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Uw kenmerk

Op 2 december verzorgde projectbureau Zeeweringen een informatieavond ten
behoeve van de uitvoering van een dijkversterking in 2009 aan het traject Oesterdam,
eerste en tweede Bathpolder in 2009. U was daarbij aanwezig.
Gedurende de avond werden onder meer vragen gesteld naar aanleiding van de door
het projectbureau gekozen transportroute. Ook werden bij deze gelegenheid door een
aantal aanwezigen alternatieve routes voorgesteld.
Deze brief is bedoeld om u inzicht te geven in de aanpak die projectbureau
Zeeweringen op dit moment voor ogen heeft.

De aangereikte alternatieve transportroutes zullen worden beoordeeld op
toepasbaarheid. Ook wordt de mogelijkheid van aanleg van een tijdelijke extra
dijkovergang onderzocht. Hiermee zou de intensiteit van vrachtauto's over de
openbare weg kunnen afnemen. Daarnaast zal het aantal transportbewegingen per
dag worden uitgerekend. Ook dit gegeven is van belang bij het tot stand komen van
een besluit.
Omdat bij al deze zaken ook de inbreng van de - op dit moment nog niet bekende -
opdrachtnemer relevant is, zal de uitkomst van dit onderzoek niet eerder dan midden
januari 2009 bekend zijn.
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Ondertussen zal waterschap Zeeuwse Eilanden de wegen in uw omgeving opknappen.
Tijdens de informatieavond meldden wij u dat dit zou gebeuren om die wegen
geschikt te maken voor onze transporten. Deze opdracht is inmiddels al aanbesteed en
zal in januari sowieso uitgevoerd worden. Aan de uitvoering van deze werkzaamheden
moet echter niet de conclusie verbonden worden dat er niet meer naar de hiervoor
genoemde alternatieven gekeken wordt.

Op dit moment hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze, .
de projectmanager van het Projectbureau Zeeweringen,

Ing. J.J.C.M. van der Horst MBA
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