
AFSCHRiFT
'L

: 2004003233 e-mail :

fJJ~/n
rPRÓJECT8UR€AU ZEEWERINGEN

~.GTI£' INfO-- )<:}
1}1l'.IJECTLE'OER

{';:CRETARESSE

~aIib4~d'RIS ~
, i'IIEOEWERKERFINANCIËN

'~

RwWEWERKER '(WALlTEIT
"

Ti:.AMlEIOER OrJTWERP

, HOOFD UITVO£R1NG

COÖRDINATOR ' ~ESTEI(SCHRIJVER

~

t I"""

.~..ARCH1E.pz_1)b-.\ ~.._OI.A ~t5~
Id

CIRCULAnE MAP

Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBUR

uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

behandeld door"> .

doorkiesnummer :

onderwerp : planbeschrijving verbetering gezette steenbekleding Willem-Annapo

Goes, 23 maart 2004

Geacht college,

Reeds bij brief van 18 februari 2004, kenmerk 2004001235, was u de planbeschrijving ter ver-
betering van de gezette steenbekleding Willem-Annapolder ter goedkeuring aangeboden. Daar-
na bleek evenwel uit een uitspraak van de Raad van State dat de plan beschrijving door de al-
gemene vergadering moet worden vastgesteld. Dit is met het oog op het gewenste spoedige
begin van de uitvoering van het werk via een schriftelijke ronde gebeurd. De algemene vergade-
ring heeft met de planbeschrijving ingestemd. De planbeschrijving heeft vanaf 5 januari tot2
februari ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is gebruik gemaakt
door de Vogelbescherming Nederland. De Vogelbescherming geeft aan in te kunnen stemmen
met gedeeltelijke openstelling van de onderhoudsweg, zoals door het waterschap is voorgesteld.
Wel worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de wijze van afsluiting. Ter zake willen wij op-
merken dat gestreefd wordt naar een effectieve afsluiting van de onderhoudsweg. Zoals al eer-
der aangegeven is het waterschap bereid om daarover in overleg te treden met de Vogelbe-
scherming. Het waterschap heeft echter wel een duidelijke voorkeur, zowel om technische rede-
nen als om financiële, voor een uitvoering van de onderhoudsweg in asfalt. Verder kan aan de
wens van de Vogelbescherming om repeterende afrasteringen aante brengen geen gehoor
worden gegeven. De betreffende dijkvakken zijn immers verpacht. Het is een beslissing van de
pachter op welke wijze hij de dijk wil gebruiken. De betreffende dijkvakken worden momenteel
gebruikt voor de hooiwinning. Het plaatsen van afrasteringen staat een optimaal maaibeheer in
de weg en is dus voor zowel de pachter als voor het waterschap onwenselijk.
Gaarne willen wij u verzoeken om overeenkomstig artikel 7 van de Wet op de waterkering de
planbeschrijving goed te keuren.
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