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Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

In het kader van de inspraakprocedure met betrekking tot de planbeschrijving verbetering gezet-
te steenbekleding van het dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, Polder
Breede Watering Bewesten Yerseke heeft u een zienswijze ingediend.

In uw zienswijze heeft u gevraagd om de volgende zaken bij de dijkversterking mee te nemen:
1. Het in het bestek meenemen van het extra aanbrengen van zand op het Damse strandje. De

gemeente stelt voor deze en onderstaande werkzaamheden een bedrag van € 70.000,- excl.
btw beschikbaar. De hoeveelheid zand dient in overleg met de gemeente te worden aange-
bracht;

2. Het aan weerskanten van het strand realiseren van een tweetal dammeljes van vrijkomende
natuursteen om de aan te brengen hoeveelheid zand ter plaatse vast te houden;

3. Het realiseren van een dijkovergang om het fietsverkeer ter plaatse van het strandje penna-
nent over de kruin te leiden;

4. Het verbreden van het voetpad op de kruin vanaf de dijkovergang richting haven tot de Su-
renpoJderdijk tot een volwaardig fietspad.

Hierbij geven wij u een schriftelijke reactie op uw ingediende zienswijze:
1. Het projectbureau Zeeweringen heeft er mee ingestemd om het extra aanbrengen van zand

op het strandje mee te nemen in het bestek van de dijkversterking, mits de gemeente op tijd
zorgt voor de benodigde vergunningen. De gemeente Reimerswaal stelt hiervoor een bedrag
van € 70.000,- excl. btw beschikbaar. Om schade aan de grasbekleding ter plaatse van het
strandje door opstuivend zand te voorkomen wordt op het buitentalud boven de berm een be-
kleding van opensteenasfalt aangebracht:

2. Het projectbureau Zeeweringen heeft ingestemd om bij de dijkversterking een tweetal dam-
meljes aan weerskanten van het strand te realiseren en stelt hiervoor vrijkomende natuur-
steen beschikbaar;

3. In het kader van de werkzaamheden dient er ter plaatse van het strandje een dijkovergang te
worden gerealiseerd. Na de dijkversterkingswerkzaamheden wordt de overgang gehandhaafd
waardoor het fietsverkeer over de kruin kan worden geleid:
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4. In de zienswijze pleit u voor het verbreden van het voetpad op de kruin tot een volwaardig
fietspad. Het is echter niet haalbaar om deze werkzaamheden uit het beschikbare bedrag van
€ 70.000,- excl. btw te financieren. De verbreding van het voetpad valt buiten de scope van
het project Zeeweringen. Omdat ook binnen het waterschap geen geld beschikbaar is voor de
werkzaamheden wordt het laatste punt van de zienswijze niet meegenomen bij de dijkverbe-
tering.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden inge-
stemd met de hiervoor vermelde reactie op de door u ingediende zienswijze en de gewijzigde
planbeschrijving vastgesteld en deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, ....
/;;/:

namens het dagéiiJksbestuur
vanE..'. ~~ch~p'ieeuwse Eilanden
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