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Uw kenmerk

Geachte Bestuur,

De afgelopen maanden is in voorbereiding geweest het plan voor het maken van twee
demonstratievakken met een kleibekleding in Saeftinghe. Bij het besluit van 22 juni 1998
nr. 5 stelde de Algemene Vergadering van uw waterschap het plan daarvan vast.
De beschikbare tijd voor uitvoering was een zorg die in de loop van de tijd steeds
knellender werd. In de planning hadden we dan ook opgenomen dat, vooruitlopend op
het van kracht zijn van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet, reeds
van start gegaan moest worden. Vorige week heeft een laatste gesprek plaatsgehad over
afstemming onderzoekseisen, toezicht en uitvoering. Daarbij was ook een
vertegenwoordiger van uw waterschap aanwezig.
Bij dat gesprek is het volgende onder ogen gezien:
• de op 2 juli verleende NB-wetvergunning geeft expliciet aan dat pas op 17 augustus

begonnen kan worden;
• de bij de werken vrijgekomen klei is niet geschikt om te worden verwerkt in de

kleivakken. zodat klei van elders moet worden aangevoerd;
• omdat het om een onderzoeksvak gaat moeten de hoogste eisen worden gesteld aan

vooronderzoek klei, uitvoering, meting en toezicht;
• de aanbesteding op uitnodiging en vervolgens de beoordeling en gunning neemt

nog minimaal drie weken in beslag;
• het monitoringsprogramma moet nog in de bestekken worden verwerkt;
• in een periode van 5 weken moet transport van 30.000 m3 klei plaatsvinden over de

weg;
• het bij het werk vrijkomend zand kan worden benut voor het maken van werk met

werk door gelijktijdige aanleg van een veedrinkplaats in het schor. Procedureel kan
dat pas vanaf medio september zodat of besteksaanpassing moet plaatsvinden of
met extra opslag en overslag moet worden gewerkt.
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Het geheel overziend heeft het Projectbureau besloten de aanbesteding drie of vier
maanden uit te stellen totdat alle aspecten van onderzoek en uitvoeringsmonitoring
geheel zijn uitgewerkt. Ondertussen kan ook Stichting Het Zeeuwse Landschap de
vereiste procedures doorlopen voor de aanleg van een met het werk te combineren
vluchtterp cq. veedrinkplaats.
Concreet betekent dit dat de uitvoering niet meer voor het stormseizoen '98-'99
plaatsvindt. Daarmee kan met het beoordelen van het gedrag van de kleivakken onder
stormomstandigheden pas een jaar later worden begonnen en loopt de geplande
monitoringstijd door tot voorjaar 2002.
Definitieve verbetering van het dijkvak Saeftinghe zal dan ook pas op z'n vroegst in
2002 kunnen beginnen.
Gelet op het belang dat wij hechten aan een goede voorbereiding van kleionderzoek,
kleiverwerking en inpassing in een goed logistiek werkplan geven wij er de voorkeur aan
deze werken niet te starten in de nazomer van 1998. Aanbesteding zal nu plaatsvinden
zo gauw bedoelde voorbereiding geheel uitgewerkt is.

ti Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief heb
ik gezonden aan de Provincie, Stichting Het Zeeuws Landschap, alsmede aan de partners
in het project Zeeweringen.

Hoogachtend,
Projectbureau Zeeweringen
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Afschrift van brief PZOT-B-98419 inv naar:
Stichting Het Zeeuws Landschap, Leden
Ambtelijk overleg, Provincie afd. RMW,
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Van Doorkiesnummer

i 011
Datum Bijlage(n)• 22 juli 1998 1
Onderwerp Kenmerk,

Oemonstratievakken Saeftinghe PZOT-Z-98419 inv

Het bijgaande wordt u toegezonden

0 conform afspraak 0 gaarne reactie voor

0 met verwijzing naar 0 om te behouden

0 met verzoek de behandeling over te nemen 0 gaarne retour voor

0 met verzoek om advies 0 met dank voor inzage

0 met verzoek om commentaar 0 conform verzoek retour

• te uwer informatie- 0
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Geacht Bestuur,

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Telefaxnummer

(0114)311555

Doorkiesnummer

ndien incompleet ontvangen

(0113) 24 13 70
Aantal pagina's (inclusief voorblad)
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Vooruitlopend op de officiële brief betreffende demonstratievakken Saeftinghe ontvangt
u hierbij de gefaxte versie.

De bovengenoemde brief is vandaag per post verzonden.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Het project Zeeweringenwordt uitgevoerd i.s.m.de Zeeuwsewaterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NSstation richting centrum, na 150 m. rechts.

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24




