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Dijkversterking Onrustpolder

Geachte heer/mevrouw,

In antwoord op uw verzoek in bovenstaande brief kan ik u mededelen dat het
Projectbureau Zeeweringen bij de voorbereiding en de uitvoering van de
werkzaamheden ter verbetering van de steenbekleding van de Onrustpolder ook de
door u geschetste werkzaamheden ter oplossing van kruinhoogteproblematiek zal
meenemen.

Om redenen van efficientie en duidelijkheid naar de burger lijkt het ook mij gewenst
om beide werkzaamheden te combineren. Uitgangspunt hierbij is dat door de minister
van Verkeer en Waterstaat positief wordt gereageerd op de vraag van het waterschap
beide werkzaamheden te combineren en aan het waterschap subsidie zal worden
verstrekt in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma voor het
overslagbestendig maken van eerder genoemd dijkvak.
De extra kosten voor het overslagbestendig maken van deze dijk zullen door het
waterschap vanuit genoemde subsidie worden voldaan.
Uiteraard zullen de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, zoals
gebruikelijk, in nauw overleg en samenwerking met het waterschap plaatsvinden.

Uitvoering van de werkzaamheden bij de Onrustpolder door het Projectbureau
Zeeweringen is voorzien voor 2008. Teneinde geen vertraging in de voorbereiding van
de werkzaamheden op te lopen zullen vooruitlopend op de beslissing van de minister
van Verkeer en Waterstaat beide werkzaamheden geintegreerd worden.
De beslissing tot daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van het besluit van de
minister.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mochten er nog vragen
resteren dan kunt u zich wenden tot
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Directeur Water & Scheepvaart
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
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