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Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 12 september 2006

VERZONDEN î 3 SEP2006

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deel ik u mede dat het waterschap bereid is de
wettelijke procedure voor de verbetering van het dijkvak Polder Burgh en Westland in het kader
van het Project Zeeweringen te voeren ook met betrekking tot de delen van dat dijkvak die in
beheer zijn bij Rijkswaterstaat.
.De concept-planbeschrijving heeft inmiddels ter visie gelegen van 17 juli tot 28 augustus. Met
betrekking tot het onderhavige plan is één zienswijze ingebracht. De gemeente Schouwen-
Duiveland wees er op dat de dijk tussen het haventje van Burghsluis en de Westbout intensief
wordt gebruikt door. recreanten. De gemeente verzoekt dan ook overlast door het uitvoeren van
de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Aan het verzoek van de gemeente is in die
zin tegemoet gekomen door in het bestek op te nemen dat met het werk aan de oostkant, bij het
haventje van Burghsluis, moet worden begonnen. De verwachting is dat het traject Burghsluis-
Westbout begin juli weer opengesteld kan worden. De gemeente is hiermee akkoord.
Het plan wordt thans via een schriftelijke ronde aan de algemene vergadering voorgelegd en,
indien de leden van de algemene vergadering geen opmerkingen hebben, vastgesteld. Zodra
deze procedure is doorlopen en ik bericht krijg dat ook door uw dienst het plan formeel is vast-
gesteld zal ik zorgdragen voor verzending mede namens u aan Gedeputeerde Staten van Zee-
land ter goedkeuring.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met
mr. (telefoon
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Hoogachtend,

Hoofd afdeling B
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