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Geachte dame, heer,

De heer B. van Liere benaderde d.d. 17 mei '06, ons telefonisch met het verzoek
medewerking te verlenen aan het vervroegd winnen van klei ter hoogte van de Oud Noord-
Bevelandpolder alwaar het Projectbureau Zeeweringen werkt aan het verbeteren van de

bekleding van de zeewering .• Ten einde aansluiting van het in fasen verdeelde project te behouden is het gewenst nu
reeds over te gaan tot winnen van klei ten tijde van laag water in plaats van te starten na 1
juli a.s. Uitgezocht is wat de consequenties zijn voor de habitat van de verschillende dieren
in het betreffende gebied. Zowel de Vogelbescherming als de ZMF zijn overtuigd van het nut
nu reeds te starten met het winnen van klei. Ook de provincie Zeeland, vergunningverlener in

deze, is bereid medewerking te verlenen en past de vigerende vergunning op de nieuwe
inzichten aan. Wij zijn er van overtuigd dat onderzocht is wat noodzakelijk is en dat de
besluitvorming helder en zuiver tot stand is gekomen.

De gemeente Noord-Beveland zal in geen geval de voortgang van dit project willen
frustreren en bij deze geven wij aan in te stemmen met de nieuwe planning.
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Mogelijk ten overvloede willen we bij u te kennen geven dat wij alsnog graag een buitendijks
gelegen fietspad aan onze bewoners en bezoekende toeristen willen aanbieden, ook ter

hoogte van de Oud Noord-Bevelandpolder. Mogelijk is er een periode af te spreken dat
trajecten van buitendijkse fietspaden afgesloten zijn, b.v. ten tijde van het broedseizoen,

maar daarbuiten geopend is als dit de flora en fauna geen schade berokkend. Ook in het
najaar en gedurende de winter is het weidse uitzicht over Oosterschelde prachtig. Wij
houden ons aanbevolen hier verder op in te gaan.

Verder wensen wij u succes en goed weer bij het dijkbekledingsproject. Over het aansluiten-
de tracé voor opwaardering van de zeewering, tussen de Zeelandbrug en de haven van

Colijnsplaat zouden wij graag onze ideeën uitwisselen. Ook de staat van de bekleding van
de glooiing aan de binnenzijde van de haven van Colijnsplaat willen wij bij u nader onder de
aandacht brengen. U kunt hierover contact opnemen met de heer Vermin.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland,
namens hen, het sectorhoofd
Grondgebied,
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