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uw kenmerk: 2009011155

ons kenmerk: 09039210

afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer: 0118-

onderwerp: Goedkeuring art, 7 Wet op de waterkering
verbetering steenbekleding Molenpolder etc.
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Middelburg, 7 december 2009,

Geacht bestuur,

Bij uw brief van 7 oktober 2009, kenmerk 2009011155 heeft u de plan beschrijving inzake het verbeteren van
de gezette steenbekleding van het dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede
Watering Bewesten Yerseke ingezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel 7 van de Wet
op de waterkering,

De plan beschrijving (met bijlagen) bevat o.i. voldoende informatie voor inspraak en besluitvorming, De wijze
waarop het werk wordt uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar worden afgewogen, de effecten voor de om-
geving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn o.i. op adequate wijze weergegeven,

Het betreffende plan is in de ontwerp-fase door de beheerder op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegd.
Er is naar aanleiding daarvan één zienswijze ingediend, De reactie van het waterschap op de ingekomen
zienswijze wordt door ons college onderschreven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Wet op de waterkering is overleg gevoerd tussen water-
schap, provincie en gemeente, Dit overleg heeft niet geleid tot op- en/of aanmerkingen van de voorgenomen
verbeteringswerken aan het betreffende dijkvak,

Gelet op het voorgaande delen wij u mede, dat wij het door u vastgestelde plan tot verbetering van de gezet-
te steenbekleding op het dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering
Bewesten Yerseke overeenkornstiq het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering hebben goedge-
keurd,

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.
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