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• onderwerp : zienswijze pianbeschrijvIng dijkvak Stonnesandepolder

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college,

In het kader van de inspraakprocedure met betrekking tot de planbeschrijving verbetering gezet-
te steenbekleding van het dijkvak Stormesandepolder en Polder Breede Watering heeft u een
zienswijze ingediend. In de zienswijze wordt aangegeven dat u de werkzaamheden heeft ge-
toetst aan de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. alsmede aan het
nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan Buitengebied. De geplande werkzaamheden vallen onder
normaal beheer en onderhoud waardoor geen aanlegvergunning hoeft te worden aangevraagd.

Kort samengevat heeft u inhoudelijk de volgende opmerkingen op de planbeschrijving:
1. Voor het gedeelte van dijkpaal 1580+50m tot dijkpaal 1582+50m (begin van het strandje)

heeft u de voorkeur voor een asfallstrook in plaats van opensteenasfalt met grondafdekking;
2. Om de woningen gelegen langs de dijk te ontlasten van bouwverkeer pleit u voor een tijdelij-

ke oprit bij dijkpaal 1584;
3. Gelet op het grote belang van de duiksport voor de recreatie in Wemeldinge verzoekt u de

voorzieningen ten behoeve van de duiksport mee te nemen in de definitieve pIanbeschrij-
ving.

Hierbij geven wij u een schriftelijke reactie op bovengenoemde punten:
1. Het projectbureau Zeeweringen heeft er mee ingestemd om de onderhoudsstrook op het

gedeelte tussen dijkpaal 1580+50m en dijkpaal 1582+50m te voorzien van asfalt in plaats
van opensteenasfalt. De onderhoudsstrook wordt op dit gedeelte niet afgestrooid met grond;

2. In het bestek wordt voorgeschreven dat er bij dijkpaal 1584 een tijdelijke oprit dient te wor-
den aangelegd om de woningen langs de dijk te ontlasten van bouwverkeer;

3. De duikvoorzieningen worden, voor zover deze binnen de scope van het project Zeewerin-
gen vallen, meegenomen bij de dijkverbetering. De overige duikvoorzieningen of-faciliteiten
dienen door de onderwatersportbond zelf of met subsidie van de provincie, gemeente of een
andere subsidieverlenende instantie te worden gefinancierd.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden inge-
stemd met de hiervoor vermelde reactie op de door u ingediende zienswijze en de gewijzigde
planbeschrijving vastgesteld en deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
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der YlZienswijze planbeschrijving Stormesandepolder

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend.

namens het dag~s bestuur
van W.,~..~,~j~7eeuwseEilanden

Té~mleiderPlanvormingWaterkeringen en Wegen
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