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: goedkeuring planbeschrijving
dijverbetering dijkvak Saeftinghe 2

Geacht College,

Op 18 oktober 2007 hebben wij de planbeschrijving 'Dij
Saeftinghe 2' (versie 2, mei 2007) vastgesteld.

Tijdens de inspraakperiode van genoemd plan (lopende van 9 juli tot en met
19 augustus 2007) is één inspraakreactie ingekomen. Dit betrof een reactie
van Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Bij brief van 20 augustus 2007 delen zij ons mee geen opmerkingen te hebben
en dat zij met de werken kunnen instemmen.

Bijgevoegd bij deze brief treft u aan:
• twee exemplaren van de vastgestelde planbeschrijving 'Dijkverbetering

dijkvak Saeftinghe 2 (versie 3, d.d. 04-07-2007)';
• de ontwerpnota (versie 1, d.d. 13-11-2006) behorend bij het plan Saeftinghe 2;
• het besluit van de Algemene Vergadering van 18 oktober 2007.

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering
verzoeken wij u de vastgestelde planbeschrijving goed te keuren. Graag
ontvangen wij een schriftelijk bewijs van uw goedkeuring.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wachten
nader bericht van u af.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
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Reg.nr. : 0704161
Onderwerp: vaststellen 'Planbeschrijving dijkverbetering dijkvak Saeftinghe 2'

Project Saeftinghe 2
Eén van de werken die in 2008 in uitvoering wordt genomen in het kader van het project
Zeeweringen is het verbeteren van de taludbekleding op het dijkvak Saeftinghe 2.
Daartoe heeft het Ingenieursbureau DHV in opdracht van projectbureau Zeeweringen in
samenspraak met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen de bijgevoegde 'Planbeschrijving
dijkverbetering dijkvak Saeftinghe 2' opgesteld.
In de vergadering van 4 juli 2007 heeft het dagelijks bestuur het ontwerp
'Dijkverbeteringsplan dijkvak Saeftinghe 2' vastgesteld.
Vervolgens is ten aanzien van het plan Saeftinghe 2 publicatie gedaan van het
vaststellen van het ontwerpplan en is de inspraakprocedure doorlopen.

Het ontwerpplan Saeftinghe 2 heeft van 9 juli tot en met 19 augustus 2007 voor
belanghebbenden ter inzage gelegen. Gedurende deze periode hebben
belanghebbenden de mogelijkheid gehad hun zienswijze ten aanzien van het plan
kenbaar te maken. Tijdens deze inspraaktermijn is één inspraakreactie ingekomen, te
weten van Stichting Het Zeeuwse Landschap.
In deze reactie heeft de Stichting Het Zeeuwse Landschap laten weten geen
opmerkingen te hebben en dat ze met de werken kunnen instemmen.

Inhoud/strekking van het dijkverbeteringsplan
Het plan Saeftinghe 2 (welke voor u ter inzage ligt) omvat de aanpassing van de
taludbekleding van het dijkvak Saeftinghe 2. Het te verbeteren traject sluit aan de
oostzijde (haven Paal) aan op het in 2006 verbeterde dijkvak Saeftinghe 1 en aan de
westzijde op het in 1997 verbeterde dijkvak van de Kruispolder (Baalhoek), zodat ook dit
dijkvak zal voldoen aan de veiligheidsnorm die voortvloeit uit de Wet op de waterkering.
Het werk is onderdeel van een doorgaande reeks van soortgelijke projecten, waarmee
inmiddels ruime ervaring is opgedaan.

De planbeschrijving geeft een samenvatting van het technische ontwerp en de
onderbouwende studies. Er zijn geen onderdelen die conflicteren met de huidige
waterschapsvisie. Veiligheid is de eerste prioriteit, maar er is ook aandacht voor de
gevolgen van de dijkverbeteringwerken voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie (de
LNC-waarden) en overige belangen, zoals ruimtelijke ordening, omwonenden,
medegebruik en milieu.
De planbeschrijving geeft aan hoe en wanneer de werken worden uitgevoerd, welke
gevolgen dit heeft voor de omgeving in de ruimste zin des woords en hoe wordt
omgegaan met de gevolgen van de werkzaamheden. Omdat de Westerschelde is
aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijn, is tevens aandacht besteed aan de passende beoordeling als bedoeld in
deze richtlijnen. Om te voorkomen dat significante effecten optreden voor beschermde
soorten en habitats en om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding in het kader van de Flora- en Faunawet, zijn tevens een aantal
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maatregelen als randvoorwaarden gesteld (verwezen wordt naar hoofdstuk 2.3.,
Belangen in het kader van Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, hoofdstuk 3,
Randvoorwaarden en Uitgangspunten en hoofdstuk 6.2, Effecten ten aanzien van de
natuur). De planbeschrijving fungeert tevens als bijlage bij de door het waterschap
ingediende aanvraag voor ontheffing van de Flora- en faunawet.

Voorstel
Gezien het bovenstaande stellen wij u voor om de 'Planbeschrijving dijkverbetering
dijkvak Saeftinghe 2' vast te stellen en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aan te
bieden.

Terneuzen, 26 september 2007
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Opgemaakt door: Gezien door MD/afd. AJBZ Gezien door PIOG/afd.
Mw. mr. G.G. Hamelink-Wolters mdw.: mdw.:

Bijlagen: 2 Gezien door WB/afd. Gezien door WW/afd. WK
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Doc.naam: GWora064 inq. M.G. Stroo
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APOSTILLE
Projectbureau Zeeweringen

Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Van

Sector/afdeling MD/ AJBZ

Doorkiesnr. (0115)

Datum 25 oktober 2007

Bijgevoegde stukken ontvangt u zonder begeleidend schrijven.

0 graag commentaar 0 volgens afspraak

0 voor de vergadering van 0 graag retour

[8J ter informatie 0 met dank voor gebruik

0 ter goedkeuring 0
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