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Geachte heer

Met verwijzing naar uw bovenvermelde brief inzake de Aanmeldingsnotitie
m.e.r.-beoordeling voor de constructiealternatieven groene dijk en kleidijk
langs het dijkvak Hellegatpolder, zenden wij u hierbij een afschrift van de brief
die wij heden hebben verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten
van Zeeland.
De bij de brief aan GS behorende bijlage, te weten een exemplaar van de
aanmeldingsnotitie, is reeds in uw bezit.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens
Hoofd s . gen en Wegen
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Geacht college,

In het kader van de uitvoering van het project Zeeweringen zenden wij u hierbij de
Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling voor de constructiealternatieven groene dijk
en kleidijk langs het dijkvak Hellegatpolder.

Voor de overige constructiealternatieven, zoals asfalt, beton en natuursteen is
reeds door Gedeputeerde Staten geconcludeerd dat, mits aan de voorwaarden uit
de Milieu-inventarisatie Westerschelde wordt voldaan, geen aanzienlijke
milieueffecten zijn te verwachten.

Op grond van het nieuwe Besluit m.e.r., dat in 1999 in werking: is getreden, dient
voor de alternatieven kleidijk en groene dijk, zogenaamde D-activiteiten, een
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd in de vorm van een voor ieder dijkvak
afzonderlijk in te dienen Aanmeldingsnotitie.

In dit verband kan worden verwezen naar de u toegezonden brief van het
Projectbureau Zeeweringen d.d. 23 juni 2000, kenmerk PZDB-M-00042, waarin
aanvullende informatie is verstrekt ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling van
een aantal potentiële locaties voor een groene dijk en een kleidijk.
Daarnaast zij verwezen naar het u ter beschikking staande "Vooronderzoek
groene dijken en kleidijken Westerschelde, een afweging tussen de huidige en
potentiële ecologische waarden" van het onderzoeksbureau WEB
natuurontwikkeling, uit december 1999.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens eze;
Hoofd eringen en Wegen
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