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Geacht college,

Inzake de aanpassing van de bekleding van de glooiing van het dijkvak Waarde-
Westveerpolder in het kader van het project Zeeweringen vraagt het projectbureau
Zeeweringen, onderdeel van Rijkswaterstaat directie Zeeland, vergunning aan op grond
van de artikelen 12 en 13 van de Natuurbeschermingswet.
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Het dijkvak Waarde-Westveerpolder heeft een totale lengte van ongeveer vier kilometer
en ligt tussen dijkpaal 146+30 en dijkpaal 185+10 (oud dp 5+50 en dp 45). Het grenst
aan de oostzijde over 300 meter aan het beschermd natuurmonument "Schor van
Waarde", van dijkpaal 146+30 tot dijkpaal 149 (oud dp 5+50 en dp 8). Voor de
.werkzaamheden aan de glooiing. over.deze400 meter is een vergunning vereist op.
grond van de Natuurbeschermingswet. Ter toelichting heb ik een tekening bijgevoegd
met onder andere dwarsprofielen van de bestaande en de toekomstige situatie van het
dijkvak.

De ontwerpnota van onderhavig dijkvak is vermoedelijk in september gereed. Vanaf
september zal dan de procedure op grond van de Wet op de waterkering worden
gevolgd. Overigens heeft op 22 juni jl. reeds een voorontwerp-overleg plaatsgevonden
waaraan medewerkers van het projectbureau Zeeweringen, waterschap Zeeuwse
Eilanden en de provincie hebben deelgenomen.

Ondanks het vroege stadium in de Wwk-procedure vraagt het projectbureau reeds nu
een vergunning aan, omdat de status van het beschermd natuurmonument "Schor van
Waarde" gevolgen kan hebben voor de periode van uitvoering en de uitvoeringsduur
van het werk. Indien uw college voorschriften verbindt aan de gevraagde vergunning
kan hiermee in de planning, rekening gehouden worden.

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

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

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Volgens de huidige planning vinden de werkzaamheden aan bovengenoemd dijkvak
plaats in de periode vanaf 1 april 2001 tot 1 juni 2002, op grond van een tweejarig
bestek.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zie uw berichten tegemoet.

Hoogachtend,
De Staatssecretarisvan Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de projectmanager van het projectb eeweringen,
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