
Memo

Aan

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Postbus 88
4530 AB Terneuzen

Van

Datum

9 mei 2001
Onderwerp

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
Hellegatpolder

;

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Cc

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

4 aanmeldingsnotities + 1 concept brief +\'lo~fj
Kenmerk

PZDB-M-01037

Zoals afgesproken met en in de werkgroep Milieu &
Juridische zaken (M&J) verzoek ik je om zo snel mogelijK de procedure" m.e.r.-
beoordeling groene dijk / kleidijk Hellegatpolder" te starten.

Zeeuwse Eilanden concluderen dat het niet
nodig is om de notitie te bespreken in het dagelijks bestuur van het waterschap ..Wel is
een aanvraag namens het bestuur nodig. .

Bijgevoegd is een aantal notities. De inhoud van deze notitie is reeds besproken met
en is in M&J vastgesteld.

Ook is een concept aanbiedingsbrief bijgevoegd. In deze brief ben ik ervan uitgegaan
dat het projectbureau als initiatiefnemer mocht optreden richting G.S.maar dit blijkt niet
het geval.
Het lijkt me praktisch dat je de elementen uit de brief gebruikt voor de "aanvraag m.e.r.
- beoordeling" van het waterschap. Om die elementen te kunnen kopiëren heb ik een
floppy bijgevoegd.

Graag ontvang ik een afschrift van jullie brief aan G.S.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114.4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

het college van Gedeputeerde Staten van
de Provincie Zeeland

Directie Ruimte, Milieu en Water
Postbus 165
4330 AD Middelburg

Concept

Contactpersoon

Datum

26 april 2001
Ons kenmerk

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Onderwerp

Aanmeldingsnotitie alternatieven groene dijk en kleidijk langs de Hellegatpolder

Geacht college,

Inzake het project Zeeweringen zend ik u hierbij de Aanmeldingsnotitie voor de
constructiealternatieven groene dijk en kleidijk langs het dijkvak Hellegatpolder.

Voor de overige constructiealternatieven zoals asfalt, peton en natuursteen is reeds
door Gedeputeerde Staten geconcludeerd dat, mits aan de voorwaarden uit de
Milieu-inventarisatie Westerschelde wordt voldaan, geen aanzienlijke milieu-
effecten zijn te verwachten.

Op grond van het nieuwe Besluit m.e.r. dat in 1999 in werking is getreden dient
voor de alternatieven kleidijk en groene dijk, zgn. D-lijst activiteiten, een m.e.r.-
beoordeling te worden uitgevoerd in de vorm van een voor ieder dijkvak
afzonderlijk in te dienen Aanmeldingsnotitie ..

Terzake verwijs ik naar mijn brief van 23 juni 2000, kenmerk PZDB-M-00042, waar
ik u reeds aanvullende informatie gaf ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling van
een aantal potentiële locaties voor een groene dijk en kleidijk. Tevens verwijs ik u
naar het "Vooronderzoek groene dijken en kleidijken Westerschelde, een afweging
tussen de huidige en potentiële ecologische waarden" van onderzoeksbureau WEB
natuurontwikkeling, uit december 1999.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
De Staatssecretarisvan Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de projectmanager van het projectbureau Zeeweringen,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pi a waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 1370

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.




