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Aanleiding
De provincie Zeeland heeft aan het projectbureau Zeeweringen gevraagd om dit'
overleg te regelen. De resultaten van het overleg zullen in overweging genomen
worden bij het wel of niet goedkeuren van het plan voor Baarland-/ Zuid-
Everingepolder (afgekort: BZE-polder) in het kader van de Wwk-procedure.

Bespreekpunten
De volgende zaken worden besproken:

a) planning werken BZE-polder en Paulinapolder;
b) begrenzing werkstrook in schor(ren);
c) effectieve afsluiting onderhoudsstrook .

• ad a)
Ralf vraagt naar de planning van de werken i.v.m. eventuele cumulatieve effecten bij
gelijktijdige uitvoering van de dijkvakken Paulinapolder en BZE-polder. Joris geeft aan
dat Paulinapolder in 2003 wordt uitgevoerd en BZE-polder in 2004. Hierdoor treden er
geen cumulatieve effecten op. Hij betreurt dat dit niet eerder richting de
Vogelbescherming is gecommuniceerd.

ad b)
De begrenzing van de werkstrook zal in het bestek worden opgenomen. De breedte
van de werkstrook varieert per dijkdeel en is o.a. afhankelijk van hoe diep de teen zich
onder het voorland bevindt. Een deel van de werkstrook wordt gebruikt voor de
opslag van afgegraven grond. Het op andere plaatsen opslaan van deze grond is geen
alternatief, omdat hierdoor meer transport en meer verstoring zal plaatsvinden. Tijdens
de uitvoering zal door middel van palen aangegeven worden tot waar de werkstrook
reikt. In het bestek zal een boetebepaling komen ter voorkoming van het overschrijden
van deze werkgrens.
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•

ad c)
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is bereid een zo effectief mogelijke afsluiting door
middel van hekken te bewerkstelligen en wil voor de vorm hiervan in overleg treden
met de Vogelbescherming. De Vogelbescherming, de ZMF en de planologiewerkgroep
zijn van mening dat een versperring d.m.v. hekken onvoldoende is om recreanten e.d.
te weren. Zij zouden graag zien dat de onderhoudsstrook in een doorgroeibaar
materiaal wordt uitgevoerd. Het waterschap heeft op basis van constructieve aspecten
en met het oog op het beheer en onderhoud besloten om de strook uit te voeren in
asfaltbeton en is van mening dat een effectieve afsluiting door middel van hekken
voldoende waarborg biedt. De partijen hebben begrip voor elkaars standpunten, maar
komen niet tot een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Alle partijen zijn van
mening dat het een verantwoordelijkheid is van de provincie om hierover een oordeel
te vellen.

Samenvatting
• Cumulatieve effecten als gevolg van het gelijktijdig uitvoeren van de werken

Paulinapolder en BZE-polder zullen niet optreden, omdat BZE-polder pas in 2004
zal worden uitgevoerd en Paulinapolder al in 2003.

• De maximale werkstrook zal in het bestek worden opgenomen, evenals een
boetebepaling om te voorkomen dat er buiten deze strook gewerkt wordt. Tijdens
de uitvoering zal de werkgrens met palen worden aangegeven.

• Ten aanzien van de effectieve afsluiting van de onderhoudsstrook is er een verschil
van inzicht tussen het waterschap Zeeuwse Eilanden (afsluiting door middel van
hekken) en de ZMF/Vb/planologiewerkgroep (afsluiting d.m.v. hekken én
onderhoudsstrook in doorgroeibaar materiaal). Het overleg heeft hierin geen
verandering gebracht.

Vervolg
Het verslag van dit overleg zal per e-mail dezelfde dag nog ter goedkeuring aan de
deelnemers aan het overleg gezonden worden. Zo spoedig mogelijk na goedkeuring
zal het verslag aan de provincie worden verstuurd.
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