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VERZONDEN 11 Ai'R. Z013
Geachte mevrouw Dekker,

In antwoord op bovengenoemd schrijven van Tauw B.V. namens u doen wij u MerMj de water-
verunmng en de ontheffing ween toekomen voor het project Waterdunen te Breskens.

Wij veoeken u de aanvan8 van de werkzaamheden tenminste drie werkdasen van tevoren te
meen bij de opchter van werkeMed Zeeuws-Vanderen West, de heer J.A. de er, tele-
foonnummer 088-2461000.

Hoosachtend,

namens het darelijks bestuur
van watechap Scheeromen

mr. P.J.M. Boussen, I /
hoofd afdeling Juddiche ZaKe'n en Handhang.

Postadre Bezoekadressen: t 088 2461O00(okaarare)
f 088 2461990

Pobus 1000, Kanaalweg 1,L Kennedylaan 1, e ®schdestromen.nl
4330 ZW Mdburg 4337 PA Middburg 4538 AE Terneuzen s www schdemen.nl



Waterver unning waterschapSchdestromen

Datum : 10 apdt 2013
Documentnummer : 2013002934
Case nr. : WVl12.0689

AANHEF
Het dagelijks bestuur van het watechap Scheeromen heeft op 31 oktober 2012 een
aanvraag ontvangen van Tauw B.V. namens de Provi ncie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA

Middeu om een vergunmng voor het verrichten van handeHngen in het wateysteem.

AANVRAAG
De aanvraag betreff: het project Weunen te Breskens.

Op grond van de Keur wateysteem watechap Scheeromen 2012 is het verboden, zonder te
min voormen van een vergunng van het dagelijks bestuur van waterschap Scheestromen,
ingevo[ge het bepaalde in:

arke[ 4.1, Ed 1, sub a, om oppervlaktewatertichamen te dempen, te raven, van
afmenen te veranderen, in hun onderlinge verbinng of schwung te veranderen of iets
te doen waardoor de door- en afvoer van water wordt bemmerd of berging wordt
verminderd;
arket 4.1, lid 1, sub b, werken over, in of onder een leggerwater te hebben, te leggen,
aan te brengen, te veranderen of op te rmen;
arUke[ 4.1, [id 5, 6 en 7, gebruik te maken van een "watetaawerk" en de
beschermingszones van een watetaawerk en daarnnen werkzaamheden te verrichten,
werken te plaatsen of te behouden dan we[ te verwijderen.

ZlENSWUZEN
Tijdens de gecoördineerde inspraakprocedure jn enswuzen ingediend.
Voor de beantwoording van de enswuzen hebben de bevoegde gezagen ezamen[ijk de
Antwoordnota gecoördineerde zienswijzenprocedure Waterdunen opgesteld. Deze nota
(gerereerd onder nummer 2013010303) is als jlae aan dit besluit gehecht en maakt daar
dee[ van uit.
In het kader van de ontwerp Watervergunng jn de in genoemde nota weergegeven
menswuzen onder paragraaf 1.1, 4.2, 4.4, 6.2, 7.1 en 9.4 revant, amede, voor zover voor de
watervergunning revant, de beantwoording opgenomen onder 'aemeen'.
Voor onze overwegingen ten aanzien van de zienswuzen verwuzen we naar enoemde
Antwoordnota. De enswi]zen hebben geen aan[eiding gegeven om de vergunmng ten opchte
van de ontwerpvergunmng te wijzigen.

OVERWEGINGEN
Aemeen
De Provinde Zeeland is voomemens om het project Waterdunen in uitvoer te brengen. Het
pngebied is ca. 350 ha groot en beaat uit twee zeekleipolders; de Jong- en Oud-
Bmepoer. Er wordt 250 ha natuur aangelegd, die onder invloed staat van een gecontrolee
getii.
De votgende acteiten va[n onder het plan; Kustversterking in het kader van Zwakke Schakels;
40 ha recreatieverblijven; 14 ha dnkampen; hotel; onthaalparking; 250 ha natuur.
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Verandedngen op hoofdtijnen
Voor het creëren van een gecontroteerd getij wordt een getijdenduiker aangegd met een
inlaatkanaal. Via de gejdenduiker en het inlaatkanaal komt zeewater het krekengeed binnen,
waarbij er sprake zat jn van een gedempte getijdenbeweng tussen N.A.P. -0,55m en +0,55m.
De getijdenduiker wordt door het waterschap aangegd in opdracht van de Pro,nde en is
onderdeet van het kustversterngsplan Waterdunen. Daarom is het geen onderdeel van deze
vergunng. Het in het gered brengen van zeewater betekent een verandering van de grond- en
oppervtaktewater standen en -fluctuates, met daarnaast ook een verandering van de kwartet van
het grond- en oppervtaktewater.
In het waterhuishoudingspan jn op hoofdjnen de maatregen geformuleerd om de nadelige
effecten te beperken/voorkomen.
In het plan is het ontwerp van het wateysteem met zijn nieuwe dimenes opgenomen. Hoewet
de plannen nog gedetLteerd tgewerkt moeten worden in dettechsche tekengen en een
bestek, eden de randvoorwaarden vooende informatie om een vergunmng te kunnen veenen.
Wet is in de voorschriften opgenomen dat de tgewerkte tekeningen en het bestek ter
goedkeuring aan het watechap moeten worden aangeboden.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
a. het dempen van pnmmre en secundre waterlopen;
b. het graven en verbreden van pnmaire en secundaire waterlopen;
c. het aanggen van waterpartijen, krekengeed;
d. het oprmen van toegangsdammen en bsteidingen;
e. het leggen van toegangsdammen en bsteidingen;
f. het ggen van een rechthoege en afsttbare bsteiding;
g. het aanbrengen van een uwconruce;
h. het tvoeren van werken binnen de beschermingszone van een waterkering.

ad a. b en c water,pen
De pdmaire en secundre water,pen in het gered worden bij de infichting geheel of
gedeeltetijk gedempt. De demngen nden hoofdzake[ijk p[aa voor de aanleg van het
krekengeed.
Er wordt een krekengeed met intaatkana aangegd. De diepte van de aan te [eggen
kreken vafiee van N.A.P. -2,0m tot -5,0m. Het in- en ttaatwerk is ca. 1 lm breed, de
aantende kanaatmond is 26m breed, tpend naar 70m. De inrichng en
oeverbescherming van het intaatkanaal moet nog nader tgewerkt te worden.
Er worden beaande water,pen verbreed en nieuwe primmre en secundre waterlopen
gegraven. De funches van deze water[open jn onder meer: kweot om de peilstijng
van het grondwater te beperken; vooende drooggng handhaven voor bestaande
percen en geeden binnen het plan Waterdunen; afvoer van oveotlig oppervlakte
water.
De volgende afwatefingstrajecten jn beschreven:
Traject N1 nieuwe pnmaire watertoop vanaf Puijendijk naar gemaat Nieuwe Stuis.
Traject N la, b,c verzorgt de afvoer van het "le".
Traject N2 verzorgt de afvoer van "Zandertje Noord" naar Traject N3.

