
/

11( .)o~
CIRCULATIE MAP ._

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Contactpersoon

Datum

6 september 2006
Ons kenmerk

5917
Onderwerp

Wet op de waterkering. Verbetering van de gezette steenbekleding Snoodijkpolder bij
Wemeldinge.

Doorkiesnummer

Bijlage{n)

Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Op dit moment wordt de planbeschrijving voor de verbetering van de gezette steenbe-
kleding Snoodijkpolder opgesteld. In de komende periode zal deze planbeschrijving de
procedure als omschreven in de Wet op de waterkering moeten doorlopen.

Dit dijkvak omvat trajecten die bij uw dienst in beheer zijn en trajecten die bij Rijkswater-
staat dienst Zeeland in beheer zijn. Aangezien de beheerder op grond van de eerderge-
noemde wet zorg moet dragen voor de procedure, zou dat in dit geval formeel betekenen
dat twee afzonderlijke procedures moeten worden gevolgd. Dit is zowel met het oog op
efficiëncy als met het oog op een eenduidige communicatie naar buiten ongewenst.

Derhalve verzoek ik u mede namens mijn dienst de wettelijke procedure met betrekking
tot de plan beschrijving Snoodijkpolder te voeren, conform de bestaande afspraken
hierover.
Indien u hiermee instemt, verleen ik u bij deze machtiging om namens de Minister van
Verkeer en Waterstaat de wettelijke procedure te voeren met betrekking tot de pIanbe-
schrijving Snoodijkpolder

Na afloop van de procedure zullen mijn en uw dienst beide de planbeschrijving formeel
vaststellen.

Rijkswaterstaat Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62 2000

Fax (0118) 62 29 99

E-mail

minuten te voet vanaf station Middelburg
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WettEWet op de waterkering Snoodijkpolder. Wettelijk
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Ik verzoek u verder dan de plan beschrijving ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aan
te bieden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER ENWATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Ze
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