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Geachte heer

Middelburg, 10 februari 2010

Op 2 september 2009 heeft de provincie Zeeland een vergunning afgegeven in het kader van de
Natuurbeschermingswet (kenmerk 09029963/NB.09.041) ten behoeve van de verbetering van
de gezette steenbekleding van het dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam,
polder Breede Watering Bewesten Yerseke.

In deel A van de natuurbeschermingswetvergunning is het volgende voorschrift opgenomen:
1. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaa/15 meter, gerekend vanuit de waterbouw-
kundige teen van de dijk.

Nadere metingen ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering hebben tot de conclusie geleid
dat een werkstrook van 15 meter op het Damse Strand te Yerseke niet haalbaar is. De oorzaak
hiervan is de grote hoeveelheid zand welke vrijkomt bij het vrijgraven van de teenconstructie. In
de bijlagen is een tekening opgenomen met de nieuwe constructie ter plaatse van het strand.
Afhankelijk van onder welke steilte (helling) het zand kan worden opgeslagen is er 10 tot 20 me-
ter meer werkstrook benodigd bij het strand. Dit geldt voor het met rood omkaderde gebied op
de tekening (zie bijlage) tussen dijkpaal 1378+50m en dijkpaal 1383+25m. Het zand wordt al-
teen opgeslagen op het strand en niet elders in het water of op het slik.

Op basis van het bovenstaande verzoeken wij u om ter hoogte van het Damse Strand een werk-
strookbreedte van 35 meter toe te staan in ptaats van de in de vergunning opgenomen 15 meter.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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W8Ierschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot hilt nieuwe w8lerschap Scheldestromen.
Sinds januari 2010 warl<en de medewerkers al samen.
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