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Op 16 december 2009 is er overleg geweest met de heer Van Hoven en de heer
Luyk van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, over de werkzaamheden
van Projectbureau Zeeweringen aan het dijktraject Stormesandepolder (traject
Kattendijke - Wemeldinge).

• Er is een korte toelichting gegeven op de werkzaamheden aan het dijktraject
Stormesandepolder. De werkzaamheden aan de steenbekledingen van de dijk en
de bijkomende werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 1 april en 1oktober
2010. Voörbereidende werkzaamheden zullen starten in maart.
. . " . ,

Projectbureau Zeeweringen heeft in een overleg op 6 november 2009 aangegeven
dat het op zoek is naar opslagruimte voor het plaatsen (in depot zetten) van
vrijkomende betonblokken uit de Stormesandepolder. De blokken worden
hergebruikt in het dijktraject Wilhelminapolder. Dit traject wordt uitgevoerd in
2012. Het ligt voor de hand dat de blokken in de Wilhelminapolder op te slaan,
zodat de blokken dicht bij de uiteindelijke bestemming opgeslagen staan. Dit
beperkt transportenbewegingen, overlast en kosten. De geeft aan
dat er aan de Kattendijkseweg een perceel in aanmerking komt. Het perceel ligt in
een punt en is 1hectare groot. Projectbureau geeft aan dat de bovenlaag van de
grond in de punt kan worden opgeslagen zodat er een werkbaar depot ontstaat.

Projectbureau deelt een voorbeeld contract uit voor de huur van een perceel. Een
onafhankelijke taxateur zal een taxatierapport opstellen. Tevens wordt een
melding in het kader van het activiteiten beslult in overleg 'met de gemeente Goes
opgesteld, zodat het depot ook vergunningstechnisch aan de eisen voldoet (actie
I). De heer geeft aan dat ook met zagerkwekerij Topsv Baits moet
worden gesproken, mogelijk ondervindt de zagerkwekerij overlast van het
vrijkomende stof (actie 2).
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In 2012 wordt er ook een dijktraject uitgevoerd. Er is een korte toelichting
gegeven op het ontwerp van de Wilhelminapolder. De werkzaamheden aan de
steenbekledingen van de dijk en de bijkomende werkzaamheden zullen
plaatsvinden tussen 1 maart 2012 en loktober 2012. In de eerste helft van 2010
komt de ontwerper van dit dijktraject samen met een medewerker van het
waterschap om in detail te praten over de uit te voeren werkzaamheden en
overlast in 2012. Mogelijk kunnen er nog zaken worden meegenomen in de
contractvoorbereiding. Vooruitlopend op dit gesprek wil het projectbureau
aangeven dat er tijdens de uitvoering behoefte iSaan een vervangende
hoogwatervluchtplaats voor de vogels. Gedacht wordt aan een stuk
landbouwgrond aan de binnenzijde van de dijk in de Bevelandpolder (zie bijlage
1). Voorgesteld wordt om ook van dit perceel een taxatie te laten verrichten
(actie 3). De deelnemers besluiten dat de ecoloog vogelspecialist van het
projectbureau contact opneemt
om samen een bezoek te brengen aan het perceel en voor het maken van
definitieve afspraken over de tijdelijke hoogwatervluchtplaats (actie 6) ..

De heer geeft aan .dat bij het project Wilhelminapolder 2012 rekening
moet worden gehouden met de gedenksteen van Frans Naerebout, deze is door
stichting "StichtLicht" in 2006 geplaatst binnen het dijktraject.
zal dit doorgeven aan de ontwerper (actie 4).

De geeft aan dat er tijdens de werkzaamheden geen sluiproute
mag ontstaan voor het overige verkeer langs de onderzijde van de dijk in de
Wilhelminapolder richting de oude .zeedijk. De puinbaan aan de binnenzijde van
de dijk dient iedere dag te worden afgesloten door middel van een slagboom
(actie 5).

Contactgegevens:
naam functie Telefoon Email

Ontwerper j 06- 51547787 .nl
projectlelder
voorbereiding
Waterschap I 06~ 53363844 nl
Directie UAV
uitvoering
Projectleider 06- 52044828
uitvoering j
Directie UAV

Acties
1 Activiteitenbesluit melding en overige ontheffingen regelen RdH decemb

met de gemeente Goes er 2009
2 Overleg voeren met zagerkwekerij Topsy Baits RdHj januari

LW 2010
3 Taxatie laten verrichten van twee percelen LW decemb

er 2009
4 Gedenksteen Frans Naerebout, stichting "StichtLicht" RdH decernb

doorgeven aan ontwerper er 2009
5 Tegengaan sluiproute Wilhelminapolder naar Oude Zeedijk· RdHj januari
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Naschrift: ..
:Iri een overleg tussen de taxateur en 'de Maatschap Wilhelnïinapolder is besloten
. dat het perceel V90r .dë ·opslag van materialen wordt Opgeschoven richting de . .
.:Zeedij!( ..

Actie 2, Contact ·opgèriomet:l: rnetTopsy Baits, zilhebben geen bezwaarteg~n de
: aanleg van' een depot op de voorgestelde locatle In de.Wilhèinijnapolder.· ..
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