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Waterschap Zeeuwse Eilanden
De heer ing.
Postbus 1000
4.330 ZW MIDDELBURG

UW KIlNMllru<.: 2009005611
bvt/fn

RSGNR 09u0002131
VERZONDtiN : ONS f(1iNMl!R'K:

ONDm!WBRP: Ontwerp-
planbeschrijving StOf-
mezandpolder

BEH. DOOR

Geachte heer

De ontwerp-planbeschrijving die u ons bij brief Van 4 juni. jl. toezond, geeft ons aanleiding tot
het maken van de volgende opmerkingen.

We hebben de werkzeemheden getoetst aan de voorschriften van het vigerende bestemmings-
plan Buitengebied, alsmede aan het nieuwe (onLwerp)bestemmingsplan Buitengebied. De
gronden waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd hebben voor een deel de bestemming
Neruur, voor een deel de bestenuning Waterstaatswerken. In beginsel zijn deze werkzaamhe-
den aanlegvergunningplichtig, tenzij het gaat om normaal beheer en onderhoud. De door u.
geplande werkzaamheden vallen wat ons betreft onder deze categorie. U hoeft dan ook geen
aanlegvergunning bjj ons aan te vragen .

. Inhoudelijk hebben wij de volgende aanm.erkingen. Wij hebben de voorkeur voor een asfalt-
strook in plaats van opensteenasfalt met grondafdekkmg ter plaatse van de Buitenhaven (dwp
2). Om de woningen gelegen langs de dijk te ontlasten van bouw verkeer, zien wij graag een
tijdelijke krwsing van de dijk tel' plaatse van dwp 3.

Tot slot vragen wij unog aandacht voor het volgende. De afgelopen maanden hebben wij met u
en de Nederlandse Onderwatersport Bond een aantal gesprekken gevoerd over een aanpassing
.van het ontwerp ten behoeve van de realisering van een aantal voorzieningen voor de duik-
sport. Helaas is dit aspect toch niet zichtbaar in de stukken zoals die door u ter inzage zijn. ge-
legd. Gelet op het grote belang van dit aspect voor de recreatie in Wemeldinge verzoeken wij u
dan ook dit thema alsnog in overleg met de NOB en de gemeente mee te nemen in de definitie--
ve planbeschrijving.
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Indien U nog vragen heeft omtrent het bovenstaande verzoeken wij u. contact op te nemen met
de heer ing. Hij is te bereiken op telefoonnummer

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ka
namens deze,
teamleider volkshuisvestin . imtelijke ~
ordening en milieu, ~ )
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