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: Intrekking bezwaar Mer-beoordelingsbesluit dijkverbetering Everinge-, Zuid- en Baarlandpolder

Geachte commissie,

Op 6 mei jongstleden heeft Vogelbescherming Nederland, mede namens Vereniging Zeeuwse
Milieufederatie, bezwaar aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland
(d.d. 9 maart 2004) inzake de m.e.r.-beoordeling van de voorgenomen verbetering van de
glooiing van de Deltadijk ter hoogte van de Everinge-, Zuid- en Baarlandpolder.
Inmiddels menen wij te kunnen constateren dat de betekenis van deze bezwaarprocedure is
achterhaald door de voortgang van overleg, planvoorbereiding en besluitvorming.

De afgelopen periode is meermaals gesproken met vertegenwoordigers van Waterschap
Zeeuwse Eilanden, Projectbureau Zeeweringen en de Dienst Ruimte, Water en Milieu van uw
provincie. In dit overleg is overeenstemming bereikt over een aangepaste uitvoering, inrichting
en afwerking van de beoogde verbeteringswerken op dit dijkvak. De thans voorgenomen werken
zullen naar verwachting aanzienlijk minder negatieve gevolgen hebben voor de aangrenzende
Scheldenatuur dan kon worden verwacht op basis van het plan waarop Gedeputeerde Staten
haar m.e.r.-beoordelingsbesluit baseerde.

Op 12 juli jl. ontvingen wij een afschrift van het besluit van Gedeputeerde Staten waarin zij het
gewijzigde plan, met daarin opgenomen de in genoemd overleg overeengekomen aanpassingen,
heeft goedgekeurd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkeringen.

Nu dit het geval is en er, ook naar onze mening, op basis van het gewijzigde plan minder gevaar
bestaat voor ingrijpende negatieve effecten op aangrenzende natuurwaarden, lijkt een nadere
milieueffectbeoordeling door het opstellen van een (inrichtings)MER minder in de rede liggen.
Bovendien wordt voor de m.e.r.-beoordeling van andere dijkvakken naar ons is gebleken
inmiddels een andere werkwijze gehanteerd. Daarmee heeft ons bezwaar inhoudelijk gezien
haar betekenis goeddeels verloren.

->.1,
BirdLife'
INTER~ATI()NAI.

Vogelbescherming Nederland is Partner van BirdLife International, wereldwijd actief voor vogels en natuur
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Ofschoon wij nog immer van rneninq'zijn dathet.béstreden bèsluit van Gedeputeerde Staten van
9 maart jongstleden onzorgvuldig en op basis' van inhoudelijk onjuiste dan wel onvolledige
gegevens is genomen, achten wij het, mede gelet op het bovenstaande, minder opportuun om
de onderhavige bezwaarprocedure voort te zetten vanwege de genoemde procedurele
tekortkomingen. .

Daarom deel ik u hierbij mee dat wij hierbij ons bezwaar tegen de m.e.r.-beoordeling voor de
dijkverbetering Everinge-, Zuid- en Baarlandpolder d.d. 6 mei jongstleden hierbij intrekken.

Een gelijkluidend afschrift van deze brief heb ik heden ook verzonden aan Gedeputeerde Staten
van Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden en Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

Vogelbescherming Nederland,
mede namens Vereniging Zeeuwse Milieufederatie,
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