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Datum: 9 maart 2010
Ons kenmerk: HB/OSS-10
Betreft: zienswijze versterking dijktraject Geertruida-/Scherpenissepolder en
polder Schouwen/Wevers-/Flauwersinlaag

Geacht bestuur,

Graag maakt de Nederlandse Onderwatersport Bond gebruik van de door u ge-
boden mogelijkheid om een zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerp-
planbeschrijvingen voor de dijkverbeteringwerken op de dijkvakken Geertruida-
/Scherpenissepolder en polder Schouwen/Wevers-/Flauwersinlaag.

Na aanleiding van ons overleg op 22 januari 2010 waarin wij onze wensen tot
het aanbrengen van voorzieningen voor recreatie/duikers reeds hebben kunnen
toelichten heeft u aangegeven dat de volgende zaken inmiddels akkoord zijn be-
vonden en door Zeeweringen in de werkzaamheden zullen worden meegenomen.
Deze voorzieningen zullen indien gewenst in overleg met de NOBaangelegd
worden. Hierbij vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de constructie van de
trappen onder de laagste laagwaterstand. Voor de volledigheid verzoeken wij u
dan ook de besproken punten in uw plannen op te nemen. Hieronder een over-
zicht:

• Bij dp996 en dp997 zijn in de huidige situatie trappen aanwezig en hier
zullen ten behoeve van recreatie/duikers weer 2 trappen aangebracht
worden.

• Bij circa dp1002 en dp1004 worden ten behoeve van recreatie/duikers 2
trappen aangebracht om de bereikbaarheid van het water te behouden.

• Bij dpl013 zal een trap aangebracht worden ten behoeve van duikers om
de bereikbaarheid van het water te behouden.

• Het verzoek tot een trap bij het strandje bij dp1043 zal met de gemeente
besproken worden. Vanuit het district is aangegeven dat het talud hier
zeer flauw is en er vanuit recreatie geen vragen zijn gekomen voor voor-
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• Het uitvullen van de kreukelberm op 3 locat~-
vers/Flauwersinlaag zal worden meegenomen in het we~~
zal geen trap aangelegd worden omdat er in de huidige situatie geen
voorziening is.
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De Nederlandse Onderwatersport Bond heeft in nauwe samenwerking met de
Provincie Zeeland een masterplan 'Onderwatersport in Zeeland' geschreven. In
het masterplan voor de beleidsperiode 2009-2012 is een groot aantal projecten
omschreven. Onder andere willen we de veiligheid van het sportduiken in
Zeeland verbeteren, werken we aan mogelijkheden om de provincie Zeeland als
duiksportgebied van West Europa op de kaart te zetten en stellen we voor negen
duikplaatsen te verbeteren. Vier daarvan moeten een zogenaamde hotspotlocatie
worden.

Een van de te verbeteren duikplaasten in het toekomstige werkgebied is duik-
plaats Gorishoek. Op deze locatie achten wij het van belang dat er voldoende
parkeergelegenheid blijft bestaan met een eventuele uitbreiding voor auto's met
trailer op de Gorishoeksedijk. Aan het einde van de strekdam (pier Gorishoek)
wensen we een veilige toegang tot het water. Voor deze duikplaats zullen we
t.z.t, een inrichtingsplan aan u voorleggen.

Met vriendelijke groet,
Nederlands Onderwatersport Bond
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