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Geacht bestuur,

Bij uw brief van 7 augustus 2009, kenmerk 2009009058 heeft u de plan beschrijving inzake het verbeteren
van de gezette steenbekleding van het dijkvak Haven De Val, polder Zuid hoek, Zuidernieuwland: en Gou-
weveerpolder ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 7 van dè Wet op de waterke-
ring.

De planbeschrijving voor het gehele dijkvak (met bijlagen) en de aanvullende planbeschrijving m.b.t. de dijk-
verbetering langs de Zuidernieuwlandpolder bevatten o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvor-
ming. De wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effec-
ten voor de omgeving 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.
Er zijn naar aanleiding daarvan een drietal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen richten zich op vooroe-
verbestortingen in de buurt van het dijkvak en mogelijke schade daarvan op mosselpercelen. Tussen de
voorgenomen werken en de bestortingen bestaat geen enkel verband. De ingekomen zienswijzen zijn daar-
om ook o.g.v. art. 2.3 van de ABW doorgezonden aan Rijkswaterstaat Zeeland, zijnde initiatiefnemer van de
bestorti ngen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Wet op de waterkering is overleg gevoerd tussen water-
schap, provincie en gemeente. Dit overleg heeft niet geleid tot op- en/of aanmerkingen van de voorgenomen
verbeteringswerken aan het betreffende dijkvak.

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij de door u vastgestelde plannen tot verbetering van de
gezeUe steenbekleding en de dijkverbetering op het dijkvak Haven De Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuw-
land- en Gouweveerpolder overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering hebben
goedgekeurd. -.

Hoogachtend,

staten,

r. J'.J.C.M. Sanders,
oofd afdeling Water en Natuur.
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