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Bij uw brief van 9 augustus 2006, kenmerk 2006010728 heeft u de planbeschrijving c.q. aanmeldingsnotitie
inzake het verbeteren van de gezette steenbekleding van het dijktraject Vliete-fThoornpolder ingezonden, met
het verzoek om na te gaan of voor de uitvoering van de_beoogde werken een Milieu-effectrapportage (MER)
dient te worden opgesteld.
De bijgevoegde plan beschrijving is bij de beoordeling van het al dan niet toepassen van een MER-procedure
door ons college aangemerkt als MER-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a, lid 1 van de Wet Mili-
eubeheer.
Met verwijzing naar genoemd document delen wij u kortheidshalve mede het volgende te hebben overwogen.
Ingevolge het gewijzigde besluit-MER 1994 (bijlage 0, nr. 12.1) geldt voor de voorgenomen werken (i.c. wijzi-
ging of uitbreiding van de primaire waterkering) een MER-beoordelingsplicht.

Door ons college dient te worden beoordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een
Milieueffectrapport dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:

• Kenmerk van de aktiviteit;
• Plaats van handeling;
• Cumulatie van effecten;
• Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de aktiviteit.

Ons college onderschrijft de in de aanmeldingsnotitie uitgevoerde toetsing van de voorgenomen werken en de
daarbij te verwachten effecten aan de hand van bovenvermelde criteria.

Gelet op het voorgaande en de afwegingen die in het voorgelegde plan c.q. aanmeldingsnotitie zijn gemaakt,
besluiten wij, dat voor uitvoering van de onderhavige werken geen Milieueffectrapport behoeft te worden opge-
steld.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

e mg Landelijk Gebied en Water.
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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Eind november stond er een vervolgbijeenkomst ten aanzien van herstelopgave in het
kader van het project Zeeweringen gepland. Zoals bij u bekend heeft deze destijds
helaas geen doorgang kunnen vinden. Daarom wil ik u hierbij opnieuw uitnodigen
voor deze bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op:

Datum: Donderdag 8 februari 2007
Locatie: Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden (Gezworenenkamer, 2" verd.)

Aanvang: 14.00 u

• Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen is de agenda (zie bijlage) er inmiddels wat
anders uit komen te zien. Zo is er een nieuwe hersteloptie geïntroduceerd die we in de
discussie willen meenemen. Het gaat hier om schoruitbreiding door middel van aanleg
van een schorrandverdediging. Deze optie zal nader toegelicht worden tijdens de
bijeenkomst, zodat deze bij de uiteindelijke keuze kan worden meegenomen. Reeds
eerder aangedragen opties zijn:
1. Aftoppen bouwdokdammen Oosterscheldekering
2. Schoraanleg Schelphoek Oost
3. Realiseren restanten plan Tureluur
4. Optimalisatie reeds gerealiseerde delen plan Tureluur

Het doel van de middag is hetzelfde gebleven. Aan de hand van de resultaten van de
bijeenkomst, willen we op korte termijn richting het Bestuurlijk Overleg Zeeweringen
een voorkeursvariant aandragen. Einddoel is een herstelopgave die in 2009 in
uitvoering gaat.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 - 62 19 93

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail @dzLrws.minvenw.nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd t.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Om de discussie rondom de afweging van de verschillende herstelopties alvast wat
inhoud te geven, is bij deze brief een beknopt overzicht gevoegd waarin per optie
enkele voor- en nadelen benoemd zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze lijst
nog niet compleet is en slechts dient als een eerste aanzet voor de afweging die op
8 februari zal plaatsvinden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog vragen of
opmerkingen zijn, dan kunt u met mij contact opnemen (tel: 0118 - of
e-mail: @rws.nl).

Met vriendelijke groet,

•

2



t

'"

PZDB-B-07041

Vervolgbijeenkomst herstelopgave Zeeweringen

Datum: Donderdag 8 februari 2007

Locatie: Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden
(Gezworenenkamer, 2e verdieping, Kanaalweg 1, Middelburg)

Aanvang: 14.00 u (sluiting: ca. 16.30 u)

• AGENDAVOORSTEL:

1. Opening

2. Toelichting op hersteloptie 'vooruitgeschoven schorrandverdediging'

3. Afweging opties voor herstelopgave

4. Rondvraag en sluiting
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Overzicht voor- en nadelen herstelopties (concept)
Bouwdokdammen Neeltje Jans

• Uitbreiding van natuurgebied •
(kwantitatief) •

• In eigendom en beheer bij RWS
• Overtollig zand kan gebruikt worden

voor N57
• Grondoverschotten plan Tureluur

kunnen evt. gebruikt worden (?)

• Uitbreiding van natuurgebied
(kwantitatief)

• Grondoverschotten plan Tureluur
kunnen gebruikt worden

• Slik wordt ingewisseld voor schor
• Geen natuurlijk schorherstel/-behoud
• Niet in eigendom en/of beheer

Restanten Plan Tureluur

• Uitbreiding van natuurgebied
(kwantitatief)

• Binnendijks (geen zoute natuur)
• Niet in eigendom- en/of beheer
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Optimalisatie Plan Tureluur
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• Reeds in eigendom en/of beheer • Geen uitbreiding van natuurgebied
(kwantitatief)

• Binnendijks (geen zoute natuur)

Vooruitgeschoven schorrandverdediging

• Uitbreiding natuurgebied
(kwantitatief)

• Verbetering kwaliteit bestaande
schorgebieden

• Meer 'natuurlijke' vorm van
schoraanleg

• Grote(re) kans op schorbehoud

• Kosten (?)
•
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