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Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 8 oktober 2008

VERZONDEN 0 8 OKT. 2008

In het ambtelijk overleg met het Projectbureau Zeeweringen en waterschap Zeeuwse Eilanden
over de dijkversterking van boulevard Bankert en Evertsen in 2009, heeft u het Projectbureau
verzocht om op 3 plaatsen op de glooiing een zonneplateau van gewapend beton aan te leggen.
Betreffende locaties liggen binnen de zonering van de waterkering waar de Keur waterschap
Zeeuwse Eilanden 2007 van toepassing is. Op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 2, sub a
van de Keur is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden, werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op
te ruimen.
Om die reden wordt u aangemerkt als de ontheffinghouder en ontvangt u hierbij de ontheffing
voor het aanleggen van 3 zonneplateaus en het verwijderen van de sokkel van het monument
op het strand ter hoogte van dijkpaal 337.

Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van de ontheffing waarin ondermeer is opgenomen
dat afschrift van deze beschikking is verzonden aan Rijkswaterstaat, Projectbureau Zeewerin-
gen, Postbus 1000, 4330 Z)N Middelburg.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met bovengenoemde ambtenaar.

Hoogachtend,

namens et dagelijks bestuur
van w e chap Zeeuwse Eilanden

r Waterkeringen en Wegen
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Waterschap Zeeuwse Eilanden

Ontheffing Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007
Bouwen op glooiing

Datum
Nummer

8 oktober 2008
2008012469

In het ambtelijk overleg van de dijkversterking boulevards Evertsen en Bankert, heeft de gemeente
Vlissingen, Postbus 3000 4380 GV Vlissingen aan Projectbureau Zeeweringen verzocht om 3
zonneplateaus op de glooiing van boulevard Bankert aan te brengen en de sokkel van het monu-
ment op het strand van boulevard Evertsen te verwijderen gelijktijdig met de uitvoering van de
dijkversterking in 2009.

Overwegingen

Vereiste van ontheffing
Op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 2, sub a van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden
2007 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden, binnen de kernzone en de beschermingszones van een waterke-
ring werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen.

Procedurele aspecten
De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch
krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de ge-
vraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen
wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.

Belangenafweging en motivering
De werkzaamheden zullen bestaan uit het aanleggen van 3 gewapend betonnen trapvormige pla-
teaus van ca 20 meter breed op de glooiing van boulevards Bankert. De plateaus worden op gelij-
ke afstand verdeeld tussen de voormalige nol van het haventje van Meijer en de Coosje Busken-
straat. De trappen in het midden van elk zonneplateau worden voorzien van een roestvast stalen
leuning.
De zonneplateaus dienen twee doelen. In de eerste plaats zijn ze bedoeld om op te recreëren.
Hiervoor zijn de aantreden breder gemaakt om er op te kunnen liggen. De optreden zijn daardoor
hoger dan gebruikelijk. Omdat er een onbeloopbaar geheel ontstaat wordt in het midden van ieder
plateau een makkelijk beloopbare trap aangebracht die tevens dient om de toegankelijkheid van
de stranden te verbeteren. Om de sterkte van de glooiing te garanderen en de verbinding tussen
de beton en de glooiing te optimaliseren worden de zonneplateaus in het werk gestort. De beton
komt los op de overlaagde glooiing te liggen maar door de grote ruwheid van de glooiing is de
schuifweerstand voldoende om zekerheid te bieden dat de constructie , mede door het gewicht
blijft liggen. In bestuurlijk overleg is overeengekomen dat het onderhoud van de betonconstructies
zal worden uitgevoerd door het waterschap.
Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet ge-
bleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden
geweigerd.



Besluit

Ik besluit daarom aan gemeente Vlissingen, Postbus 30004380 GV Vlissingen, alsmede aan
diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen "de ontheffing houder") de gevraagde ontheffing te
verlenen, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van
tevoren bij de opzichter van de afdeling Onderhoud Waterkeringen en Wegen, werkgebied
Walcheren oost, de heer tel: 0118-6 hierna te noemen "de opzichter').

2. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen werkzaamheden in de waterkering
plaatsvinden.

3. De zonneplateuas worden aangelegd bovenop de vernieuwde glooiing zonder daaraan ver-
bonden te zijn.

4. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor
genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter
te worden gerealiseerd.

5. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een
schaal van tenminste1: 1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in
drievoud aan de afdeling Onderhoud Waterkeringen en Wegen te worden gezonden.

6. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de zonneplateuas die-
nen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het
maaiveld of het talud uitsteken zodat het onderhoud aan de waterkering ongehinderd en scha-
devrij kan worden uitgevoerd.

7. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle
lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onder-
houden op eigen kosten. Bij het beëindigen van de onderhoudstermijn mogen geen dijk-
vreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.

8. De ontheffing houder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaam-
heden tenminste vijf werkdagen tevoren aan de opzichter.

9. Onmiddellijk na de definitieve beëindiging van het gebruik van de zonneplateuas verwijdert de
ontheffinghouder die uit de waterkering. Voorafgaand aan de verwijdering vraagt de onthef-
finghouder hiervoor ontheffing aan bij het dagelijks bestuur.

10. De werken dienen op 31 december 2009 te zijn voltooid.

Hoogachtend,
namen het dagelijks bestuur

hap Zeeuwse Eilanden
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Mededelingen

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen
zes weken na verzending van dit besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse
Eilanden, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener.
b. de dagtekening.
c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar-

schrift zich richt.
d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 8109,4330 EC Middel-
burg.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de verzoeker.
b. de dagtekening.
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of

kenmerk van het besluit.
d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan grif-
fierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens ver-
zoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en
op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming
Zonodig zal het waterschap de ontheffing houder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspec-
ten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen.

Overige ontheffingsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschik-
king verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking heeft,
tevens een ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond
waarvan deze ontheffing is verleend.

Inzage ontheffing
Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de amb-
tenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.



Rechtsopvolging
Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan
aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Expeditie
Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
a. Rijkswaterstaat, Projectbureau Zeeweringen, pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
b.




