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Betreft (actie en nr.)

-toetsing Waarde-Westveerpolder

Vraagsteller Datum

-
Beantwoord door Datum

-28-04-1999
Doorkiesnummer Bijlage(n)

-
Status Kenmerk

- K-99-04-35

Controle van de toetsing van de Waarde-Westveer polder.

De Waarde-Westveerpolder is getoetst door het waterschap Zeeuwse Eilanden. De
resultaten zijn bij het Projectbureau Zeeweringen ontvangen en gecontroleerd door

 Door het waterschap is een samenvatting gegeven waarin de minima
per glooiinggedeelte zijn weergegeven. Daarnaast is een toetsing uitgevoerd van
het lage gedeelte per bekledingdeel. Ook de invulformulieren die de basisgegevens
bevatten voor deze minima en die in de spreadsheet zijn ingevoerd, zijn
toegeleverd.

De controle omvatte de volgende werkzaamheden:
Een aantal inwinformulieren is nader bezien. Hierbij bleek dat op een aantal
formulieren niet alle gegevens zijn weergegeven.
Bij een aantal formulieren is nagegaan of de gegevens op de juiste wijze op de
spreadsheet zijn overgenomen. Hierbij is een aantal onvolkomenheden
gevonden. Deze zijn aan het waterschap gemeld, die de fouten heeft hersteld.
Een aantal resultaten van de spreadsheet is met de hand nagegaan op de bij PBZ
gebruikelijke manier. De resultaten hiervan stemmen overeen met die van het
waterschap.

In het algemeen kan worden gesteld dat de toetsing is uitgevoerd op basis van de
eerder opgestelde checklist en het voor dit doel ontworpen spreadsheet. Grote
delen van de bekleding zijn volgens de inwinformulieren overgoten en dus niet
gedetailleerd toetsbaar.

Conclusie.
In eerste instantie zijn onvolkomenheden geconstateerd. Deze zijn door het waterschap
verwerkt. De ingewonnen gegevens zijn verwerkt tot een bruikbare gedetailleerde
toetsing. Grote delen zullen geavanceerd moeten worden getoetst..
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