Traject N3 euwe en dee te verbreden kwetstoot voor Zandertje-Zd.
Traject N5 dee bestaand, te verbeteren en meuw te graven watertopen voor de
afwatefing van Schoneve. Er wordt een koppeting gemaakt met N6.

Traject N6 euwe kwetoot en afvoers[oot ten westen van Schoneve.
Traject N7 en 8 euwe kwetoot en afvoer ten zuiden van het Heere naar de Noltetjesdijk.
Traject N9 euwe kwetoot langs de Puijendijk en vervo afvoer van N10.
Traject N10 verbreden bestaande waterop langs Notesdijken HogedUk.
Traject Nll bestaande en meuwe pnmmre waterop en afvoer van Breskens, getegen ten
zuiden van Puijendij Nottetjesdijk.
Traject N4, 12, 13, 14 water,pen voor de afwatering van bestaande percen.
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De hydraulische berekeng en de benodigde dwaprofie[en jn opgenomen in tabel 6. 1 en
6.2; jge 9 de tabe[n b9.1.
Door de in het waterhuishoungplan vastgelegde aanpasngen uit te voeren, mjn de
waterlopen vooende ruim gedimensioneerd om de afvoer van regenwater te bergen en
om de afvoer van het kwel- en poerwater te waarborgen.

ad d en e dammen en buisleingen
De overbodige dammen en buisleidingen in de water,pen in het plangeed worden
opgeruimd. Dit geldt met name voor de buis[eingen in de watertopen die gedempt
worden voor de aang van het natuur- en krekengeed.
De specificatie van de te ggen dammen en buisleingen jn opgenomen in jge 9,
tabel 4.
De te ggen buis[eingen betreffen vooral koppelingen in de trajecten N3, N5, N6, N7 en
NIO.
De buis[eidingen jn vooende gemenoneerd, conform het beleid van het watechap.

adf rechthoege buis[eing
De bestaande duikerverbinding onder de Puijendijk naj de RWZl Groede wordt
verwijderd. De wijze waarop deze wordt verwijderd, dient in nader overleg te worden
bepaa.
Ter vervanng van deze duikerverbinding onder de Puijendijk, komt ter hoogte van de pus
'Zware Gat"een euwe duikerverbinng.

De constructie bestaat uit twee naast elkaar gelegen rechthoege buis[eidingen. De

afmeUng per bs jn breedte x hoogte 3250 x 2500 mm. De buisleiding wordt met de
nnen onderkant van de buisleiding gelegd op het niveau van N.A.P. -2,50m.
De buis[eiding is vooende gemenoneerd, conform het beleid van het waterschap.
Omdat de duikerverbinding in een reona waterkedng 5gt, Ment deze te worden
voorzien van een afsluitmiddel.

ad g uwconructie
Benedenrooms van de waterloop trect Nöa wordt een regelbare kantelstuw geplaat.
Het waterp[ voor het gered wordt ingeste op N.A.P. =0,00m.
De uw is bedoeld voor het voorkomen van verdrong van de natte natuurpeen van de
'Kaeveen" en de p[regudng van de peen rondom de boerderij Nieuwsluisweg 11.

De stuw dient beenbaar te jn, waarj het waterp[ regeaar is tussen N.A.P. +0,20 en
-0,50m. De overstobreedte wordt mimaa[ 2000 mm.

adh werken aan de waterkedng
De actmten, noordelijk van het Zandertje, van het plan Waterdunen jn gerege in het
pun Kustveterng in het kader van Zwakke Schakels. Het betreff de aanleg van de
gejdeduiker, het dempen en graven van sten, het aanggen van dnen, het slopen van
de bestaande bebouwing en de waterhuishoung.

De aanvraag Waterdunen betreft:

De bestaande duikerverbinding onder de Puijendijk naj de RWZI Groede wordt
verwijderd. De euw aan te ggen duiker zal aan de sen van het waterschap moeten
vooen.
Het bestek en tekengen zu[n ter goedkeudnglbeoordelingen aan het watechap
vroegtijdig worden overhangd.

Het graven of vergraven en dempen van sloten Ungs de reona en pnmaire kedngen
mogen geen stalittsproblemen veroorzaken. Hiervoor zu[n aan het watechap
berekeningen worden overhandigd.
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Over een gedeelte van de reona kedng van de Puijendijk is bekend dat deze ÷/- een
meter te laag is ten aanmen van het grenspeil. Het watechap wenst het hoogteteko op
te ssen en ervoor voorwaarden te e[n.
Voor het bouwen in het waawe en de beschermingszone A van de pfimmre
waering ent een aparte waergunnlng te worden aangevraagd.
Ook voor het leggen van kabe en leidingen in het waterstaatwerk en de
beschermmelone A cient een aparte vergunning te worden aangevraagd.

CONCLUDE
Uit het onderzoek, ingee naar de j de veunngvedeng betrokken belangen, is gebleken
dat de handeHng veregbaar is met de doeistellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in
aikel 2.1 van de Waterwet. Op grond ervan is de handeling onder voochfien aanvaardbaar
en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde veunmng.

BESLUIT
Ge[et op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbeslt, de Waterregeling, de Keur
wateysteem watechap Scheeromen 2012, de Aemene wet bestuursrecht en de ervoor
vermee overwengen besluit het dagelijks bestuur:
aan de Provi ncie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Midde[burg de gevraagde vergunng te
verlenen voor het project Waterdunen te Breskens, onder de Nj deze besckng behorende
voochHften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van watechap Scheeromen

mr. P.J.M. Bousstn,/
hoofd afdeting J4ilSche Zaken en Handhang.



