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'. VERZOi~DErJ
Middelburg. 7 augustus 2009

Geacht college.

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roeishoek (Zuid-Beveland) te
versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend met betrekking tot voor-
noemde ontwerp-planbeschrijving.

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
0118- ).

Hoogachtend,

het d gelijks bestuur van
wat c e Eilanden

waarnemend dijkgraaf
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onderwerp : Verzoek goedkeuring Wet op de Water1<ering planbeschrijving dijkversterKing Haven de Val,
polder Zuidhoek, Zuidemieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland)

VERZONDEN 7 AUG 2009
Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-
Duiveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot voor-
noemde ontwerp-planbeschrijving. Omdat deze zienswijzen geen betrekking hebben op het pro-
ject Zeeweringen maar op het project Vooroeverbestortingen zijn deze op grond van artikel 2.3
van de Algemene Wet Bestuursrecht onverwijld doorgestuurd naar Rijkswaterstaat Zeeland, de
initiatiefnemer van het project.

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. telefoon
0118-621337) ).

Hoogachtend,

rnemend secretaris-directeur
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Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-
Duiveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 8 juni
tot 20 juli 2009 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend met betrekking tot voor-
noemde ontwerp-planbeschrijving_

In overeenstemming met artikel 7b, tweede lid van de Wet op de Waterkering verzoeken wij u
om de planbeschrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
0118- ).

Hoogachtend,

waarnemend dijkgraaf
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