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Geachte

Middelburg, 21 december 2011

VERZONDFN 2 1 DEC. 20n

In het kader van de inspraakprocedure heeft u gereageerd op de planbeschrijving voor de verbe-
tering van het dijktraject Van Citterspolder fase 2 (kerncentrale). In uw reactie geeft u aan dat
er tijdens de totstandkoming van de ontwerp-planbeschrijving overleg heeft plaatsgevonden
tussen het waterschap, projectbureau Zeeweringen en NV EPZ. In dit overleg is er onder andere
gesproken over het ontwerp van het dijktraject. In september heeft er opnieuw een overleg
plaatsgevonden tussen de betrokken instanties waarbij diverse technische uitvoeringsdetails zijn
besproken.

•
In uw zienswijze vraagt u nadrukkelijk om een aantal zaken mee te nemen in de besluitvorming:
1. Langs het desbetreffende dijktraject kruisen koelwaterleidingen op twee plaatsen de dijk. In

uw brief verzoekt u om het ontwerp ter plaatse van de leidingkruising, zowel voor de inlaat-
leidingen als de uitlaatleidingen, zodanig uit te voeren dat netto geen extra belasting op de
koelwaterleidingen ontstaat. Dit betekent concreet dat er geen transport noch belasting door
middel van materieel ter hoogte van de in- en uitlaatleidingen plaats dient te vinden. Boven-
dien dient de grondafdekking te allen tijde ten minste 1,0 meter te bedragen. Dit zowel tij-
dens de werkzaamheden als na voltooiing ervan.

2. In verband met de aanwezigheid van de kerncentrale in de omgeving van het projectgebied
en de daarmee gepaard gaande veiligheidsmaatregelen vraagt u nadrukkelijk om NV EPZnauw
te betrekken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Hierbij geven wij u schriftelijke reactie op bovengenoemde punten:
1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt er geen ontoelaatbare toename van de

belasting op de in- en uitlaatleidingen aangebracht. Tevens vinden er geen transporten plaats
over de uitlaatleidingen. Ook vindt er geen transport plaats over de inlaatleidingen met uit-

, zondering van de bestaande voor dit transport geschikte asfaltverharding. Hierover is in een
later stadium telefonisch contact geweest tussen de heer medewerker
van waterschap Scheldestromen en de heer medewerker van NV EPZ.
In verband met de vereiste gronddekking van 1,0 meter boven de koelwaterleiding wordt er
minimaal ontgraven. De gronddekking boven de leidingen betreft momenteel circa 1,5 meter.
Het detailontwerp boven de leidingen wordt in overleg met NV EPZnader uitgewerkt.
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Hieruit kan blijken dat de gronddekking boven de leidingen tijdelijk minder dan 1,0 meter
bedraagt. De periode tijdens uitvoering dat hiervan sprake is wordt tot een minimum beperkt.

2. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden zal NV EPZals exploitant van
de kerncentrale en direct belanghebbende nauw worden betrokken.

Op 15 december 2011 heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen ingestemd
met de hiervoor vermelde reactie op de door u ingediende zienswijze, de planbeschrijving vast-
gesteld en deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Tegen het
goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben gelOnformeerd.

Hoogachtend,

het ~a ijks bestuur van
wat chap SCheldestr~
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