VOORSCHFTEN

Behorend bij Waterveunning documentnumme 2013002934
waterschapScheestromen

Aemene voochriffen

I. De vergunnghouder meldt het bein van de werkzaamheden tenmine 3 werkdagen van
tevoren bij de opchter van de afdeling BOWB (waterbeheer), werkgeed Zeeuws-
V[aanderen West, de heer J.A. de er, opchter van de afdeling BOWW (wegen en
waterkeringen), werkgeed Zeeuws-V[aanderen West, de heer W.O.M. van Damme,
tefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opchter).

2. Arte deze vergunmng betreffende werken worden tgevoerd en onderhouden op kosten van
de vergunnghouder en vo[gens aanw]zing van de opchter.

3. Ingeva| jdens de tvoenng blijkt dat het noodzake[ijk is dat er wi]igingen aan de
vergunde werken moeten worden tgevoerd dienen deze met toeemming van de opchter
te worden gereatiseerd.

4. De vergunnghouder me[dt de opvefing van de werken of het begnügen van de
werkzaamheden tenmine 3 werkdagen van tevoren aan de opchter.

5. De vergunnghouder moet aile redetijkerwijs mogelijke maatregen treffen, om te
voorkomen dat het watechap, dan wet derden, schade Ejden ten gevotge van het gebrek
van de vergunmng.

6. De werken dienen nnen 36 maanden na veenng van deze wateergunmng te zijn
vood.

Voorschriften voor het uitvoeren van werken aan waterkedngen
7. Ter p[aatse moet een (koe) exemplar van deze vergunning aanwezig min.
8. De werken dienen te worden tgevoerd conform het door het watechap schriffeEjk

goedgekeurde bestek en de jbehorende tekengen, een en ander met inachtneming van de
eronder genoemde wijngen c.q. aanvu|tingen.

9. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doe[matig funconeren, in
goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

10. Contactpersoon:
De vergunnghouder is verpticht n of meer peonen aan te wijzen die in het bijzonder
belast is (jn) met het toezien op de nateving van deze vergunmn waarmee door of
namens de waterbeheerder in spoedgeva[[en overteg kan worden gevoerd;
De vergunnghouder deelt schfifteHjk nnen 14 dagen nadat deze vergunmng In werng
is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het tefoonnummer van
degene(n) die door of vanwege hem is (jn) aangewezen;
Wijngen ten opchte van Ed 10 moeten nnen 14 dagen schfiffeEjk worden gemeld.

11. AtLe schade - ook gevoschade - werke ontaat door de breuk of ermee verband houdende
hete[werkzaamheden dient onmidde[Ejk te worden herste[d op kosten van de
vergunnghoude

12. Indien hierom wordt veocht dienen door de vergunnghouder reetekengen op een
schaa[ van tenmine 1:1000 waarop de werken ddelijk en nauwkeudg jn aangegeven in
dfievoud aan de afdeEng Beheer & Onderhoud Waterbeheer of de afdeting Beheer &
Onderhoud Waterkefingen te worden gezonden.

Voochriften voor een watetaawerk of beschermingszone gebruiken.
13. Ontgrangen in het watetaawerk en beschermingszones mogen niet dieper zijn dan

de huidige sotbodem ter plaatse.
14. In het kader van het Bes[t bodemkwatiteit mogen arleen gecertificeerde bouwstoffen (ook

voor de grondaanvu[tingen) worden toegepast.
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15. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter ptaatse opgestagen worden. De
eventueel oveo[lige grond en de voor het aanvutn ongeschikte grond dent te worden
afgevoerd door en op kosten van de vergunnghouder. Tekokomend aanvu[lingsmateriaa[
dient te worden jgeverd door de vergunnghouder en moet vooen aan het Besluit
bodemkwatitt (grond moet vooen aan de mama waarde van de bodemae
'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een mamaal percentage bodemvreemd
matedaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Bester
bodemkwaHtt kan Ner onder voorwaarden van afgeweken worden.

16. Het afhakken van boomworte en takken en het snoeien van bomen, rken en heggen
amede het verwijderen van bomen, stroken en heggen van het watechap is niet
toegestaan. Dit is niet van toepassing op de bomen en stroken nnen het indchngsplan.

17. Tussen zonsondergang en zonsopkom mogen geen ontgrangen worden verricht en geen
beengen of verhardingen worden opgebroken.

18. Indien verp[aatsing/verwijdeHng noodzakelijk is vanuit het waterkeHngbeng en/of
aanpasng van de waterkeHng dan dient hetgeen waarvoor vergunmng verteend is op kosten
van de vergunnghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.

19. Gedurende het jdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de
waterkedng en beschermingszone patsvinden.

VoochHffen voor handeHngen in het wateysteem
20. De door het tvoeren, gebruiken, onderhouden en (eventueel) oprmen van de werken

veroorzaakte stagnate in de waterdoor- en afvoer, c.q. afwatering van neventiggende
peen, wordt onmiddellijk opgeheven alles tot genoegen van de opchter.

21. De vergunnghouder dient voordat tot uitvoenng van de werken wordt overgegaan aan het
watechap tefosch/schHffelijk kenbaar te maken, wie namens hem optreedt ak
contactpeoon voor de tvoenng van de werken.

22. De vergunnghouder is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aan te brengen constructies
en de abilitt ervan.

Het ontwerp
23. De werken dienen te worden tgevoerd conform de volgende documenten en de hierna

genoemde wijngen en aanvultingen.

Waterhuishoungplan
a. Het rapport "Nader onderzoek waterhuishoung Waterdunen", gedateerd 21 november

2012, kenmerk R001-478105BJQ-a-V07-NL.

