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Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LAMIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

- -.- -__--.~------- C~j
behandeld door :
doorkiesnummer : 088·24612n

: 2011021479

: 1

e-mail : infO@SCheldestromen.nl

onderwerp : m.e.r.-beoordeling planbeschrijving Walsoorden

Middelburg, 14 september 2011

Geacht college,

WatersChapScheidestromen

In onze vergadering van 14 september 2011 hebben wij voor de planbeschrijving inzake de ver-
betering van de steenbekleding van het dijkvak Walsoorden beoordeeld of voor de uitvoering van
de beoogde werken een milieueffectrapportage dient te worden opgesteld.

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Deze wijziging houdt - kort sa-
mengevat - in dat na 1 april 2011 de waterkeringbeheerder het bevoegd gezag wordt voor de
m.e.r.-beoordeling bij dijkversterkingen. Tot 1 april2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag voor de m.e.r.-beoordeUng.

Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen werken (i.c. wijziging
of uitbreiding van de primaire waterkering) een beoordeUngsplicht. Hierbij dient te worden be-
oordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:
• Kenmerk van de activiteit;
• Plaats van de handeling;
• Cumulatie van effecten;
• Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de activiteit.

De planbeschrijving van het dijkvak Walsoorden hebben wij bij de beoordeling van het al dan
niet toepassen van een m.e.r.-procedure als m.e.r.-beoordelingsnotitie aangemerkt. In de plan-
beschrijving c.q. beoordelingsnotitie zijn de voorgenomen werken en de daarbij te verwachten
effecten aan de hand van bovengenoemde criteria getoetst. Op grond van de Natuurbescher-
mingswet heeft er een passende beoordeling naar de gevolgen voor de natuurwaarden plaatsge-
vonden.

Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de vastgestelde planbeschrijving c.q. be-
oordelingsnotitie zijn gemaakt hebben wij vastgesteld dat voor de uitvoering van het onderhavi-
ge werk geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
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In het kader van de coördinatie doen wij u het rn.e.r.vbeoordetingsbesleit (en de planbeschrij-
ving als bijlage) van het dijkvak Walsoorden toekomen met het verzoek om deze tegelijkertijd
met het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gel'nformeerd.

Hoogachtend,

•
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Verzoek Mer beoordeling en ter inzage legging plan
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WaterschapScheIdestromen

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001.
4330 LAMIDDELBURG
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: -
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e-mail : info@scheldestromen.nl

onderwerp : m.e.t.-beoordeling plal1beschrljving OOstelijke Sloehavendam/Káloot

Mlddelburg~ 14 september 2011

Geacht college,

In onze vergadering van 14 september 2011 hebben wij voor de planbeschrijving inzake de ver-
betering van de steenbekleding van het dijkvak Oostelijke Sloehavendam/Kaloot beoordeeld of
voor de uitvoering van de beoogde werken een milieueffectrapportage dient te worden opge-
steld. .

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. De:zewijziging houdt :- kort sa-
mengevat - in dat na 1 april 2011 de waterkeringbeheerder het bevoegd gezagwordt voor de
rn.e.r.ebeoordeltng bij dijkversterkingen. Tot 1 april 2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag voor de rn.è.r.sbeoordeüng.

• Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen werken (i.c. wijziging
of uitbreiding van de primaire waterkering) een beoordelingspücht. Hierbij dient te worden be-
oordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:
• Kenmerk van de activiteit; . .
• Plaats van de handeling;
• Cumulatie van effecten;. .
• Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de activiteit.

De planbesc:hrijving van het dijkvak Oostelijke Sloehavendam/Kaloot hebben wij bij de beoorde-
ling van het al dan niet toepassen van een rn.e.r.-procedure als m.e.r.vbeoordèlingsnotttie aan-
gemerkt. In de planbeschrijviilg c.q. beoordeüngsnotitie zijn de voorgenomen werken en de
daarbij te verwachten effecten aan de hand van bovengenoemde criteria getoetst. Op grond van
de Natuurbeschermingswet heeft er een passende beoordeling naar de gevolgen voor de natuur-
waarden plaatsgevonden.

Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de vastgestelde planbeschrijving c.q. be-
oordelingsnotitie zijn gemaakt hebben wij vastgesteld dat voor de uitvoering van het onderhavi-
ge werk geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
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In het kader van de coördinatie doen wij u het m.e.r.vbeoordetingsbeslutt (en de plànbeschrij-
ving als bijlage) van het dijkvak Oostelijke Sloehavendam/Kaloot toekomen met het verzoek om
deze tegelijkertijd met het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage te leg-
gen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïntormeerd,

Hoogachtend,

•

•



WaterschapScheidestromen

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001.
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onderwerp : m.e.r.sbeoordellng planbeschrijving sëhorerpOlder

Middelburg, 14 september 2011.

