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Onderwerp:e Werkzaamheden project zeeweringen

Geachte heer

Helaas heeft de beantwoording van uw brieven van bovengenoemde data door
omstandigheden langer geduurd dan gebruikelijk. Wij bieden u hiervoor onze oprechte
verontschuldigingen aan. In reactie op uw brieven berichten wij u hierbij het volgende.

Op 13 en 19 oktober 2011 hebben wij uw aanvragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen voor verbeteringswerken (aanbrengen steenbekleding) van de dijktrajecten
Oostelijke SloehavendamlKaloot en Van Citterspolder fase 2 (kerncentrale). Uw aanvragen
zijn niet opgesteld en ontvangen volgens de voorschriften van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en worden daarom niet als vergunningsaanvragen beschouwd.

•
Een deel van de projectgebieden valt binnen de grenzen van de gemeente Borsele. In het
bestemmingsplan 'Borsels Buiten' is een deel van de gronden aangewezen als buitendijks
gebied met waterstaatkundige functie en natuurwetenschappelijke waarde. Een
aanlegvergunning is vereist voor bepaalde werken en werkzaamheden zoals bedoeld in
artikel 3.3. van de Wet ruimtelijke ordening.

In artikel 5.10 van de Waterwet is bepaald dat voor zover een bestemmingsplan voor de
uitvoering van werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning voor een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht vereist, zodanige eis niet geldt in het gebied dat is begrepen in
een vastgesteld projectplan. De planologische aanvaardbaarheid van een project wordt
beoordeeld in het kader van de op grond van artikel 5.7 vereiste provinciale goedkeuring van
het projectplan.

De verbeteringswerken van de dijktrajecten Oostelijke Sloehavendam/Kaloot en Van
Citterspolder fase 2 (kerncentrale) maken deel uit van een projectplan in het kader van de
Waterwet. Om deze reden is de aanvraag van een omgevingsvergunning niet noodzakelijk.
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Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de
, telefoonnummer 0 , e-mail c

Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons kenmerknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen, hoofd afdeling Woonomgeving,
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