Bijbehorende tekeningen
b. De tekeningen van Tauw projectnummer 4781059,

tekening nummer 3, Hoogtekaa, gedateerd 4 november 2011 ;

tekening nummer 5, Watersysteemkaa hdige tuatie, gedateerd 16 februari 2012;
tekeng nummer 6, Versie Ontwateringsdiepte,gedateerd 6 april 2012;
tekeng nummer 7, Watersysteemkaa toekomstige tuatie, gedateerd 16 november
2012;
tekeng nummer 8, Dempen en graven watergangen, gedateerd 16 november 2012;
tekening nummer 10, Zoet/zout kaa nieuwe tuatie, gedateerd 13 maa 2012;
tekeng nummer 11, Hdige en toekomstige hoogte, gedateerd 7 februari 2012;
tekeng nummer 12, Hdige droog[egng, gedateerd 27 maa 2012;
tekeng nummer 13, Toekomsge droog[egng, gedateerd 27 maa 2012.

De uitwerng van het ontwerp
24. De in het waterhshoudingpn omschreven aanpasngen aan het wateysteem dienen door

de vergunnghouder nog te worden tgewerkt in een bestek en deechsche
tekengen.
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25. Het bestek en de tekengen dienen ter beoordeHng en goedkeuHng te worden aangeboden
aan het watechap, en worden getoet aan en dienen te voldoen aan de Algemene Regels,
de Keur wateyemen, de Nota vergunngenbeteid waterbeheer en de Nota
vergunngenbeteid waterkeHngen.

26. De vergunnghouder mag niet eerder aen met de tvoenng van de werkzaamheden ars
de desbetreffende tekeningen, detntwerp en bestek schriftelijk jn goedgekeurd door
het watechap.

Werkvolgorde
27. De vervangende wedon en kunwerken dienen eerst te worden gegraven en aangegd,

voordat de bestaande worden gedempt en of wordenij.
Voorschriften voor tijdelijke afdammingen
28. De afvoer van het poerwater niet mag worden gestremd indien het watechap hiervoor

geen toestemming heeft verteend.
29. De werkzaamheden, waarj de waterloop moet worden afgeclamd, dient bij voorkeur jdens

de zomermaanden van april tot en met augustus te worden tgevoerd.
30. De afdamming dient te bestaan uit een damwand, attpten of Hoolafstuite,

gronddammen jn in pnmmre water,pen niet toegestaan. In kteinere secundre- en
tertiaire water,pen jn eventueet gronddammen, afhanketijk van de dimene wet
toegestaan.

31. De verng van de watetand is enket toegeaan in het traject van de watertoop waarvoor
pNerng noodzakelijk is.

32. De ontwatering/afwateHng van de bovenrooms getegen geeden moet gewaarborgd
blijven.

33. De tijdsduur van de afdamming dient zo ko mogetijk te ]n en pas op de maandag (niet op
de vrijdag) van een werkweek te worden aangebracht.

34. Voordat tot afdamming wordt overgegaan dient een Plan van aanpak te worden overtegd
waann s opgenomen het jdstip van de afdamming, de duur van de afdamming en de
voorziemngen om de waterafvoer te waarborgen.

35. De aannemer dient in het Plan van aanpak kenbaar te maken wie voor de afdamming de
contactpersoon is, die handelnd kan en mag optreden. Deze peoon dient 24 uur per dag
berkbaar te zijn.

36. De aannemer dient apparatuur, machines en menskracht ter p[aae ter besckng te
hebben/te steifen om in afvoertuaes de waterafvoer te waarborgen.

Voochriften voor het opruimen van dammen en bsleingen
37. De beaande dam moet volledig worden opgermd en de waterloop dient in de

oopronke[ijke staat te worden teruggebracht, waarj de tatuds worden afgewerkt en
ingezad met graszaad van het mengset "NatuurdUk 2" volgens aanwuzingen van de
opchter en dat j onvooende grasgroei de tatuds opnieuw worden ingezad.

VoorschHften voor het aanggen van dammen en bsleingen
38. De betonbuizen moeten vooen aan de kwaUtsen genoemd in NEN 7126 voor ronde

fiobzen kwa[iteit I van ongewapend bton met rubberHngverbinng.
39. Voordat de buizen worden gelegd, dient de in de water[oop aanwezige modder, c.q. slappe

grond te worden verwijderd en te worden vervangen door zand; daarnaast dienen de
bs[eingen met een inwenge doonede vanaf 700 mm te worden gefundeerd op een
skkenzandbed dikte van mimaa[ 30 cm.

40. De bzen moeten horizontaal in een rechte Ujn en in de as van de water[oop worden gegd
en door middel van rubberHngen s[uitend aan elkaar worden verbonden.

41. De bzen worden gelegd met de nnen onderkant van de bs[eing op het niveau van de
gedoNen sotbodem.
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42. De buizen dienen zodanig te worden gelegd dat de mof tegen de stroomdchting van het
water wordt gelegd.

43. Pas nadat de voren omschreven werken door de opchter van het watechap jn
opgenomen en goedgekeurd, wordt de water[oop aangevu met schone grond die voldoet
aan de sen die gesteld worden in het Besluit bodemkwaHtt (geen pun of afval), waarbij
de taluds van de dam, onder he[ling van 1:1,5 worden afgewerkt en ingezad worden met
graszaad van het mengse[ "Natuurdijk 2".

44. Het onderhoud van de dam, inc[uef de bs[eing berust Nj de vergunnghouder.

Voorschrien voor het aanleggen van een rechthoege duiker Puijendijk
45. De aan te brengen duiker dient deugde[ijk te worden gefundeerd, waarbij rekening wordt

gehouden met de ondergrond en de besting van en boven de duiker.
46. De dkerementen, type mof-spie, in de waterloop worden in een rechte Ein aangebracht.
47. De construce bestaat uit 2 rechthoege bs[eingen. De afmetingen jn mimaal; breedte

x hoogte 3250 x 2500 mm. De buis[eiding wordt met de binnen onderkant van de bs[eing
gelegd op het niveau van N.A.P. -2,50m.

48. De rechthoege duiker dient te worden voorzien aan de instroom- en troomzijde van een
ta[udbeindiging en een schotba[ksponng. De schotbksponngen dienen mimaa[ 1

meter buiten de dkerementen te worden gepooneerd.
49. De dkeretementen worden aangebracht conform de fabdeksvoochdften.

Voorschriften voor het dempen van waterlopen
50. De waterop moet gedempt worden met schone grond die voldoet aan de eisen van het

Besluit bodemkwalitt (geen puin of afvat), waarbij de ta[uds van de demng, onder een
heleng van 1:2 worden afgewerkt. De he[Eng dient te worden ingezad met graszaad van het
mengse[ "Natuurdijk 2" en dient bij onvooende grasgroei opnieuw te worden ingezad.

