
Afschrift ter kennisneming 11
Provincie ZeelandDirectie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van: 26 oktober 2007

afdeling: Water en Natuur

Rijkswaterstaat Zeeland
pIa Van Oord Nederland;9.r6~~J~~~INGEN
Andorraweg 7 i:lJA~;.rrvA:~GST
4389 PG RITTHEM ':)ROJECT:;;'i.1~:\N;;";IA:';;G;;'ER';"""~~~="T"~~~

. ::lAt.,tAGER P;:OJCCTBEHEERSING

uw kenmerk: ZlD-61 07 rvdv 20070030

ons kenmerk: RMW0713330

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer.

onderwerp: Goedkeuring art. 7 Wet op de waterkering
verbeteren steenbekleding Havens Terneuzen

verzonden: Middelburg,

Geachte hoofdingenieur-directeur,

Bij brief van 26 oktober 2007, ref. ZlD-6107 rvdv 20070030 is door de Combinatie Van Oord Neder-
landiKWS Infra gemeld dat op 9 februari 2007 van Rijkswaterstaat Zeeland opdracht is veikregen voor de
uitvoering van de verbetering van de steenbekleding op het dijkvak Havens Terneuzen. Voorts wordt in de
brief opgemerkt dat de planbeschrijving C.q. aanmeldingsnotitie door de directeur Water en Scheepvaart van
Rijkswaterstaat Zeeland is vastgesteld en dat wordt verzocht om goedkeuring ingevolge artikel 7 van de Wet
op de waterkering.

De onderwerpelijke planbeschrijving c.q. aanmeldingsnotitie is ons reeds toegezonden op 19 juni 2007.

Aangezien de voorgenomen werken vallen onder de noemer van de zgn D&C (Design & Construct) projec-
ten is een geïntegreerd contract opgesteld, waarbij de aannemer voor wat betreft de voorgenomen werken
verantwoordelijk is voor ontwerp, uitvoering, vergunningentraject en eventuele risico's.

Gelet op de formele bepalingen dient te worden benadrukt, dat u als beheerder van het betrokken dijktraject
verantwoordelijk blijft voor een adequate uitvoering en navenant toezicht op de uit voeren werken.

De planbeschrijving (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

Voor de uitvoering van de voorgenomen werken is vergunning verleend als bedoeld in artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 (zie onze brief van 3 oktober 2007, kenmerk RMW0711337/NB.07.026).
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Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijktraject Havens Terneuzen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Wet
op de waterkering hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

hOOfd.af'ling Water en Natuur.
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