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Geachte heer Stroo,
Naar aanleiding van uw brief van 12 juni kan ik het volgende mededelen.
Om de veiligheid tegen overstromen te waarborgen moet de steenbekleding van de
Westkappelse Zeedijk worden versterkt. Daarmee staat voor de beheerder van de dijk,
waterschap Zeeuwse Eilanden, de noodzaak van verbetering van de dijk in ieder geval
buiten discussie. De veiligheid van het achterland mag immers nooit in het geding
komen.
Na een uitvoerige studie is gebleken dat het overlagen van de bestaande glooiing met
breuksteen en het ingieten van de stenen met asfalt, eindigend in een kreukelberm
van losse stortsteen, vanuit diverse optieken veruit de beste oplossing is. Dat dit niet
ideaal is voor sportvissers is ons duidelijk. Daarbij moet echter worden bedacht dat ook
de voormalige situatie, waarin eveneens met asfalt gepenetreerde breuksteen op de
glooiing lag, ook verre van ideaal was voor sportvissers. Dit maakte het ook toen al
onmogelijk voor rolstoelgebruikers
om het water te bereiken. Voor hen verandert er
dus niets.
De door u voorgestelde oplossing (het om de 20 meter aanleggen van een
oversteekplaats)
is onevenredig duur. Een globale raming komt neer op een bedrag
van € 500.000,00.
U zult begrijpen dat het niet verantwoord is om zoveel
belastinggeld uit te geven voor een relatief kleine groep belanghebbenden.
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Dit temeer daar er voor de bewuste groep sportvissers in het algemeen voldoende
alternatieven zijn.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR
Namens deze,
de projectmanager van Projectburea
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