51. In de directe omgeving van de te dempen water[oop wordt een waterloop gegraven of de
bestaande water[oop wordt verbreed tot zodanige afmengen dat daarmee het verlies aan
waterbergend vermogen in de polder wordt gecompenseerd.

52. Voordat met het dempen wordt begonnen, dient de in de waterop aanwege modder, c.q.
stappe grond te worden verwijderd.

VoorschHen voor het graven en verbreden van waterlopen
53. De taluds van de te graven/verbreden water|open dienen onder een helling van 1:2 of

flauwer te worden afgewerkt.
54. De bodembreedte en bodemdiepte van de water,pen dienen volgens het

waterhshoudingpn bijlage 9 tabet 2 (mimaal) te worden aangehouden.
55. De ta[uds dienen te worden ingezad met graszaad met het mengset "Natuurdijk 2". Bij

onvooende grasgro dienen de tatuds opnieuw te worden ingezad.
56. Indien in de tatuds een veenlaag wordt aangetroffen, dan dient deze veen[aag te worden

ontgraven tot een diepte van 50 cm onder de euwe tatudlijn. Hierna dient een
bek[eding te worden aangebracht van minimaat 50 cm dikte.

57. De nieuw te graven watertoop dient eerst te worden gegraven, voordat de waterloop wordt
gedempt.

58. De te graven waterloop moet in goede aansluiting worden gebracht met de bestaande
waterlopen.

59. Indien blijkt dat de taluds geen stand houden, dan dient een deugdelijke oevervoorziemng te
worden aangebracht of de waterloop te worden hergeprofiteerd en opmeuw ingezaaid, in
overteg met het watechap.

60. Voor bovengenoemd voochH getdt een onderhoudstermijn van 3 jaar na op|evering.

Voorschriften voor onderhoudsstroken
61. De onderhoudsstrook dient bereikbaar te ]n voor de macnes die het watechap ervoor

inzet.
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62. Indien de onderhoudsrook wordt voorzien van een pad dan moet deze minimaal 12 ton
as[ast kunnen dragen. Ldingen dienen op vooende diepte te worden aangegd.

63. Eventue helSngen van de onderhoudsstrook mogen in de dwadchng niet steiler te zijn
dan 1:20 en in de ngtedchng niet stei[er te zijn dan 1:8.

64. De onderhoudsstrook dient Ach tenminste 50 cenmeter boven het zomerp| te beenden.
65. De onderhoudsstroken langs de waterlopen dienen te worden vrijgehouden van obstake[s.

Voorschdften voor het patsen van een stuw
Stuw traject N6a

66. De te plaatsen stuw dient te bestaan uit een kante[stuw type HCKS of ge[ijkwaardig,
matedaa[ RVS 316, gepat in azobe damwand dik mimaat 7 cm of in sponning van een
betonnen put, de constructie van de stuw en maatvoenng behoeff vooraf de goedkeuring van
het watechap.

67. De stuw dient bedienbaar te jn, waarj het waterpei[ rege[baar is tussen N.A.P. +0,20 en -

0,50m. De ovetobreedte bedraagt mimaa[ 2000 mm.
68. De damwand dient aan weerszijden van de uw mimaa[ 1 meter in het ta[ud door te pen

ter voorkoming van achter[oopsheid en de damwandpnken denen minimaa| 2/3 in de vaste
bodem te staan.

69. De damwand en de stuwconstructie denen vottedig waterdicht en tweezijdig waterkerend te
min.

70. De damwand van de stuw dient, verticaa[, in een rechte Ein aanstuitend, haaks op de
watergang te worden gepat.

71. De damwandpnken dienen een breedte te hebben van minimaat 0,20 m en gemidde van
0,25 m.

72. De stuwconstruce dient te vooen aan de gehende arbo-osen.
73. Achter de stuw conruce wordt een stoebed aangebracht over een ngte van 2 meter.

Voorschriften voor oevervoorziemng algemeen
74. De toe te passen oevervoorziemngen dienen wat betreft locatie en type in overleg met het

watechap bepaa te worden, het gaat o.a. om de hierna genoemde typen en standaard
uitvoenngen.

75. Op die trajecten waar geen ta[udvoorzieng is voorzien, waarvan mocht bEjken dat de
ta|uds geen stand houden, dient anog een deugdeEjke oevervoorziemng te worden
aangebracht in overteg met het watechap.

Voochrien voor een oevervoorziening kunststoffierdoek
76. De oevervoorziemng dient te beaan t fiks perkoenpan lang 2 meter met een minima

doonede van 80 mm h. op h. 0.50 meter met erachter een kunstoffierdoek
(popropeen type 66641 of getijkwaardig) met een breedte van 1,25 meter, waarj de flap
aan de onderzijde hofizontaal dient te worden omgeslagen fichting ta[udjde.

77. De bovenkant van de bergung dient te worden gepat op een hoogte van 0,10 meter
boven het gehende zomerpt en gejkwerkend met het ta[ud van de water,op.

VoochHen voor een oevervooremng Enkamat
78. De oevervoorziemng dien te bestaan t een Enkamat A20, de Enkamat dent tegen de

roomdchting van het water te worden ge[egd met een overlapng van mimaa[ 30 cm.
79. De bovenjde van de Enkamat dent in het ta[ud te worden voorzien van een elspit.

Voorschriften voor een stortebed
80. Het stortebed dient te bestaan t 20 cm schraa[beton.
81. Het stortebed wordt aangebracht op een kunststoffierdoek bestaande t type Geo[on 15 of

ge|ijkwaardig. Hierop wordt een laag van 20 cm schraatbeton, cementgehae 100 kg/m3,
categorie lA aangebracht.
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82. Het stoebed wordt opges[oten door een steunconstruce bestaande Ut een hardhouten FSC-

plank dik 20 x2OOmm, ondeteund door ertica[e) hardhouten perkoenpalen, kteklasse
8/10, [an8 1,20 m, h.o.h. 50 cm.



