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Waterschap Zeeuwse EIlanden
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bijlagen

onderwerp

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Wevers- en
Flaauwersinlaag, Polder Schouwen (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om le beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Wevers- en
Flaauwersinlaag, Polder Schouwen het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de pIanbe-
schrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotilie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

het dagelijks bestuur van
watersc~zeeuwse Eilanden

secretaris-d irecteur

Hoogachtend,

dijkgraaf

Bezoeksdressen: Kenaslweg 1. 4337 PA Middelburg of Kennedylsan t. 4638 AE Terneuzen Telefoon (088)2461000
~18dres: Pos/bus 1000. 4330 ZWMiddelburg www.wze.n1fnfo@wze.nI

Waterschap ZlIfHIWse EiJenden en waterschap Zasuw:;-Vleanderrm fuseren (besJvurftjk) per 1januer; 2011 tol hel nieuWfI wa/etllChap Scheldestromen.
Vanaf 11101en meI 23 nC1Vflmberviflden de schriftelijke verkiezingen plaBJa. Sfnds januari 2010 wetken de medeWflrlcers al ssmen.
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onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversteri(ing Willempolder, Abraham Wissepolder (Sint PhIlipsland)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Willempolder,
Abraham Wissepolder (Sint Philipsland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Willempolder,
Abraham Wissepolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de pIanbe-
schrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
of ing. .

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden

secretaris-directeur dijkgraaf

BazoolcadnJssen: Kanafllweg 1, 4337 PA Middelburg of KennedytlHln " 4538 AE TsrneuMn Telefoon (088)2461000
Posladrss: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nllnfo@wze.nl

WBlerschap Zaeuwse EHenden en waterschap Zeeuws-Vlaandaren fuseren (bestuurliJk) per 1janu8(i 2011 lot het nieuwe waterschap Scheldeslromlln.
VB1I8f11101 en mel23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plams. Slndsjanuarl2010 warkan da medewerkers al ssmsn.
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onderwerp : m.e.r.-beoordellng dijkversterking Geertruida- en Scherpenlssepolder (Tholen)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Geertruida~ en
Scherpenissepolder (Tholen) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken rn.e.r-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.~plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Geertruida- en
Scherpenissepolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de planbe-
schrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
of (telefoon .

~~~~
Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
watersIap Zeeuwse Eilanden

secretaris-directeur

BezoekBdr8SS8n: KenfIB!weg t, 4337 PA Middelburg of Kennedylaan t, 4538 AE Temeuzen Telefoon (088}2461000
PosJadres: Postbus 1000. 4330 ZW Middefburg www.wze.nJtnfo@wze.nf

WBlerschap Zeeuwse Eilenden en waterschap Zeeuws-Vleanderen fuseren (bestuurlijk) per 1Januari 2011/01 hel nieuwe waterschap Scheldestromen.
Vanaf 11 tol en mei 23 november vinden de schrilte/tjlce ver1cJezfngen plaBls. Sinds Januari 2010 werken de medewerkers al samen.
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onderwerp : m.e.r.-beoordellng dijkversterking Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hettum-, Ellewoutsdijkpolder
(Zuid-Beveland)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Baarland-, Zuid-,
Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder (Zuid-Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km' of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Baarland-, Zuld-,
Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de pIanbe-
schrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
of ing. .

..-:::3~~~
Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waters:E8P Zeeuwse Eilanden

secreta ris-directeur dijkgraaf

Bezoekadresssn: KanasJweg 1. 4337 PA MicJdefburgof Kennedylaan 1, 4538 AE Tarneuzen Telefoon (088}2461000
Postadres: Poslbus 1000. 4330 ZW Middelburg www.wze.n/lnfo@WZfI.nl

Waterschap Zeeuwse EI/anden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fussren {bestuurlijk} per 1januari 2011 tOl hel nieuwe W81ersGhapSr;heIdf!sIrom9n.
Vanaf 11101en met 23 novamber vlndan da sr:hrlfte/ljltell8flcJezlngen pleats. Sinds Januari 2010 werken de medewerkers al samen.

mailto:www.wze.n/lnfo@WZfI.nl
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:
:
:

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Westkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle (Walcheren)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Westkapelse
Zeedijk, Gat van Westkapelle (Walcheren) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Westkapelse
Zeedijk, Gat van Westkapelle het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de pIanbe-
schrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

het dagelijks bestuur van
watersl?P Zeeuwse Eilanden

secretaris-d irecteur

Hoogachtend,

dijkgraaf

Bezookadressen: KanBalweg 1. 4337 PA Middelburg of KanntKlyla&n 1. 4538 AE Terneuzen Telefoon (088]2461000
PDsl&dres; Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg www.wze.nllnb@wze.nl

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschao Zeauws-Vlasndrwen fwBren (bestuurl~k) pcr 1Jenuarl2011 /01 het ni811Wf1 waterschap Scheldestrotrlfln.
Vanaf 11/01 en me/ 23 november vinden de schrJl!e/Jjke verki8:tJngenplaats. Sinds janueri 2010 werken de medsW8rlcers al samen.
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