Geacht cotlege,

In onze Vergadering van 14 september fOll hebben wij voor de planbeschrijving inzake de ver-
betering van de steenbekleding van het dijkvak Schorerpolder beoordeeld of voor de uitvoering
van de beoogde werken een milieueffectrapportage dient te worden opgesteld. .

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Deze wijziging houdt - kort sa-
mengevat - in dat na 1 april2011 de waterkeringbeheerder het bevoegd gezag wordt voor de
m.e.rc-beoordeling bij dijkversterkingen. Tot 1 april2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag voor de rn.e.r.sbeoordeüng. .

Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen werken (i.c. wijziging
of uitbreiding van de primaire waterkering) een beoordeüngspticht, Hierbij dient te worden be-
oordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:
• Kenmerk vim de activiteit;
• Plaats van de handeling;
• Cumulatie van effecten; ..
• Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de activiteit.

De planbeschrijving van het dijkvak Schorerpolder hebben wij bij de beoordeling van het al dan
niet toepassen van ëenm.e.r.-proëedure als m.e.r.vbeoordetingsnotitie aangemerkt. In de plan-
beschrijving c.q, beóordellngsnotitie zijn dë voorgenomen werken en de daarbij te verwachten
effecten aan de hand van bovengenoemde criteria getoetst. Op grond van de Natuurbescher-
rningswet heeft er een passende beoordeling naar de gevolgen voor de natuurwaarden plaatsge-
vonden. .

Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de vastgestelde pLanbëschrijving c.q. be-
oordelingsnotitie zijn gemaakt hebben wij vastgesteld dat VOOrde uitvoering van het onderhavi-
ge werk geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
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In het kader van de coördinatie doen wij u het m.e.r.ebeoordellngsbesluit (en de planbèschrij-
ving als bijlage) van het dijkvak Schorerpolder toekomen met het verzoek om deze tegelijkertijd
met het goedkeuringsbeSluit en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het ~~flijks bestuur van
water ,hap Scheldestr

ecretaris-algemeen directeur

•



WaterschapScheidestromen

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
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e-mail: info@scheldestromen.nl: 2011021606

: 1

onderwerp : m.e.r.-beoordeling planbeschrijving Hoedekei1skerke restant

Middelburg~ 14 september 2011

Geacht college 1

In onze vergadering van 14 september 2011 hebben wij voor de planbeschrijving inzake de ver-
betering van de steenbekleding van het dijkvak Hoedekenskerke restant beoordeeld of voor de
uitvoering van de beoogde werken een milieueffectrapportage dient te worden opgesteld.

•

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijZigd. Deze wijziging houdt - kort sa-
mengevat - in dat ha 1 april2011 de waterkeringbeheerder het bevoegd gezag wordt voor de
m.e.r.-beoordeling bij dijkversterkingen. Tot 1 april2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag voor de m.e.r.-beoordeling.

Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen werken (i.c, wijziging
of uitbreiding van de primaire waterkering) een beoordelingsplicht. Hierbij dient te worden be-
oordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij Zijn:
• Kenmerk van de activiteit; .
• Plaats van de handeling;
• Cumulatie van effecten;
• kenmerken van belangrijke nadelige mtlteugevotgen van de activiteit.

De planbeschrijving van het dijkvak Hoedekenskerke restant hebben wij bij de beoordeling van
het al dan niet toepassen van een m.e.r.vprocedure als m.e.r.-beoordelingsnotitie aangemerkt.
In de planbeschrijving c.q. beoordelingsnotitie zijn de voorgenomen werken en de daarbij te
verwachten effecten aan de hand van bovengenoemde criteria getoetst. Op grond van de Na-
tuurbeschermingswet heeft er een passende beoordeling naar de gevolgen voor de natuurwaar-
den plaatsgevonden.

Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de vastgestelde planbeschrijving c.q. be-
oordetingsnotitte zijn gemaakt hebben wij vastgesteld dat voor de uitvoering van het onderhavi-
ge werk geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. .

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1.
4337 PA Middelburg

Kennedy.laan 1,
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In het kader van de coördinatie doen wij u het m.e.r.-beoordelingsbesluit (en de planbeschrij-
ving als bijlage) van het dijkvak Hoedekenskerke restant toekomen met het verzoek om deze
tegelijkertijd met het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

•



WaterschapScheldestromen

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001 .
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behandeld door :

doorkiesnummer :

.e-mail: info@scheldestromen.nl

onderwerp
. .

