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Waterschap Zeeuwse l.Danden

Gedeputeerde St
Postbus 6001
4330 LA MIDDE

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

: 2009009053
: 1

behandeld door
doorkiesnummer
e-mail

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en
Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland)

VERZONDEN 7 AUG Za09
Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Klein en Groot
Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

- - - - --

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Klein en Groot
Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland) het opstellen van
een m.e.r. noodzakelijk is.

Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving wor-
den de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuur-
historie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon of ing. ).

Hoogachtend,

emend secretaris-directeur waarnemend dijkgraaf

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl

Postbank 258333 Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014

http://www.wze.nl
mailto:info@wze.nl
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Waterschap Zeeuwse Eilanden ARCHIEF
Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

behandeld door :
doorkiesnummer :

: 2009011164
: 1

e-mail :

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, polder
Breede Watering Bewesten Yerseke (Zuid-Beveland)

Middelburg, 7 oktober 2009

Geacht college, VER70NOEN 08 OKT,mi
In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Molenpolder,
Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering Bewesten Yerseke (Zuid-
Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Molenpolder,
Yerseke Burenpolder en havendam, polder Breede Watering Bewesten Yerseke het opstellen
van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de plan-
beschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon of ing. .

Hoogachtend,

.~:!~ijkS bestuur van
7\';:O""lap Zeeuwse Eilanden

d 'kgraaf

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330ZW Middelburg Telefoon: 0118·621000 Fax: 0118·621990
Internetadres: wvvwwze.nl E-mail: info@wze.nl BTW: NL-B04289025BOI

Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014 IBAN: NLB6NWAB0636760014 BIC: NWABNUG

mailto:info@wze.nl


ARCHIEF
Waterschap Zeeuwse Wanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk
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behandeld door :
doorkiesnummer :

:2009011166
: 1

e-mail :

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkverster1<ing Stonnesandepolder en Polder Breede Watering
(Zuid-Beveland)

Geacht college,

Middelburg, 7 oktober 2009

, VERZONDEN Uij OKI,2009

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Stormesande-
polder en Polder Breede Watering (Zuid-Beveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Stormesandepol-
der en Polder Breede Watering het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de plan-
beschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon of ing. .

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van
waters p Zeeuwse Eilanden

Kanaalweg 1 4337 PAMidd~/burg Postbus 1000 4330ZW Middelburg Ieleioon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
tntemetedres: W\lVw.wze.nl E-mail: info@wze.nl BTW: NL-B04289025BOI

Ned. Waterschapsbank 63.67,60.014 IBAN: NL86NWAB0636760014 BIC:NWABNL2G

mailto:info@wze.nl


Waterschap Zeeuwse EIlanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk
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behandeld door :
doorkiesnummer :

: 2009011167 e-mail :
bijlagen : 1

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Van Haaftenpolder/Holiarepolder (Tholen)

• VERZ(}NnFN 9 rWT ?Oag
Middelburg, 7 oktober 2009

•
Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Van Haaftenpol-
der/Holiarepolder (Tholen) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Van Haaftenpol-
der/Holiarepolder het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de plan-
beschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers
ing. ).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van

secretaris-directeur

Kanaalweg 7 4337 PAMiddelburg Postbus 7000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0178-627990
Internetadres: wwwwze.nl E-mail: info@wze.nl BTW: NL-804289025B07

Ned. Waterschapsbank 63.67.60.074 IBAN: NL86NWAB0636760014 BIC:NWABNL2G

mailto:info@wze.nl
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Gedeputeerde Staten van Zeeland
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uw brief
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behandeld door :
doomlesnummer :

: 2009011168
: 1

e-mail :

onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterKing Ringdijk Schelphoek-West incl. nol West
(Schouwen-Duiveland)

Geacht college,

Middelburg, 7 oktober 2009

VERlONDEN 0 8 DIn, mm
In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Ringdijk Schelp-
hoek-West incl. nol West (Schouwen-Duiveland) worden verbeterd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de te versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dit werk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Ringdijk Schelp-
hoek-West incl. nol West het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Op 6 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de plan-
beschrijving voor het genoemde werk vastgesteld. Bijgaand treft u deze planbeschrijving aan. In
deze planbeschrijving worden de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, mili-
eu, landschap en cultuurhistorie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aan-
meldingsnotitie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon 0118 of ing. .

Hoogachtend.

secretaris-directeur

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0718-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres: wwwwze.nl f-mail: info®wze.nl BTW: NL-804289025BOI

Ned Waterschapsbank 63.67.60.014 IBAN: NL86NWAB0636760074 BIC:NWABNL2G
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Waterschap Zeeuwse E.Uanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk

ons kenmerk :2009009059

behandeld door :
doorkiesnummer :
e-mall:

Bijlagen : 1

Onderwerp : m.e.r.-beoordeling dijkversterking Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidemieuwland- en
Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) VERZO NDEN 7 AUG 2009

Middelburg, 7 augustus 2009

Geacht college,

In het kader van het project Zeeweringen zal de steenbekleding van het dijkvak Haven de Val,
polder Zuid hoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) worden verbe-
terd.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn de dijkversterkingswerken m.e.r.-
plichtig indien de lengte van de versterken dijk 5 km of meer is en het profiel van de dijk met
meer dan 250 m2 wordt gewijzigd. Daarvan is bij bovengenoemd project geen sprake. Dat bete-
kent dat dHwerk niet m.e.r.-plichtig is. Dat houdt op zijn beurt in dat de betreffende dijkverzwa-
ring m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Wij verzoeken u om te beoordelen of voor het uitvoeren van de dijkversterking Haven de Val,
pelder Zuid hoek, Zuidemieuwland- en Gouweveerpolder (Schouwen-Duiveland) het opstellene van een m.e.r. noodzakelijk is.

Bijgaand treft u de planbeschrijving voor het genoemde werk aan. In deze planbeschrijving wor-
den de effecten van de uitvoering van het werk op andere natuur, milieu, landschap en cultuur-
historie beschreven. Wij verzoeken u deze planbeschrijving als aanmeldingsnotitie in de zin van
het Besluit milieueffectrapportage 1994 te beschouwen.

Indien u nog v~agen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers ing.
(telefoon 0118- of ing. ).

Hoogachtend,

e Eilanden

waarnemend dijkgraafmemend secretaris-directeur
_BPL\2009009059.brf.doc

Kanaalweg 1 4337 PAMiddelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Jnternetadres: ~wze.nl E-mail: info@wze.nl

Postbank 258333 Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014

mailto:info@wze.nl