MEDEDELINGEN

Behorend bij Waterveunng documentnumme 2013002934

Procedurele bepanRent besluit is met samenhangende andere besloten op grond van het coördinatie besluit
van Pronda Staten van Zeeland van 5 februari 2010 (Pb nr. 12 van 2010), aU bedoeld in
artike[ 3.33 lid 1 onder a van Wet ruimtelijke ordening (Wro), gecoördineerd voorbereid.
Gedeputeerde Staten is het coörnerend orgaan. De coördinatie heeft tot doel de
voorbereing en bekendmang van de besloten voor het project af te emmen en
ge[ijktijdig te laten pahebben. De coördinae heeft tot gevolg dat op deze besluiten de
procedure van afdeling 3.4 van d Alflemene wet bestutwçrecht en de bijzonderc rogers in
artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing zijn.

Het ontwerpbeslot heeft zes weken voor een ieder ter inzage geigen, te weten vanaf 29
november 2012 tot en met 9 januan 2013, tijdens kantooruren. j:

Provi ncie Zeeland, Prondaai Informatecentrum, Abdij 6 te Middelburg;
Gemeente Sluis, antencontactcentrum, Nieuwraat 22 in Ooburg;
Watechap Scheestromen, vesting Terneuzen, Kennedyan 1 ;

Watechap Scheestromen, vesting Middelburg, Kanaalweg 1;
Projectkantoor Zwakke Schakels, Veerplein 5, Breskens.

De stukken zijn ook gepubliceerd op de webtes: www.waterdunen.com en
http: //pronde.zeetand.n[/milieu_natuur/waterdunen.
Van deze ter inzage gng is kennis gegeven n het hos-aan-hosbd 'Het Zeeuws Vlaams
Adveentieblad', de PZC en Dagblad BN De Stem (editie Zeeuws-Viaanderen) en de
Staatscourant.

jdens de gecoördineerde inspraakprocedure jn er zienswijzen (10) met betrekng tot
de ontwerp besloten ingediend.
Ten aanzien van de ontwerp watervergunmng ]n reaches ontvangen van:

Goedven B.V.. Goedven 12, 4508 PE Waterlandkerkje;
ir. H.P. Meeens, Coendebergan 226, 5709 MA Helmond;
A.M. Mannekes, Langweg 102, 4511 AN Breskens;
E.P.M. Tournois, Slijkpat 20, 4513 KL Hoofdpat;
A. Maas, Wandijk 4, 4503 Groede.

Benghebbenden die hun enswljze j het ontwerpbesiuit naar voren hebben gebracht of
benghebbenden aan vne rede[ijkerwijs niet kan worden verweten dat j daarop geen
zienswl]ze naar voren hebben gebracht, kunnen nnen zes weken na de dag waarop het
besluit bekend is gemaakt (door het coördinerend orgaan) beroep inste|len j de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).
Bovenen kunnen benghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer mj geen zienswuze
hebben ingediend, tegen alle wijngen in het definitieve besluit ten opchte van de
ontwerpbesluit. Echter bij de vastste[Hng van het defitieve besluit zijn geen inhoudelijke
wungen doorgevoerd.

Op grond van artikel 1.1 in samenhang met Bijlage II, onder 11, van de CHs- en
herstelwet, geldt voor besloten ter verwezenlijking van het prect Waterdunen tevens
afdeng 2 van hoofdstuk 1 van de Cris- en herstelwet. t heeft onder andere tot gevolg
dat geen pro-formaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor
het einde van de beroepstermn moeten worden ingeend en dat deze na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevu. j die partij mjn in de hoofdzaak
kunnen bij de voorer van de Afdeling bestuursrechtspraak een veoek indienen om een



voorlopige voorziemng te treffen. Voor het behandeln van het beroepschriff en voor het
behandeln van een veoek om een voorlopige voorziemng wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informae verkrijgen
bij de Raad van State, tefoonnummer (070) 42644 26.
Zij, die een beroep als genoemd onder I hebben ingee worden verzocht een afschHff
van het beroepschrift te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330
AD Middelburg.

Een afschriff van deze besckng is gezonden aan:
Goed[even B.V., Goedven 12, 4508 PE Water[andkerkje;
ir. H.P. Meeens, Coendeberg|aan 226, 5709 MA Helmond;
A.M. Mannekes, Langweg 102, 4511 AN Breskens:
E.P.M. Tournois, S[ijkpat 20, 4513 KL Hoofdp[aat;
A. Maas, Walenjk 4, 4503 Groede.



Ontheffing
Datum : 10 april 2013 v..s•erschaPScheldestromen
Nummer : 2013010244
CaselD : WV112.0689

AANHEF
Het dageEjks bestuur van waterschap Scheestromen heeft op 31 oktober 2012 een aanvraag
ontvangen van Tauw B.V., om een Keur ontheffing wegen te verlenen voor werkzaamheden in de
buu van een watechapsweg.
De ontheffing wordt aangevraagd namens de prowne Zeebnd te Middeurg.

AANVRAAG
De aanvraag betreft: het uitvoeren van verse werkzaamheden in het pre Weunen.

Op grond van het bepaae in aike[ 6 van de Keur wegen watechap Scheestromen 2011
Is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van
watechap Scheestromen, naar een weg een tweg te maken of te hebben of een be-
aande tweg te wijzigen, de aard en de afmengen van een weg te wijmgen, in een weg te
graven of deze op een andere wijze aan te tasten en/of eni8 ander werk Mt te voeren waar-
door in de toestand van een weg verandeHng wordt gebracht.

Op grond van het bepaae in aike[ 7 van de Keur wegen watechap Scheestromen 2011
is het verboden, op, respeceve[ijk in wegen kabe en [eingen te ggen of te hebben en
wegen maven, pan, afrasteHngen en andere terreinachngen, borden, spandoeken,
vggen of andere voorwerpen te patsen of te hebben.

ZIENSWUZEN
jdens de geco6ineerde inspraakprocedure zijn menswuzen ingeend.

Voor de beantwoording van de enswuzen hebben de bevoegde gezagen gezamenlijk de
'Antwoordnota ecoördineerde enswijzenprocedure Waterdunen' opgeeld.
Deze nota (gerereerd onder nummer 2013010303) is als jge aan dit bes[t gehecht en
maakt daar deel van t.
In het kader van de ontwerpontheffing is de in genoemde nota weergegeven menswuze onder
paragraaf 8.3 revant, amede, voor zover voor de ontheffin revant, de beantwoording
opgenomen onder 'atgemeen'.

