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Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
T.a.v. de
Postbus 5014,
4330 KA MIDDELBURG BSD 02'8. ~o<9
Uw kenmerk:
Uw brief van:
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Onderwerp:
Strandje bij Scheldeoord, Baarland

Geachte heer

Er is, onder andere, met u al eerder en bij herhaling gesproken over de aanleg van een
~}:.r::';. strandje tegen de zeedijk bij camping Scheldeoord te Baarland. Recent zijn hierover weer

'-......,c~.o~ntactengeweest, voornamelijk omdat de aanleg zou kunnen plaatsvinden tegelijk met de
dit jaar geplande dijkversterkingswerkzaamheden.
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~ijkswaterstaat en het Waterschap Zeeuwse Eilanden hadden in het kader van de dijkver-
sterkingswerkzaamheden informeel laten weten vrijkomend zand en een strekdam ter plekke
te willen aanbrengen.

10 het vigerende bestemmingsplan "landelijk gebied" is de bewuste plaats aangewezen als
een plek met natuurwetenschappelijke waarde. In het streekplan is het gebied aangeduid als
ëen plek met ecologische waarden. Voorts is zowel de Vogel richtlijn als de Habitatrichtlijn op
deze plaats van toepassing.

tlit een oriënterend overleg met de ZMF te Goes is ons gebleken dat nader onderzoek
(veldonderzoek, w.o. tellingen, literatuur onderzoek, afstemming met hogere overheden, etc.)
door een deskundig bureau noodzakelijk wordt geacht. Dit rapport dient dan vervolgens als
ondeneqqer voor een eventuele bestemmingsplanwijziging.

COeletop de kosten en de doorlooptijd van een dergelijk onderzoek hebben wij besloten niet
langer energie te steken in de (zoveelste) poging tot realisatie van een strandje bij Schelde-tk- óord.

Hooqachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de secretaris, de burgemeester,
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