
Directie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van: 11 juli 2011

uw kenmerk: 2011017911

ons kenmerk: 11112570

afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

behandeld door.

doorkiesnummer.

NO:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding ~Ieuwe-Annex-Stavenissepolder.-,

verzonden: 2 2. SEP. 2011 Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

B.ij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017915, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de
gezette steenbekleding van het dijkvak Nieuwe-Annex-Stavenissepolder ingezonden, met het verzoek om
goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan zijn twee zienswijzen ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen
zienswijzen wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Nieuwe-Annex-Stavenissepolder overeenkomstig het bepaalde in artikel5.7
van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.
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Directie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van: 11 juli 2011

2011017911

11112571

uw kenmerk:

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBUR r--('-WWÄ:ii:r~ER;:S;;:C~H~Ap:----

.•,Cf-;é'::.~ESTROMEN
• ,-.c.P,-,;.,

ons kenmerk:

afdeling: Water en Natuur

23 SEP. 20ftbijlage(n):

behandeld door: NO,

doorkiesnummer:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder.

verzonden: Middelburg, 21 september 20112 2 SEP. 2011
Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017911, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de
gezette steenbekleding van het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder ingezonden, met het ver-
zoek om goedkeuring ingevoige artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
gev.ing en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.l, op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan zijn zes zienswijzen ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen
zienswijzen wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5.7 van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.

Het Groere woud 1 MIddelburg T 101181 (,31700 ""WW leeldfl(f , I
Postbus 165 r 101181 6347J')
4330 AD Middelburg



Directie Ruimte, Milieu en Water

;\FSCHAIFT

bericht op brief van: 11 juli 2011

uw kenmerk: RWS/DZL-2011/2302

de Hoofdingenieur-Directeur
van Rijkswaterstaat Zeeland
Postbus 5014 .
4330 KA MIDDELBURGons kenmerk: 11112572

afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet
verbetering steenbekleding Roggenplaat.

verzonden: 2 2 SEP. 2011 Middelburg, 21 september 2011

Geachte hoofdingenieur-directeur,

_Bij uw brief van_9 mei 201J, kenmerk RWS/DZL-2011/2302, ,heeft u het .projectplan inzake het verbeteren
van de gezette steenbekleding van het dijkvak Roggenplaat ingezonden, met het verzoek om goedkeuring
ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend ..

• Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Roggenplaat overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet
hebbengoedgekeu~.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.

{ , 1 • •

Het Groene Woud 1, Middelburg T: [0118] - 631700 . www.zeeland.nl
, Postbus 165 . F: [0118]· 634756
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Directie Ruimte, Milieu en Water

AFSCHRIFT

bericht op brief van: 11 juli 2011

uw kenmerk: RWS/DZL-2011/2330

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. de hoofdingenieur-directeur
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURGons kenmerk: 11112573

afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Oesterdam Zuid.

verzonden: 2 2 SEPt 2011 Middelburg, 21 september 2011

Geachte hoofdingenieur-directeur,

Bij uw brief van 9 ·mei 2011, ker-lmerk RWS/DZL-20t1/2330, heeft.u het projectplan inzake het verbeteren
van de gezette steenbekleding van het dijkvak Oesterdam Zuid ingezonden, met het verzoek om goedkeu-
ring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (niet bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan 'zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerpfase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend .• Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-.
te steenbekleding op het dijkvak Oesterdam Zuid overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Water-
wet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.

~et'Groene W~ud 1, Middelburg T. [0118] ·631700 ' . j' • www.zeeland.nl·; ". '. .
, f?ostbus 165 F' [0118] ·634756 .
, . 4330 AD Middelburg
j, .' , '. <
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Directie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van: 11 juli 2011

uw kenmerk: 2011017707

Het dagelijks bestuur van het
waterschap SCheldesrt...ro;;.;.m.;,;.e.;.;n;';'_~;;m~:;::;-:,,:,,::,,_
Postbus 1000 e WATERSCHAP
4330 Z)/IJ MIDDELE~RG ,r:l-IELD_Ë~::~m~ËN 1ons kenmerk: 11112574

23 SEP. 20"
afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

behandeld door:
NO:

doorkiesnummer:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Walsoorden

verzonden: 2 2 SEPt 2011 Middelburg, 21 september 2011.

