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Afschrift aan

Projectbureau Zeeweringen versterkt tussen 1997 en 2015 een groot aantal
dijktrajecten in Zeeland. Voor 2012 staat onder meer het dijktraject Oostelijke
Sloehavendam op het programma. Waterschap Scheldestromen versterkt in
dezelfde periode het dijktraject Van Citterspolder. Omdat de trajecten aan elkaar
grenzen, het werk wordt uitgevoerd door één aannemer en beide organisaties
toch al nauw samenwerken in het projectbureau, is besloten dat de
bouwcommunicatie voor beide werken via projectbureau Zeeweringen loopt. Het
waterschap beperkt zich voor de Van Citterspolder tot woordvoering over politiek-
bestuurlijke onderwerpen.

opent de vergadering. Als gevolg van beroepsprocedures is pas
recent bekend geworden dat de versterking van de Oostelijke Sloehavendam door
kan gaan. Voor de Van Citterspolder geldt dat dit pas begin maart zeker zal zijn.
Mede hierdoor is de communicatie voor de werken laat opgestart.
Aanleiding voor het overleg is de constatering dat in de periode waarin de
dijkversterking wordt uitgevoerd in de omgeving ook activiteiten van EPZen de
gemeente Borsele plaatsvinden. Het doel van het overleg is van elkaar te weten
wie, wat, waar doet, vast te stellen of dit knelpunten oplevert en indien dit zo is
daar gezamenlijk een oplossing voor vinden.
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Projectbureau Zeeweringen
presenteert met behulp van Powerpoint de werkzaamheden

voor de dijkversterking. Belangrijkste gegevens:
o Maart: voorbereidende werkzaamheden (bomen kappen, verstoring om

broeden van vogels te voorkomen, aanvoer materieel/materiaal, aanleg
dijkovergang) ;

o Oostelijke Sloehavendam: werk uiterlijk 1 november klaar;
o Van Citterspolder: dijkversterking klaar op 15 juli. Om veiligheidsredenen

is het traject pas toegankelijk na afronding van het werk Oostelijke
Sloehavendam (uiterlijk 1 november);

o Tijdens uitvoering is het werkgebied, inclusief strandjes, afgesloten. Van
16 juli t/rn 12 augustus wordt het strandje De Kaloot wel opengesteld;

o In verband met de werkzaamheden aan de binnenkant van het deel
Oostelijke Sloehavendam worden telkens delen van de Europaweg Zuid
afgesloten. De afsluitingen betreffen één rijbaan, zijn uiterlijk 300 meter
lang en worden voorzien van verkeerslichten die worden afgestemd op het
verkeersaanbod;

o In verband met de werkzaamheden aan de binnenkant van het deel Van
Citterspolder worden telkens delen van de Wilhelminahofweg afgesloten.
De afsluitingen betreffen één rijbaan, zijn uiterlijk 300 meter lang en
worden voorzien van verkeerslichten die worden afgestemd op het
verkeersaanbod. Deze afzetting mag pas vanaf 25 april ingesteld worden
en duurt tot uiterlijk 15 juli.

o Het deel Van Citterspolder krijgt een geasfalteerd onderhoudspad,
waarvan fietsers ook gebruik mogen maken. Dit pad biedt toegang tot het
strand De Kaloot.

o Transportroutes en fietsomleidingen worden toegelicht. Zie ook bijlagen
bij dit verslag.

Het projectbureau zet de volgende communicatiemiddelen in:
o Persoonlijke brieven en gesprekken;
o Mailings aan diverse belangenorganisaties;
o Informatieborden;
o Persbericht(en);
o Advertentie;
o Digitale nieuwsbrieven (gratis abonneermogelijkheden) ;
o Website www.zeeweringen.nl;
o Gastlessen.

