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In 2012 versterkt Projectbureau Zeeweringen de steenbekleding op het dijktraject
Oostelijke Sleehavendam / Kaloot, dat zich grotendeels in de gemeente Vlissingen
bevindt, een klein gedeelte valt binnen de gemeentegrens van de gemeente
Borsele. Ten aanzien van de geplande verbetering heeft in maart/april gedurende
zes weken een planbeschrijving ter visie gelegen. Deze is tevens aan beide

, gemeenten verstrekt. Om nadere toelichting te verstrekken en om na te gaan of
er nog belangen vanuit de gemeente zijn waarbij rekening gehouden dient te
worden bij het opstellen van het bestek voor dit werk, is een bijeenkomst
gehouden op het gemeentehuis te Heinkenszand.

Toelichting ontwerp
licht aan de hand van de ontwerpnota en enkele tekeningen de

plannen nader-toe. Duidelijk worden de technische uitgangspunten en de wijze
waarop de bekleding wordt verbeterd. vraagt op welke locaties een
kreukelberm wordt aangebracht en in hoeverre deze,op het voorland komt te
liggen. geeft aan dat langs het gehele traject een nieuwe
kreukelberm wordt aangebracht: op de delen waar deze nu niet aanwezig is .of
niet zichtbaar is komt de nieuwe kreukelberm onder het voorland en zal dus niet
zichtbaar zijn in de nieuwe situatie. Op een deel van het traject ligt de huidige
kreukelberm wel in het zicht, dit zal tevens in de nieuwe situatie het geval zijn.
Op de kruin en aan de binnenzijde wordt een bekleding van asfalt aangebracht, in
de nieuwe situatie is deze niet zichtbaar doordat deze wordt afgedekt met grond
en wordt ingezaaid met gras. Ter plaatse van de strandjes aan weerszijden van
het traject (o.a. een deel van het strand bij de Kaloot) wordt tijdelijk zand opzij
gezet om de nieuwe bekleding aan te kunnen brengen, dit wordt na de
werkzaamheden weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Om het zand vast te "
houden zal helmbeplanting worden aangebracht.
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geeft verder aan dat het waterschap voornemens is de dijk voor
de kerncentrale, aangrenzend aan het traject van de Oostelijke Sloehavendam /
Kaloot, ook in 2012 te voorzien van een steenbekleding. Vooralsnog wordt
uitgegaan van een combinatie van beide werken bij uitvoering. Over dit traject
wordt door aangegeven dat de gemeente het wenselijk vindt
dat het onderhoudspad op dit deel opengesteld wordt voor fietsers, zodat het
strand van de Kaloot voor inwoners van de kern Borssele zonder omweg te
bereiken is, ook na het afsluiten van de reeds geplaatste hekwerken rondom de
kerncentrale. geeft aan dat de planprocedure van dit deel nog
niet is afgerond en zegt toe dit bij het waterschap onder de aandacht te zullen
brengen.

Aanlegvergunning
raadt projectbureau Zeeweringen aan om aanvraag te doen voor een

omgevingsvergunning (vh. aanlegvergunning), omdat in het bestemmingsplan
Borsels Buiten het in de gemeente Borsele gelegen traject aangemerkt staat als

. 'Buitendijks natuurgebied' en 'Buitendijks gebied met waterstaatkundige functie
en natuurwetenschappelijke waarde'. geeft aan dit intern te
bespreken vooraleer de aanvraag te doen. Op de vraag of het volstaat te
verwijzen naar de reeds bij de gemeente in bezit zijnde planbeschrijving met
daarbij een verzoek tot de omgevingsvergunning wordt positief geantwoord, .
waarbij verwijst naar OlO (omqevlnqsloket online). Dit digitale loket
kan worden geraadpleegd om na te gaan welke bijlagen benodigd zijn bij het
doen van de aanvraag. De doorlooptijd wordt door de gemeente ingeschat op een
reguliere procedure, ca. 6 weken.

