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Geachte heer

De concept-garantieverklaring die u mij 4-9-2003 faxte, heb ik met het waterschap
besproken. Op drie onderdelen is nog meer duidelijkheid gewenst:

1. Tot uitdrukking moet komen dat het monitoren, het aanbrengen van "teltales"
(zakbakentjes), het trekken van boorkernen, het laboratoriumonderzoek, het daarover
rapporteren in een Projectboek, enz voor rekening van Bitumarin zijn.
2. Als onder Garantieverplichting D bedoeld wordt dat zowel Bitumarin als
rijkswaterstaat, als het waterschap elk hun eigen (personeels)kosten betalen, is dat
akkoord. Ik stel voor D dan te wijzigen in:
"De eigen kosten van Bitumarin, RWS (directie Zeeland, Projectbureau Zeeweringen,
DWW) en waterschap Zeeuwse Eilanden neemt elk der instanties voor eigen rekening. "
3. Onder Garantiecondities en bepalingen ad A,B,e en D staat steeds dat de beheerder
mogelijke versterkingen/herstelwerkzaamheden aan Bitumarin in opdracht moet geven.
Hoewel dat in de praktijk wel zal gebeuren, kan die garantie niet voor alle gevallen
gegeven worden. Voorgesteld wordt die zinnen te laten vervallen en daarvoor in de
plaats op te nemen:
"De beheerder verplicht zich deze versterkingen/herstelwerkzaamheden voor eigen
rekening uit te voeren. Bij deze werkzaamheden vervalt de garantie van Bitumarin,
behalve indien deze door Bitumarin uitgevoerd worden. "

Indien u met deze wijzigingen akkoord gaat kan de definitieve verklaring worden
ingezonden. Het waterschap zal u daarna haar instemming laten weten.

Het monitoringsplan zal in detail nog nader worden opgemaakt. Ik heb hierover contact
gehad met de heer Montauban van DWW.

, Projectbureau Zeeweringen

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114,4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon

Fax (0113) 21 61 24

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