
ARCHIEF waterschaps

~

;-:;~()JECTBUREAU Z~-Ql(.~~N ~EN--IIï.ACTl:::. =elr.!t§:r.:"t)

Waterschap Zeeuwse Enanden

; :,:ANAGER PROJECTBEHEERSING ~
Gedeputeerde Statefl>~.SJfih~e'~nä~:;;::;;';::;;;';;;'~-:~,F-~.--""'..J"'fi.It' ~
Postbus 6001 ,TECHNISCHW.l\IAGER I

4330 LA MIDDELBURGEVlNGs~tANAGER ~I=-=:KJ'~'-~"'_·.~'JI
, '. iOJECTSECRETARIS .~..J
:Oi<lTRACTII.:ANAGER . _ ,

' 'F.êHNIEKOisciptineleider ontwe ~ _=,!, j
uw brief

uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

:2008010447
:4

behandeld door
doorkiesnummer
e-mail

:
:

'{CHt-'IIEK Discipfine!eider Kennis
._

~
..~en , .

-- r ,
_.- ..,.,

,.
,... -~.RCHiEFnr.f'~lD.~ .Dd',,--</:_ J:S:)__ ...,_.. - ,

'CIRCUL/\'ne I'IIA."

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkverzwaringen Project Zeeweringen

:

j
i
~
~

Middelburg, 26 augustus 2008

Geacht college,

In het kader van het Project Zeeweringen zullen de steenbekledingen van onder meer de vol-
gende dijkvakken in 2009 worden verbeterd:

• Boulevard Bankert en Evertsen
• Anna Jacobapolder
• Eerste en Tweede Bathpolder en Oesterdam
• Oud-Noordbevelandpolder

•
Op grond van Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn dijkversterkingswerken m.e.r.-plichtig in-
dien de lengte van de te versterken dijk vijf kilometer of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m

2
wordt gewijzigd. Daarvan is bij de bovengenoemde projecten geen sprake. Dat

betekent dat deze werken niet m.e.r-plichtig zijn. Dat houdt op zijn beurt in dat de betrokken
dijkverzwaringen m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.

Graag wil ik u bij deze verzoeken om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkverster-
kingswerken aan de Boulevard Bankert en Evertsen, de Anna Jacobapolder, de Eerste en
Tweede Bathpolder/Oesterdam en de Oud Noordbeveland het opstellen van een m.e.r. noodza-
kelijk is.

Bijgevoegd treft u de (ontwerp-) planbeschrijvingen voor de genoemde werken aan. In deze
planbeschrijvingen worden de effecten van de uitvoering van het werk op onder andere natuur,
milieu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Ik verzoek u deze ontwerp-planbeschrijvingen
als aanmeldingsnotities in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.
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Mocht u n bben kunt u contact opnemen met mijn medewerker mr.
(telefoon

Hoogachtend.

namens het dagelijks bestuur
van erschap Zeeuwse Eilanden

direct ur Waterkeringen en Wegen
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