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Uw kenmerk

. Inleiding
Het onderstaande betreft een wijziging op de Plan beschrijving Geertruida-
Scherpenissepolder[35], document nr. PZDT-R-092270 ONTW. Dezeaanvulling is

. een gevolg van de gewijzigde inzichten naar aanleiding van de ingediende zienswijzen
op de planbeschrijving die ter inzage heeft gelegen.

Duikvoorzieningen / recreatie
Naar aanleiding van de zienswijze van de Nederlandse Onderwatersport Bond(NOB) is
besloten om onderstaande voorzieningen aan te brengen om te zorgen dat de
bereikbaarheid van het water voor duikers en andere recreanten gelijk blijft aan de
huidige situatie.
• Bij dp992+50m (standje) én dp994+50m worden ten behoeve van de recreatie 2

trappen aangebracht om de bereikbaarheid van het water te behouden.
• Bij dp996 en dp997 zijn in de huidige situatie trappen aanwezig en hier zullen ten

behoeve van recreatie/duikers weer 2 trappen aangebracht worden.
• Bij circa dp1 002 en dp1004 worden ten behoeve van recreatie/duikers 2 trappen

aangebracht om de bereikbaarheid van het water te behouden.
• Bij dp1 013 zal een trap aangebracht worden ten behoeve van duikers om de

bereikbaarheid van het water te behouden;
• De boothelling aan de buitenzijde van tie dijk nabij dp 998 wordt voor het

dijkverbeferingswerk deels opengebroken. De boothellingzal in zijn huidige staat
worden hersteld. Tevens wordt er over de gehele boothelling een nieuwe toplaag
aangebracht.
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Effecten

Landschap
De nieuwe bekledingstypen wijzigen niet ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er
zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.1 van de
Planbeschrijving Geertruida- Scherpenissepolder.

Natuur
De nieuwe bekledingstypen wijzigen niet ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er
zijn geen wijzigingen in de uitvoeringswijze. De voorgestelde maatregelen uit de
natuurtoetsen blijven hetzelfde, waardoor er geen effecten zijn te verwachten anders
dan genoemd in par. 6.2 van de Planbeschrijving Geertruida- Scherpenissepolder.

Cultuurhistorie
Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.3 van de
Planbeschrijving Geertruida- Scherpenissepolder.

Overig
Er zijn geen effecten te verwachten anders dan genoemd in par. 6.4 van de
Planbeschrijving Geertruida- Scherpenissepolder.

2