Voor onze overwengen ten aanzien van de enswuzen verwjzen we naar genoemde
Antwoordnota. De ensw]zen hebben geen aan[eing gegeven om de ontheffing ten opcht
van de ontwerpontheffing te wijzigen.

Postadres: Bezoekadressen: t 088 2461000 (loka tarief)
f 088 2461990

Pobus 1000, Kanaatweg 1, Kennedyan 1, e info@hdestromen.nt
4330 ZW Middelburg 4337 PA Middetburg 4538 AE Terneuzen s www.he[destromen.n[
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OVERWEGINGEN
Dewmheden betreffende de Keur wegen watechap Scheestromen 2011 zuiden
bestaan Mt:

• Het aanleggen van meuwe wegen.
• Het aanleggen van dammen
• Het verwijderen van dammen
• Het aanleggen van kabels en idingen
• Het paen van infoborden
• Het graven van meuwe sloten

• Het aanleggen van nieuwe wegen.
In het plan Waterdunen wordt aangegeven dat er euwe wegen worden aange[egd maar
dit is nog niet geheel uitgewerkt. In de loop van het proect, voorafgaand aan de tvoe-
ting, dienen de tekengen en het bestek ter goedkeuring aan het waterschap te worden
voorgelegd. Vooraf dienen afspraken gemaakt te worden over het beheer en onderhoud van
wegen die aan het watechap worden overgedragen.

In het p[an Waterdunen wordt aangegeven dat na het gebrek a transporoute een aanta[
wegen van het waterschap Mt het openbaar verkeer worden ontrokken. Dit betreft de vo[-
gende wegen: De eweg, De Langeweg en twee gedee[tes van De SEkkenburgseweg en
twee gedeees van het Zandertje. Voor het gebruik a werkweg is het protoco[ Bouwver-
keer van het watechap van toepassing.

• Het aanleggen van dammen.
• Het rwijderen van dammen.
• Het aanleggen van kabe en idingen.
• Het paen van infoborden.
• Het graven van meuwe sloten.

• AiL jf de werkzaamheden erboven genoemd dienen te worden tgevoerd voens de in
de concept ontheffing geste[de voorwaarden.

Vr al bovengenoemdewmheden geldtt de tekeningen en het bestek aan het
warsch ter goedkeuring worden aangeboden.

CONCLUDE
Uit het ondeoek, ingee naar de j de ontheffingveHeng betrokken beengen, is niet
gebleken dat de ontheffing mede gelt op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden
gewge.
BESLUIT
GeLt op de bepaEngen van de Keur wegen watechap Scheestromen 2011 bes[t het dage-
Ejks bestuur aan de proncie Zee[and, (hierna te noemen "de ontheffinghouder") de gevraagde
ontwerp ontheffing te ver[enen voor divee werkzaamheden in het project Waterdunen, onder
de j deze besckng behorende voochfiften.

Namens het dagelijks bestuur
van waterschaa S¢he[destromen,

ing. K. de Nood,
team[eider Beheer Waterkefingen en Wegen
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VOORSCHFTEN
Voochfiffen aemeen
1. De ontheffinghouder ment het bein van de werkzaamheden tenmine drie werkdagen van

tevoren Nj de opzichter van de afdeling Beheer en Onderhoud WaterkeHngen en Wegen
(BOWW), werkgeed , de heer W.O.M. van Damme, berkbaar onder tefoonnummer 088-
2461000 (Merna te noemen "de opzichter").

2. Ingeva[ jdens de tvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wuzigingen aan de Mervoor
genoemde werken moeten worden tgevoerd dienen deze met toestemming van de opzich-
ter te worden gereaEseerd.

3. In het kader van het Bestuit bodemkwaEteit mogen arteen geceificeerde bouwoffen (ook
voor de grondaanvultingen) worden toegepast.

4. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgestagen worden in de berm. De
eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden af-
gevoerd door en op kojen van de ontheffinghouder. Tekokomend aanvungsmateHaat
dient te worden jgeverd door de ontheffinghouder en moet vooen aan het Bes[uit bo-
demkwatiteit (grond moet vooen aan de mama waarde van de bodemae 'achter-
grondwaarde 2000' (=schone grond) met een mamaa[ percentage bodemvreemd mateHaat
van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Bes[uit bodemkwa[i-tt kan Her onder voorwaarden van afgeweken worden.

5. Het afhakken van boomwoe en takken en het snoeien van bomen, rken en heggen
amede het verwijderen van bomen, rken en heggen is niet toegestaan. In oveHeg met
de opzichter is het tvoeren van zogenaamde soboHngen onder bepnngen toegestaan.

6. Tijdens en na de tvoenng van het werk mag de afwatefing van de verharding et worden
be[emmerd. t houdt in dat geen mateHan op het wegdek mogen worden gedeponeerd.
Overtottige mateHan dienen uit de berm te worden verwijderd.

7. De ontheffinghouder ent jdens de tvoenng van de werkzaamheden in overteg met de
opzichter maatregen en voorziemngen te treffen die in overeenstemming dienen te jn
met de CROW-pubEcae "Beleid, proces en banformae - Werk in Uitvoering 96a196b".
De ontheffinghouder moet jdens en bten werkjden zorgdragen voor een permanente
controle op de getroffen verkeemaatregen.

8. De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat degenen die Ach voor de tvoenng van de
werkzaamheden op of ngs de betrokken weg beenden vlighdseng dragen. De vti
hdskteding moet jn tgevoerd in fluorescerende roodlorae kteur en in zodage aat
verkeren dat de waarneembaarhd vooende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemeHng enders moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleufige ezen en strips jn aan-
gebracht in de vorm van een Romnse II.

9. j de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veilig-
had van weggebrke en wegwerke.

10. Tulen zonsondergang en zonsopkom mogen geen ontgrangen worden verricht en geen
bektedingen of verhardingen worden opgebroken.

11. Ingeva[ van optredende gdhd of ingeva[ van mist, sneeuwva[ of andere omangheden
die het Acht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden tge-
voerd. Zoveel mogelijk worden Nj omangheden a hierboven bedoe maatregen ge-
troffen die de tijdelijke afzetng overbodig maakt c.q. buiten werng steif.

