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Op 12 januari 2005 is er een bezoek gebracht aan van het
havenschap Zeeland-seaports, met het doel om onze werkzaamheden aan de Van
Cittershaven bij de Total raffinaderij en de haven bij de Eurogashaven toe te lichten.

Er bestaat wat onduidelijkheid over wie eigenaar is van het perceel en wie het beheer en
onderhoud moet verzorgen. deelt mee dat PBZ de nieuwe constructie zal aanleggen en
financieren en dat daarna het Havenschap het onderhoud en beheer overneemt.

Verder gaat de bespreking over de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van
nieuwe toe te passen constructies.

zal van de bespreking een verslag maken wat intern bij het havenschap zal worden
besproken. Tevens is afgesproken dat in een wat later stadium een formele brief moet
worden opgesteld m.b.t. de werkzaamheden. zal dit intern bij het waterschap en met

overleggen).

Aan worden de volgende zaken gevraagd of hij deze ons kan doen toekomen:

• Peilgegevens van de Eurogashaven, zodat deze kan koppelen aan de
land meetgegevens en zo een totaal profiel krijgt tot op de bodem.

• zal nagaan of er peilbuis gegevens beschikbaar zijn op het dijkvak bij de
Total.

• Tevens zal nagaan welke digitale gegevens hij beschikbaar heeft van
bijvoorbeeld de leidingstraat en de rest van het dijkvak bij de Total.

Voor de constructietekeningen van de steigers en de oliescherm constructies moeten we bij
Total zijn. Ook voor de vraag of het terrein onder de leidingstraat kan worden verhard
moeten we bij Total zijn. heeft wel een overzicht van alle eigenaren van de
lozingspijpen. In een later stadium wordt er weer contact opgenomen met om de
stand van zaken door te nemen.
Het e-mail adresvanA

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 - 621993

E-mail m .rws.minvenw.nl
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