EPZ
licht de activiteiten van EPZtoe:

o In week 10 (5 - 9 maart) worden de hekken en de camera's op de dijk
verwijderd;

o Het is nog onduidelijk wanneer de hekken en camera's precies
teruggeplaatst worden. Het moet in ieder geval voorkomen worden dat
van 16 juli t/rn 12 augustus in de nabijheid van het parkeerterrein of het
strand gewerkt of materiaal opgeslagen wordt. Het strand wordt namelijk
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in die periode opengesteld. De aannemer voor de hekken en camera's
moet ofwel na deze periode beginnen, ofwel tijdens maar dan zonder
gebruik te maken van het terrein en het strand.

o De onderhoudsperiode van EPZis van 6 t/m 24 april 2012.
o De datum van transport van splijtstofelementen is geheim.
o noemt 11 maart (aardbeving/tsunami Japan een jaar geleden)

en 24 april (kernramp Tsjernobvl) als data waarmee EPZrekening houdt
in verband met mogelijke acties van demonstranten;

o Vrijdag 13 april vindt er een feestelijk moment plaats in verband met de
in bedrijf name van 2 nieuwe windturbines op het terrein van Ovet;

EPZzet de volgende communicatiemiddelen in:
o Voor 11 maart: persbericht 'een jaar verder, hoe nu';
o Voor de onderhoudsperiode: omgevingsbrief en persbericht.

Gemeente Borsele
geeft een toelichting op de plannen van de gemeente voor een betere

ontsluiting van Borssele. Adrie hoopt dat de werkzaamheden in april kunnen
beginnen. Eenen ander is vooral afhankelijk van de overdracht van enkele wegen
van het waterschap aan de gemeente Borsele. De onderhandeling daartoe vinden
momenteel plaats. Om niet te veel vertraging op te lopen, is de aanbesteding van
het werk al gestart. verwacht dat in elk geval de werkzaamheden tot aan de
IJslandweg (de ontsluiting van Borssele) voor de bouwvak klaar zullen zijn. Zodra
de definitieve planning bekend is, geeft deze aan EPZen projectbureau
Zeeweringen door.
Met EPZheeft de gemeente de afspraak dat EPZde hekken pas kan sluiten als
alle wegwerkzaamheden volledig afgerond zijn.

Gemeente Vlissingen
In de gemeente Vlissingen spelen de komende tijd geen activiteiten die relevant
zijn voor EPZ,gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen of projectbureau
Zeeweringen.

Conclusie
De aanwezige partijen zien geen reden om af te zien van de eigen
communicatiestrategie. Indien relevant, kunnen de partijen naar elkaars
projecten en communicatiemiddelen verwijzen. Er wordt afgesproken korte lijnen
met elkaar te onderhouden en elkaar te informeren indien zich bijzondere
omstandigheden voordoen. Ook het gebruik maken van de middelen van een
andere partij behoort tot de mogelijkheden.
Afgesproken wordt dat de woordvoering over de kerncentrale aan EPZis. De
algemene woordvoering over de dijkversterking verzorgt in
samenspraak met het waterschap. Indien het gaat om politiek-bestuurlijke
onderwerpen voert het woord. De communicatieadviseurs
van de betrokken partijen houden elkaar op de hoogte van perscontacten. Zie de
e-mailadressen hieronder.
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Actielijst

Wat Wanneer bijzonderheden
Extra aandacht voor communicatie over Ovv Hr
toegankelijkheid strandje De Kaloot gemeente

Borsele
Informeren organisatie Ronde van Borsele / Zeeland z.s.m.
Classic
Informatie over dijkversterking naar EPZsturen maart

Onderzoeken mogelijkheden van het weghalen van z.s.m.
passeerstroken langs Kaaiweg voordat transporten
diikversterkinq starten
Adressen bewoners Weelhoekweg sturen naar het z.s.m.
projectbureau
Intern bij EPZonder de aandacht brengen dat het z.s.m.
wenselijk is om bij het terugplaatsen van het hek
rekening te houden met recreatie.
Informeren naar voortgang overdracht wegen z.s.m.
waterschap> uerneente Borsele
Planning van de werkzaamheden doorgeven aan z.s.m.
betrokken partijen
Afdeling Communicatie van de provincie informeren z.s.m.
middels toezendlnq van dit verslau
Informeren bij de Bevelandse Bode of berichten over z.s.m.
de dijkversterking geplaatst worden in de buurt van
de gemeentelijke pagina of dat hiervoor een
advertentie nodig is.
Elkaar informeren over perscontacten. Indien van

toepassing_
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