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Onderwerp : opmerking kIeldijk n.a.v. Ambtelijk OVerleg z.wet1ngen. ",
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Bijgaand het tekstgedeelte van de hand van zoals dat wordt toegevóegd aan
de rapportage aan ons dagelijks bestuur lb.v. de planvaststelfing Hell$gatpQfder •
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Onderwerp: Hellegat

Beste collega

hierbij de toege2egde kanttekeningen m.b.t. kleidijk Hellegatpolder. ,

In het Ambtelijk Overteg ZèeWeringen is door het waterschap een dringende vraag ~eId aanaaancte de
status van het kleidUk·ontwarp voor de Hellegatpoldsr. Hierop is geantwoord, dat in~iddëls '1$ komen vaat
te staan dat het Of'Itwerp voldoet aan de daartoe gestelde criteria. Er ia in het on~rp. ~Ing gehouden:
met conservatieve aanname's t.a.v, de hydraulische belasting op het dUkVäk;waardoor·dè,~natructie qua ,; "
prooedure niet afwijkt van overige constructies. Eventuele tekortkomingen komen 'Zo nodIg: op tennij":. '~'"
eveneens in aanmel1c:lng voor verdere aanpak onder IS Rijke financien. ' . . ,

.... ...
In vergelijking met de reeds aangelegde dlJkgedeeften in Se.eftinghe.1e hetzelfde uitgangspunt gehanteerd:· _
deze staan ook niet te boek als proefgebfeden, maar als demonstratlevBlckah. Daarm.e iè het omwerp
esn volwaardige variant.
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