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Geacht college,

Bij besluit van 11 december 2002, ons kenmerk 2002012294, hebben wij de planbeschrijving
verbetering steenbekleding Everinge-, Zuid-, Baarlandpolder vastgesteld. Bij besluit van 25
maart 2003, kenmerk 032865/665/17 heeft uw college dit besluit goedgekeurd. Tegen deze be-
sluiten is beroep ingesteld door Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie.
De bezwaren van. Vogelbescherming Nederland en de ZMF betroffen de gevolgde procedure
maar met name ook de invulling van de effectieve afsluiting van de onderhoudsweg voor recrea-
tief medegebruik. De Raad van State heeft dit beroep gegrond verklaard en de bovengenoemde
besluiten vernietigd, met name omdat een aantal vormfouten is gemaakt.

Inmiddels zijn de vormfouten hersteld en is met Vogelbescherming Nederland en de ZMF over-
eenstemming bereikt over de constructie van de onderhoudsweg en de afsluiting daarvan om
recreatief medegebruik te voorkomen. In de bijgevoegde brief van de Vogelbescherming is een
en ander uitvoerig beschreven. Wij willen u dan ook verzoeken om opnieuw overeenkomstig
artikel 7 van de Wet op de waterkering goedkeuring te verlenen aan de planbeschrijving verbe-
tering steenbekleding Everinge-, Zuid-, Baarlandpolder met dien verstande dat de onderhouds-
weg wordt uitgevoerd en afgesloten op de in de brief van Vogelbescherming Nederland be-
schreven wijze.
Door in uw goedkeuringsbesluit expliciet te verwijzen naar deze aanpassing wordt een en ander
een onderdeel van de besluitvorming over dit verbeteringswerk.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van

t \áPLee . Eilanden
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