: m.e.t.-beoordeling plan beschrijVing WilhelmiriapOlder, Oóst-BevelandpOlder

. Middelburg, 14 september 2011

Geacht college,

In onze vergadering van 14 september 2011 hebben Wij voor de planbeschrijving inzake de ver-
betering van de steenbekleding van het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder beoor-
deeld of voor dè uitvoering van de bèoogde werken een milieueffectrapportage dient te worden
opgesteld. . .. . .

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Deze wijziging houdt- kort sa-
mengevat - in dat na 1 april 2011 de waterkeringbeheerder het bevoegd gezag wordt voor de
m.e. r. -beoordeling bij dijkversterkingen. Tot 1 april2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag voor de m.e.r.-beoordeling.

Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen werken (t.c, wijziging
of uitbreiding van de primaire waterkering) een beoordeüngspticht. Hierbij dient te worden bè~
oordeeld of er sprake is van :zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn: .
• Kenmerk van de activiteit; .
• Plaatsvan de handeling;
• Cumulatie van effecten;
• Kenmerken van belangrijke nadelige miLteugevolgen van de activiteit.

De planbeschrijving van het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder hebben wij bij de
beoordeling van het àl dan niet toepassen vari een m.e.r.-procedure als m.e.r.·
beoordelingsnotitie aangemerkt. In de planbeschrijving c.q. beoordetingsnotttle zijn de voorge-
nomen werken en de daarbij te verwachten effecten aan de hand van bovengenoemde criteria
getoetst. Op grond van de Natuurbeschermingswet heeft er een passende beoordeling naar de
gevolgen voor de natuurwaarden plaatsgevonden.

Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de vastgestelde planbeschrijving c.q, be-
oordelingsnotitie zijn gemaakt hebben wij vastgesteld dat voor de uitvoering van het onderhavi-
ge werk geen mîlieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
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4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
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Postadres: Bezoekecressen:
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· In het kader van de coördinatie doen wij u het m.e.r.-beoordelingsbesluit (en de planbeschrij-
ving als bijlage) van het dijkvak Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder toekomen met het ver-
zoek om deze tegelijkertijd met het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage
te leggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het ~jks bestuur van



WàterschapScheldestromen
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onderwerp : m.e.r.-beóordellng plan beschrijving Nleuwe-Annex-Stavenissepolder

Middelburg, 14 september 2011.

Geacht college,

in onze vergadering val'! 14 september 2011 hebben wij voor de planbeschrijving inzake de ver-
betering van de steenbekleding van het dijkvak Nieuwe-Annex·Stavenissepolder beoordeeld of
voor de uitvoering van de beoogde werken een milieueffectrapportage dient te worden opge-
steld, . .

Op·1 april 2011 is.het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Deze wijziging houdt - kort sa-
mengevat - in dat na 1 april 2011 de waterkeringbeheerder het bevoegd gezag wordt voor de
rn.e.r.vbeoordeting bij dijkversterkingen. Tot 1 april 2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag voor de m.e.r.sbeoordeling, . .

• Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage geldt voor de voorgenomen werken (i.c. wijziging
of uitbreiding van de primaire waterkering) een beoordelingsplicht. Hierbij dient te worden be-
oordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:
• . KenlTlerk van de activiteit;
• Plaats van de handeling;
• Cumulatie van effecten;
• Kenmerken van belangrijke nadelige mitieugevolgen van de activiteit.

De planbeschrijving van het dijkvak Nieuwè~Annex-StavenissepoLder hebben wij bij de beoorde-
ling van het aLdan niet toepassen van een m.e.r.-procedure aLsm.e.r-beoordeüngsnotttte aan-
gemerkt. In de planbeschrijving C.q. beoordelingsnotitie zijn de voorgenomen werken en de
daarbij te verwachten effecten aan de hand van bovengenoemde criteria getoetst. Op grond van
de Natuurbeschermingswet heeft er een passende beoordeLing naar de gevolgen Voor de natuur-
waarden pLaatsgevonden. .

Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de vastgestelde planbeschrijving c.q. be-
oordelingsnotitie zijn gemaakt hebben wij vastgesteLd dat voor de uitvoering van het onderhavi-
ge werk geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
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In het kader van de coördinatie doen wij u het m.e.r.-beoordelingsbesluit (en de planbeschrij-
ving als bijlage) van het dijkvak Nieuwe-Annex-Stävenissepolder toekomen met het verzoek om
deze tegelijkertijd met het goedkeurîngsbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage te leg-
gen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben g.:~~~~eerd •
...- -~_..

Hoogachtend;

.:




