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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Memo Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

-Directie Zeeland

Aan

Leden Toetsgroep

Van

Datum

25 september 2001
Onderwerp
Commentaar op reactie Toetsgroep
ontwerpnota Mosselbanken

Doorkiesnummer

0113
Bijlage(n)
k-01-06-44 (PZDT-M-01281 ken)
Kenmerk

PZTG-M-01019

1. De hoogwaterstijging waarmee in het Erratum Mosselbanken rekening wordt
gehouden is gebaseerd op:
het ontwerppeil plus
75 jaar (tot 2060) "oude" hoogwaterstijging bij Terneuzen plus
30 cm extra (als gevolg van de nieuwe prognoses van 60 cm/eeuw).
De hoogwaterstijging gebaseerd op de oude zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw
bedraagt bij Vlissingen 30 cm, bij Terneuzen 40 cm en bij Bath 50 cm. Bij 60 cm
zeespiegelstijging moeten ook deze peilen met 40 cm worden verhoogd.
De rekensom wordt dus 5,60 + 75x0,40 + 75x0,40 = 5,60 + 0,30 + 0,30 = 6,20 m.

Als inleiding zal in het erratum de volgende tekst worden opgenomen:

Tot juli 2001 werd binnen het projectbureau voor het bepalen van de
ontwerpwaterstanden rekening gehouden met zeespiegelstijging volgens het
scenario van 20 cm/eeuw. In de Derde Kustnota; tradities, trends en toekomst
(Ministerie van V&W december 2000), die in maart 2001 is verschenen, is gesteld
dat "... bij beslissingen met langere ontwerpduur (orde 50 - 100 jaar), grote
investeringen en weinig flexibiliteit (dijken en stormvloedkeringen) .... uit moet
worden gegaan van 60 cm/eeuw zeespiegelstijging. ".
In memo k-01-06-44 heeft de werkgroep Kennis een advies uitgebracht wat deze
beleidswijziging betekent voor de te gebruiken ontwerppeilen binnen het
projectbureau. De consequentie is dat de ontwerppeilen 2060.0 met 0,30 m dienen
te worden verhoogd en dat de ontwerpberekeningen voor Mosselbanken moeten
worden herzien.
Dit rapport betreft alle wijzigingen van de ontwerpnota Mosselbanken, van
7 augustus 2001 (PlDT-R-01206 ontw).

Bijgevoegd is Kennis memo k-01-06-44 waarde e.e.a. verduidelijkt wordt.

2. Bij de overdracht van de gereedgekomen dijkvakken aan de waterschappen wordt
een eindtoetsing geleverd. Consequentie van het nieuwe beleid kan zijn dat we
dachten een werk gemaakt te hebben dat 50 jaar" goed" getoetst kon worden, maar
dat het nu reeds na 45 of 40 jaar in "twijfel" terechtkomt.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Hein straat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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