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Onderwerp

Strandje Baarland.

Uw kenmerk

Geacht college,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 1 november 2002 aan het Dagelijks Bestuur van
het Waterschap Zeeuwse Eilanden, die ik in afschrift ontving, deel ik u het volgende
mede.

Tijdens het door u aangehaalde overleg op 27 september jl. heb ik aangegeven dat
in morfologisch-technische zin geen bezwaar bestaat tegen herstel van het strandje
van Baarland.
Dat betekent echter niet zonder meer dat uw plan kan worden meegenomen in het
kader van de ter plaatse uit te voeren werkzaamheden in het kader van het Zee-
weringenproject. Laatstgenoemd project dient te worden uitgevoerd met inachtne-
ming van de afspraken die op bestuurlijk niveau zijn gemaakt naar aanleiding van
een uitgevoerde milieu-inventarisatie. Uit deze inventarisatie blijkt dat de aan het
strandje grenzende slikken een voor de Westerschelde unieke functie voor vogels
vervullen als hoogwatervluchtplaats.

De afspraken naar aanleiding van de milieu-inventarisatie brengen met zich mee dat
het niet mogelijk is het herstel van het strandje van Baarland aan te merken als on-
derdeel van de uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering. Voor het strandje
zal een afzonderlijke procedure gevolgd moeten worden. Daartoe behoort naar mijn
mening ook dat het voornemen wordt gemeld aan het Bestuurlijk Overleg Wester-
scheide.

Met betrekking tot herstel van het strandje zal door de bevoegde instanties beoor-
deeld moeten worden of er in planologisch, milieukundig en waterstaatkundig op-
zicht tegen de uitvoering van het plan bezwaren bestaan. Daarbij zal ook moeten
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worden nagegaan welke instantie zorgdraagt voor het onderhoud op langere ter-
mijn.

Indien geen bezwaren bestaan, kan door de gemeente worden bezien of de werk-
zaamheden kunnen worden uitgevoerd door de aannemer, die de werkzaamheden
aan de zeewering uitvoert.

Zo nodig ben ik graag bereid het voorgaande in een nader overleg met u toe te lich-
ten.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de directeur va
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(drs. P. Donk)
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Middelburg, 20 november 2002.
DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de directeur v

(drs. P. Donk) -