Mitigerende maatregelen
geeft aan de planbeschrijving bij B&Wonder de aandacht te hebben

gebracht. Hieruit is voortgekomen (waarvan schriftelijk nog een reactie naar het
waterschap wordt gestuurd door de gemeente) dat de gemeente aandacht wil
vragen voor de genoemde wenselijke mitigerende maatregelen in de .
planbeschrijving, aangaande het apart in depot zetten van ontgraven materiaal en
betreffende het creëren van een potentieel broedgebied op het terrein van
Zeeland Seaports.

Planning en evenementen
geeft aan dat de planning voor het uitvoeren van de

werkzaamheden momenteel nog niet vastligt. Deze houdt mede verband met de
ontwikkelingen van de planvorming voor het aangrenzende deel voor de
energiecentrale. Wel kan worden vastgesteld, dat vanwege een mogelijke
broedlocatie van de bontbekplevier en het feit dat in het stormseizoen (loktober
tot 1 april) geen wijzigingen aan de bestaande zeeweringen mogen worden
aangebracht, het logisch lijkt dat een zekere fasering in het werk wordt
aangebracht. Afgesproken wordt dat zodra deze planning nader bekend is,

deze nog met de gemeente bespreekt vóór aanbesteding van het
werk. Verder geeft aan dat het wenselijk is werkzaamheden ter
plaatse van het strandje bij de Kaloot zo vroeg of juist zo laat mogelijk in het
recreatieseizoen uit te voeren en de overlast ten aanzien tot de toegankelijkheid
ervan tot een minimum te beperken. Dit wordt voornamelijk van belang als ook in
2012 het deel voor de kerncentrale wordt uitgevoerd, het strand ligt dan midden
in het werkterrein.
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Ten aanzien van evenementen noemt een kitesurf-evenement
dat bij de Kaloot eerder jaarlijks is gehouden. zegt toe na te gaan of
van dit evenement en mogelijk andere evenementen ter plaatse van het dijkvak,
bijde gemeente bekend is dat deze gepland zijn in 2012. Ook wordt genoemd dat
mogelijk de Vereniging Redt de Kaloot evenmenten wenst te organiseren in deze
periode. zegt toe dit direct bij de vereniging na te gaan.

Infromatie / Communicatie
geeft aan dat ten aanzien van dit dijkvak door projectbureau

Zeeweringen op de door hun gebruikelijke wijze zal worden gecommuniceerd naar
externe partijen en betrokken personen. Dit houdt in dat informatie op de website
geplaatst wordt en direct belanghebbenden in een persoonlijk gesprek of per brief
worden geïnformeerd. Mogelijk wordt ook een aankondiging in een regionaal
nieuwsblad gepubliceerd.

Ten aanzien van belanghebbende partijen wordt naast de 'Vereniging Redt de
Kaloot', door de gemeente de 'Stichting bescherming van de Zak van Zuid-
Beveland' genOemd.Ja geeft aandat met laatstgenoemde partij
nog geen direct contact is geweest in de voorbereiding van het werk, deze zullen
op korte termijn tevens direct worden geïnformeerd .

. Afspraken / acties
• Bij het waterschap de wens van de gemeente voor het openstellen vande

onderhoudsstrook op het traject vóór de energiecentrale onder de
aandacht brengen (

• Aanvraag voor omgevingsvergunning indienen
Projectbureau Zeeweringen)

• Planning voor de uitvoering van het werk voorafgaand aan aanbesteding
met gemeente Borsele doornemen

• Nagaan of bij de gemeente Borsele geplande evenementen of activiteiten ter
plaatse van het projectgebied bekend zijn en het projectbureau hiervan
op de hoogte stellen (

• Bij Vereniging Redt de Kaloot nagaan of zij evenementen hebben gepland op
de projectlocatie ten tijde van de werkzaamheden )

• Contact opnemen met de Stichting bescherming van de Zak van Zuid-
Beveland om hen direct te informeren over de geplande werkzaamheden

/ Projectbureau Zeeweringen)
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