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Uw kenmerk

Geacht college,

Naar aanleiding van de door u aan het bestuur van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
verleende goedkeuring op het plan voor de verbetering van de steenbekleding tussen
dp 0 en dp 17 van de Nieuw-Neuzenpolder (Nieuw-Neuzenpolder-oost), deel ik het vol-
gende mee.

Grenzend aan het binnenkort in uitvoering te nemen werk ligt tussen dp 0 en 170 m
oostelijk daarvan een glooiing, die in beheer is bij Rijkswaterstaat. De steenbekleding
daarop is identiek aan die van het volgens het bestek te verbeteren vak. Ook de hydrau-
lische randvoorwaarden zijn gelijk. Ter afronding van het traject Nieuw-Neuzenpolder
ligt het voor de hand dit deel van de glooiing tegelijk met het uit te voeren werk mee te
nemen.
De constructie vormt een verlenging van de nieuwe constructie die op het gedeelte van
het waterschap wordt gemaakt. Bijgevoegd is de tekening, waarop de wijziging is aan-
gegeven (meer werk bestek ZL-4930, blad 1). De uitbreiding maakt evenals het bestek,
deel uit van vak 120 uit de Milieu-Inventarisatie. De consequenties van de uitbreiding op
aspecten als landschap, natuur en overige waarden zijn daarom hetzelfde als in de Plan-
beschrijving Nieuw-Neuzenpolder-oost is opgenomen. Ik ben dan ook voornemens de
aannemer van het werk door middel van een staat van meer werk op te dragen om ook
het resterende bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde vak te verbeteren.
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Ik stel u voor in de reeds verleende plangoedkeuring voor dit dijkvak tevens te betrekken
, de oostelijk daarop. aanstuitende glooiing, die in beheer is bij de Rijkswaterstaat.
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Hoogachtend,
de Minister van' Verkèër~enWaterstaat,
riamens deze,
de hoofdingenieur-directêur,
namens deze, .
het hoof~ van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen,
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Uw kenmerk

Geacht college,

Naar aanleiding van de door u aan het bestuur van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
verleende goedkeuring op het plan voor de verbetering van de steenbekleding tussen
dp 0 en dp 17 van de Nieuw-Neuzenpolder (Nieuw-Neuzenpolder-oost), deel ik het vol-
gende mee.
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Grenzend aan het binnenkort in uitvoering te nemen werk ligt tussen dp 0 en 170 m
oostelijk daarvan een glooiing, die in beheer is bij Rijkswaterstaat. De steenbekleding
daarop is identiek aan die van het volgens het bestek te verbeteren vak. Ook de hydrau-
lische randvoorwaarden zijn gelijk. Ter afronding van het traject Nieuw-Neuzenpolder
ligt het voor de hand dit deel van de glooiing tegelijk met het uit te voeren werk mee te
nemen.
De constructie vormt een verlenging van de nieuwe constructie die op het gedeelte van
het waterschap wordt gemaakt. Bijgevoegd is de tekening, waarop de wijziging is aan-
gegeven (meer werk bestek ZL-4930, blad 1). De uitbreiding maakt evenals het bestek,
deel uit van vak 120 uit de Milieu-Inventarisatie. De consequenties van de uitbreiding op
aspecten als landschap, natuur en overige waarden zijn daarom hetzelfde als in de Plan-
beschrijving Nieuw-Neuzenpolder-oost is opgenomen. Ik ben dan ook voornemens de
aannemer van het werk door middel van een staat van meer werk op te dragen om ook
het resterende bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde vak te verbeteren.
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Ik stel u voor in de reeds verleende plangoedkeuring voor dit dijkvak tevens te betrekken
de oostelijk daarop aansluitende glooiing, die in beheer is bij de Rijkswaterstaat.

Hoogachtend,
de Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
het hoofd van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen,
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