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Middelburg, 9 augustus 2006
Geacht college,
Zoals bekend bepaalt het MER-besluit dat dijkversterkingwerken met een lengte van vijf kilometer of meer én waarbij het profiel van de waterkering met meer dan 250 m2 wijzigt, merplichtig zijn. De werken die in het kader van het Project Zeeweringen worden uitgevoerd, voldoen niet aan die norm. Ze zijn dus niet mer-plichtig maar daarmee op grond van het MERbesluit automatisch mer-beoordelingsplichtig.
.
Dit houdt in dat de beheerder onder wiens verantwoordelijkheid de werken worden uitgevoerd
een aanmeldingsnotitie aan uw college moet voorleggen zodat u kunt beoordelen of (alsnog)
een MER moet worden opgesteld voor het betreffende werk.
Bijgaand treft u de ontwerp-plan beschrijvingen voor de verbetering van de steenbekleding
dijken langs een achttal trajecten aan. Dit zijn:
• Van. Cittershaven
• Sloehavendan/Schorerpolder
• EllewoLitsdijkpolder
• Snoodijkpolder
• Polder Burgh en Westland
• .Tholen 2
• Anna Jacoba-/Kramers-/Prins Hendrikpolder
• Vliete- en Toornpolder

op de

Deze planbeschrijvingen zijn opgesteld in het kader van de procedure op grond van de Wet op
de waterkering. Ze bevatten naar mijn mening ook de juiste informatie voor uw college om een
gefundeerd oordeel in het kader van de mer-beoordeling te kunnen geven.
Ik verzoek u dan ook de bijgevoegde planbeschrijvingen formeel te beschouwen als aanmeldingsnotitie in het kader van de mer-beoordeling en op basis daarvan een besluit te nemen of
een mer voor een of meer van de bedoelde dijkversterkingwerken onverhoopt alsnog nodig is.
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Cittershaven,

Schor

2

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk van uw besluitvorming op de hoogte te stellen. Mocht u
nog vragen hebben kunt u zich wenden tot mijn medewerker W.G.M. Heidens of tot J. Perquin
(telefoon 0118-621379) van het Projectbureau Zeeweringen.
Hoogachtend,
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