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onderwerp : Dijkverbetering Schelphoek-West. Aandeel waterschap opnemen in het bestek van het
projectbureau Zeeweringen.

VERZONDEN 2 5 JUL 2007
Middelburg, 24 juli 2007

Geachte heer ,

/..~J>_'.... ~-

Op 19 juli 2007 is de Voorontwerpnotitie voor de dijkverbetering Schelphoek-West besproken.
Hieruit blijkt dat in het voorgenomen werk een deel voorkomt dat buiten de scope van de werk-
zaamheden van het projectbureau Zeeweringen valt omdat er geen gezette bekleding voor
komt. Het gaat om het traject van dp 55+60m tot dp 71+40m.
Het waterschap is van plan om het werk aan voornoemd dijktraject in het kader van groot on-
derhoud waterkeringen in 2010 uit te laten voeren. Het werk bestaat uit overlaging van het be-
staande waterbouwasfalt door met gietasfalt gepenetreerde stortsteen.
Uit hoofde van efficiëntie en ook om verstoring van flora en fauna in dit gebied maar eenmaal te
doen plaatsvinden verzoek ik u ·om het werk aan voornoemd waterschapstraject in het bestek
van het projectbureau op te nemen als een apart perceel en in overleg met het waterschap zorg
te dragen voor de uitvoering. Met u is afgesproken dat de milieu-inventarisatie voor het betref-
fende traject reeds door u wordt meegenomen in de projectvoorbereiding.

De kosten voor dit perceel komen voor rekening van het waterschap. Met betrekking tot de fi-
nanciële projectadministratie en afhandeling verzoek ik u tijdig (voor de daadwerkelijke gunning)
voor nadere afstemming contact op te nemen met de heren P. Westerbeke en G.K. de Wilde
van het waterschap.
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Hoogachtend,

;
./

./

Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres: wwwwze.nl E-mail: info@wze.nl

Postbank 258333 Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014
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