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Geachte mevrouw Visser.
Bij brief van 21 maart 2014 heeft u het vastgestelde projectplan voor het verbeteren van de steenbekleding
van het dijkvak Philipsdam Zuid aan ons toegezonden, met het verzoek om goedkeuring ingevolge artikel
5.7 van de Waterwet.
Het projectplan (met bijlagen) bevat naar ons oordeel voldoende informatie voor de toegepaste inspraak
procedure en besluitvorming. De wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd, welke keuzes tegen elkaar
zijn afgewogen, de effecten voor de omgeving en hoe daar mee wordt omgegaan zijn naar ons oordeel ade
quaat weergegeven en gemotiveerd.
Op grond van de Wet milieubeheer en bijlage D bij het Besluit milieueffectrapportage geldt voor dit projectplan een mer-beoordelingsplicht. Op basis van de door u aangeleverde informatie hebben wij bij brief
d.d. 31 maart 2014 geconcludeerd dat voor de uitvoering van de werken aan de Philipsdam Zuid geen
milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.
Het projectplan is in de ontwerp-fase door u voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidings
procedure ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en op de voorgeschreven wijze ter
inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan is één zienswijze bij u ingediend. De overwegingen die u hebt
gehanteerd met betrekking tot de ingekomen zienswijze wordt door ons college onderschreven.
Overeenkomstig artikel 5.8 van de Waterwet is voldaan aan een gecoördineerde voorbereiding van de
besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan
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