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Geachte heer, mevrouw,

Graag maakt de ZMf gebruik van de door u geboden mogelijkheid om een zienswijze te
geven ten aanzien van de ontwerp-planbeschrijvingen voor de dijkverbeteringswerken op
de dijkvakken die worden genoemd in uw brief van 24 februari 2010, kenmerk
2010001930. Omdat de Philipsdam Noord en Oesterdam onderdeel uitmaken van de
werken, verzoeken wij u deze zienswijze ook kenbaar te maken aan uw Hoofd van net
Waterdistrict Zeeuwse Delta te Goes.
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Wij constateren dat de werkbeschrijvingen alle ruimte laten voor het gebruik van slakken
in het algemeen en fosforslakken in het bijzonder. Daarnaast wordt duidelijk dat ook de
toepassing van gietasfalt mogelijk is.
U lijkt zo voorbij te gaan aan de discussie die momenteel wordt gevoerd over het
toepassen van slakken in de deltawateren. Wij verwijzen u graag kortheidshalve naar
hetgeen is gewisseld op de informatiebijeenkomst bij Rijkswaterstaat Zeeland over het
gebruik van slakken op 27 januari 2010.
Er zijn vragen en onduidelijkheden over de consequenties van de toepassing van slakken
voor zowel het milieu als het (onderwater-)habitat, Dat dijkhabitat wordt ook aanzienlijk
verarmd door het gebruik van gietasfalt. Als het goed is, is gietasfalt daarom de afgelopen
tijd ook niet of nauwelijks meer toegepast.
Wij verzoeken u in uw plannen meer rekening te houden met gevolgen van het gebruik
van slakken en gietasfalt en te kiezen voor alternatieve- en waar nodig mitigerende
maatregelen.
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TELEFAXBERICHT

faxnummer: .......Q.1.t~.::'..!~..!.9...9..9. " •..···· ..

uaam: ......~9.~~r.~~h!.P.?~~~~~~~~~.~.~~~.~·····_.._ .
t.a.v.: ...............................................................................................................................
afzender: ..... ~.~~ ·.·_····· · ··· _ ..
aadtal P.... : .....~..... ('neL dit voorblad)

datum: J.~.~.!1.:!.e.!.~ .
onderwerp: J~r.!.!r..~4~~~~~.~r:!.~.!'1.~~~e.!!:!·1...f.!!.•,~.!.~!.~~.!.~.~.~.~~...
mededeling: 9..f.f.!s.ii.\~..!?~.~!£...M!?!a~..e~r...~~.: H ••• .. •• .. ••

lndien dit faxbericht o,!;uiSI of onvolledig b!i u aankomt, wilt u dan
contoa opnemen met:

Zeeuwse Mi/ietifèderalie, tel. OJJ 3 - 23 00 75.