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017707 heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de ge-
zette steenbekleding van het dijkvak Walsoorden ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge
artikel 5.7 van de Waterwet. . . . -.,

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan zijn drie zienswijzen ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen
zienswijzen wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Walsoorden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 vaQ de Waterwet
hebben goedgekeurd. -------

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.

Het Groene ~'/oud 1. MIddelburg T. [0118) 631700 WWVI zeetand nl
Postbus 165 F. [0118) 634756
4330 AD MIddelburg ,



Directie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van: 11 juli 2011

uwkenmer1<.: 2011017734

onskenmer1<.: 11112575

afdeling: Water en Natuur

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 Z)N MIDDELBUrR.;;.G__ -;;;;;:;;;:;:::::,:":,,:~__ ....,

WATERSCHAP
SCHELDt:STFIOMËN

'r\lr:.'r=!,"'t~I'..,,~1'.,

2 j SEP. 2011
bijlage(n):

behandeld door:

door1<.lesnummer. NO:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Oostelijke Sloehavendam/Kaloot.

verzonden: 2 2 SEP. 20f1 Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017734, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de
gezette steenbekleding van het dijkvak Oostelijke Sióehavendam/Kalöot ingezonden, met het verzoek om
goedkeuring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan is één zienswijze ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen
zienswijze wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Oostelijke Sloehavendam/Kaloot overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7
van de Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.



Directie Ruimte, Milieu en Water Provincie Zeeland

bericht op brief van: 11 juli 2011

uw kenmerk: 2011017757

Het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDEIÎ_Q....I~IR~'--""W;.r?;:~:-::- _

W~.TERSCliA p

SCh~~.D..~~!ft(lr'J'::M
ons kenmerk: 11112577

afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

23 SEP. 2011
behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: Goedkeuring art. 5.7 Waterwet verbetering
steenbekleding Hoedekenskerke restant

verzonden: 1. 2 SEPt an Middelburg, 21 september 2011.

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 juli 2011, kenmerk 2011017757, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de
gezette steenbekleding van het dijkvak Hoedekenskerke restant ingezonden, met het verzoek om goedkeu-
ring ingevolge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerpfase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan is één zienswijze ingediend. De reactie van het waterschap op de ingekomen
zienswijze wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Hoedekenskerke restant overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de
Waterwet hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

I hoofd afdeling Water en Natuur.



Goedkeuring art. 5.7 Waterwet
verbetering steenbekleding Schorerpolder.

23 SEP. 2011

Directie Ruimte, Milieu en Water

bencnt op briët varc 11 juli 2011

uw kenmerk: 2011017754

ohs kenmerk: 11112578

afdeling: Water en Natuur

het dagelijks bestuur van
het waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp:

verzonden: 2 2 SEP. 201f Middelburg, 21 september 2011

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 11 jun 2011, kenmerk 2011017154, heeft u het projectplan inzake het verbeteren van de
gezette steenbekleding van het dijkvak Schorerpolder ingezonden, met het verzoek om goedkeuring inge-
volge artikel 5.7 van de Waterwet.

Het projectplan (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming. De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven.

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorberei-
dingvan de besluiten die nOdig zijn voor de uitvoering van het projectplan.

Gelet op het voorgaande delen wij umede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezeF
te steenbekleding op het dijkvak Schorerpolder overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 van de Waterwet
hebben goedgekeurd.--Hoogachtend,

n,

hoofd afdeling Water en Natuur.

liet Groene woud l. Middelburg 1 [01181 63170C www zeeland.nl
Postbus 165 F 101181 634756
4330 AD ~1eldelburg




