
• 19J UOJ/UUJ ,
"

~ D~ :-'x:l ~ C06- -

+ ..~.v .
i-~. "

.:
• l' ~", ~'_.: '

, ..
. ,"

'.... ".
.4,' ~.-r;:: ~:'~' .

o \\ !l - z, I bi 2. 4
. r-, ~.

-

, .:

" -:"

, .~'-"'.:.'
, ',.C, :.. .

. .._-- ....... :-._-. . ._ ._-----_ ....... _-- .................. -- •••• _._-_ •• _ ,.... " ,,' r" _~ • ,•••• __ • •__ ._ .. _ ._ _ ", _ __ ,.._ ••• _ •• •• _. __ •.•• " _ ' "' .. "" .



'. \. '

, ,J!?/' • ~ ~'

reactie of inspraàkprocedure Hellegatpolder

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
006517 2002 PZOB-X-02006

•



10/01 2002 DON 09:25 FAX
~ 'Bs.(Blï2BB2 15: BS +3111561635B

,
GEMEENTE TERNEUZEN 141002/003 .

PAG .'. 91-· .\ :.'

Postadres: .Postbus 35, 4530 AA Temeuzen 0 •••• : « r , "

Telefoon'0115- 642 000, tall.0115 .616 350 ". o' r

T.a.v.:

__ ._ltiJ;7£R.JCJU)_e_~Z~J(JA1f(J€:~.êl'/_,_

- ..._ 6 1'/10 C?

S.GCTM . tv cl TEl? kr&ut;"£ l:f l' tJ EÇ t=/y

'--'--"---'-• , .Telefaxnr.:

Afzender: _S1L//f05"'{JJ(T4J' tfi.tI - .óEyê t;-'Î

Datum: cP / /.ttlu!J.lV 2od2.
(/

Dit bericht bestaat uit _2...._ pagina's inclusief deze.

Wanneer deze fax niet correct ontvangen is, neemt u dan contact op met 01'15.642 1..1l:·

- '., ,- .e<_ •
.~.. '~'

», .~,

• &l!!~!to/x.d ~ Jg_ ~ ('It) k JMZea.4r.. #~ .é
- /Lt-..#<i. r '- J,jD'h- 7 d.tc&n4 laal ~. <4,.' ;. ' .
-lt1.~J713tr,.fde4w '< !Pt,41tB{i..!'UJ,Q/J"~ ve'i d'l!irtU<l~Ui

-~~ ,'dAa

--'~i$;r. I!---· ------'--~---------~



J..VI VJ.. ~VV~ 1IVI~ Vl:J. ~O ri\A

.~/01Y2BB2 15:B8 +31115616358..
I

GEMEENTE TERNEUZEN
...

Projed Zeeweringen; PlaDbeschl1jvillg Verbetering Gezette Steenbekledfug
lrellegatpolder
Advisering door CT )
Opmerkingen Sectie Milieu ) d.d. 8 jan 2002

• Ruimtelijke OrdeniDg:
Er is wel degelijk een aanlegvergunning nodig, in tegenstelling tot het beweerde op blz. 20 §
7.5.2. Er is hier sprake van een nieuw werk binnen het bestemmingplan ''Westerschelde'' en.
ni~van nonnaal onderhoud van een bestaand werk inhet bestemmingsplan '''buitengebied'' ..
Buitendijks bevindt zjch een zeer waardevol schor- en slikgebied.

• Vogel- en Habitatric::htltjn; ,
Rechtstreekse toetsing aan de Habitatrichtlijn bij het verlenen van een aanlegvergunning
betekent dat het areaal aan schorren en slikken niet mag verminderen! De voorgestelde
compenstaie met natuur ontwikkeling bovenop de dijk mag dus niet. Als'er buitendijks
schorrengebied verloren gaat dient dit dus ook met buitendijks· schorrcngebied
gecompenseerd te worden!

• Bou'Wstoffenbesluit:
1. Bij toepassing van de reeds in het dijkvak aanwezige bouwstoffen en grond:
BoUwstoffenbesluit Î!i niet van toep3Asing~MITS de materialen onveranderd (DUS NIET
VERMALEN OF GEBROKEN) worden toegepast.
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2, Bij toepassing van nieuwe bouwstoffen en grond afkomstig van buiten hetwerk~ .... ,_
BouwsToffenbesluit is van toepassing, dus bodemonderzoeken zijn noodzakelijk voorde toe te.. "
passen grond., en productcertificaten of AP _04 partijkeuringen voor de overige bouwstoffen, .": <

(koperslakblokken. fosforslakken en materialen Van beton)
-

3. blz 19: De uitspraak dat er geen:Wvo-vergunning moet aangevraagd worden voor de
toepassing van bouwstoffen in oppervlaktewater slaat nergens op. Dit kan pas besloten
worden indien er met APO-04 onderzoeken of erkende kwaliteitscertitiGaten
(productcertificaten) van. de bouwstoffen gedaan Zijn én blijkt dat er geen categorie-2
bouwstoffen in oppervlaktewater worden toegepast.

4. Worden er zaken van de opslag nabij DOW toegepast?

5. Grote opslag betonblokken nabij de Griete, Stand van zaken?

• Verkeersm.aatregelen:
Let crop dat camping het Hellegat bereikbaar blijft + niet te veel lawaaioverlast.
De veiligheid van campinggastenJdijkrecreerders en overige wandelaars en fietsers verdient
alle aandacht, aangezien het projeot naar verwachting enkele maanden zal gaan duren.
Hoe lang gaat dit project duren? 4 maanden? langer?

• Locatie van depot van WSlProjettbureau Z~e'Welingen:
Komt er een? Zo ja, waar komt dat? Benodigde vergunningen aanvragen en meldingen doen!

• Mobiele PlliDbreker: ,
Waoneer een mobiele puinbreker zal worden gebruikt dient dit bij de Provincie .Zeelandgemeld te worden. . .,
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