12. Innen Merom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder reetekengen op een
schaa[ van tenmine 1:1000, waarop de werken dde[ijk en nauwkeuHg jn aangegeven, n
dHevoud aan de afdeting BOWW te worden gezonden.

13. De ontheffinghouder ment de opveHng van de werken of het begnügen van de werb
zaamheden tenmine jf werkdagen van tevoren aan de opzichte

14. Onmiddellijk na de definitieve benng van hetgeen ontheffing voor Is verteend, verwij-de de ontheffinghouder deze. Voorafgaand aan de verwijdeHng vraagt de ontheffinghouder
Mervoor ontheffing aan Nj het watechap.
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15. Indien verp[aatsing/verwijdedng noodzakelijk is vanuit het wegenbe[ang en/of aanpasng
van de weg dan dient hetgeen waarvoor ontheffing verieend is op kosten van de ontheffing-
houder per direct te worden verplaatst/verwijderd.

Voochdften voor het er)leggen en/of oprmen van een kabeL/Leiding
1. De werken worden tgevoerd overeenkomstig de te overgeggen tekengen.
2. Oude c.q. met meer gebruikte kabets en/of [eidngen dienen te worden verwijderd.
3. Voor het ggen van |eidngen jn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing.
4. De afmengen van de ontgrang mogen met groter jn dan strikt noodzakelijk is. Het ont-

graven nnen 1 meter uit de kant van de verharding is et toegestaan. De ontgrang mag
geen grotere diepte hebben dan een Ein die onder een hoek van 45 graden vanaf de kant
van de verhardng kan worden getrokken, echter moet mimaa[ 0,6 meter bedragen.

5. De ontgran wordt zo ko moge[ijk voor het |eggen van de kabets en/of |eidingen ge-
maakt.

6. j krngen van verhardngen dienen kabe en/of teidngen in een mantetbs te worden
gegd, waarbij de mante[buis j een mima[e depte van 1 meter onder de verharding
aan weejden tot 1 meter t de kant van de verhardng dient te worden gelegd en de
mante|bs op een zodage marner dient te worden doorgevoerd dat beschading en zet-
ng van de verharding wordt voorkomen. De mante[bs dient haaks op de wegas te worden
aangebracht. De matedaa|keuze en de afmengen van de mantetbuis denen in overleg met
de opchter te worden bepaa. Eventue[e boHngen dienen in de mantelbs pats te n-
den. Het doorspten van mantetbuizen is et toegestaan.

7. Het bevesgen van kabe en/of |eidngen aan bruggen is et toegestaan. Uitgangspunt j
een krng met een dergelijke watergang is een gestuurde boring.

8. De locatie van eventueel euw te ptaatsen dan wet te verpatsen schaketkasten, verdee|-
staons, te maken perngen, etc. dent in overteg met de opchter te worden bepaa. De
|ocae dient mimaa[ 1 meter rondom de schake[kasten, verdeetaons, etc. verhard en
vnj te worden gehouden, zodat het onderhoud ongenderd en schadevrij kan worden t-
gevoerd. Op de hoeken moeten witte pan gepatst worden de 1 meter boven mave
uitsteken. A[le schade welke ontaat door het et vfijhouden van de schake[kasten, ver-
deetaons, etc. wordt hete op kosten van de ontheffinghouder.

9. Het [eggen van de kabe en/of [eidingen, respecevetijk het paen van schake[kasten,
verdeetations, het maken van perngen, etc. dient opvoend te gebeuren zodat het aan-
vu|len van de ontgrang en het eventueel opeuw aanbrengen van de verhardngen gelijke
tred houden met de voogang van het graafwerk en zodag dat dage[ijks voor zonsondeP
gang de ontgrang richt is.

10. Na het leggen van de kabell) en/of |eidng(en) en/of het patsen van schake|kaen, ver-
deeStaons, het maken van pers]ngen, etc. dient de ontgrang met de tgekomen grond
of het aanvunssmateriaal te worden aangevu en verricht. Aangevu dent te worden in
gen van mamaat 0,25 meter. De verdchng van het materiaat dient pa te nden
door middel van stampen op een zodage manier dat een vooende verdchng wordt be-
rkt. j het aanvulten dient ervoor te worden gezorgd dat de versc||ende matedaaoor-
ten zoveel mogelijk op hun oopronke[ijke pa terugkomen.

11. Daar waar de bovenag oorspronke|ijk t een grasmat bestond dient de aanvu|ting met
vende graszoden te worden afgedekt, of de boven[aag te worden aangevu en te worden
ingezad met graszaad.

12. Eventueet aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanddng van de kabe en/of [ei-
ringen dienen zodanig te worden gepat en een zodanige vorm te krijgen dat deze et
boven het mave teken zodat het onderhoud ongenderd en schadevfij kan worden
tgevoerd.

13. De ontheffinghouder dient in overieg met de opchter de aangevue ontgrang over de
vo[ [engte en breedte 8edurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te
onderhouden op gen kosten. j het ndgen van de onderhoudstermijn mogen geen
bermvreemde matedan boven de ontgraving voorkomen.
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14. Ingeval er breuk in de kabe en/of teidingen ontstaat dient de opchter hiervan onmiddel-
lijk in kens te worden gesteN. A[|e schade (ook gevotgschade), die ontstaat door de breuk
of ermee verband houdende hetetwerkzaamheden, dient onmiddellijk te worden hep
ste[d op kosten van de ontheffinghouder.

Voochrien voor het ptaatsen van maven en pan
1. De afmetingen van de ontgrang mogen met groter jn dan strikt noodzakelijk is.
2. Het vrije tcht van bestuurders en andere weggebruikers mag door het plaatsen van

de/het maven, pan verkeersborden niet worden bemmerd.
3. De/het masten, pan verkeeborden dient te worden geptaatst op een atand van m]-

maa[ 1 meter uit de jkant van de wegverharding en mimaa[ 0,6 meter uit de jkant
van een fietspad of ander pad.

4. De locae dient in overg met de opchter te worden bepaald. De catie dient mi-
maal 1 meter rondom de/het maven, pan verkeeborden vrij te worden gehouden, zo-
dat het onderhoud van de wegbermen ongenderd en schadevHj kan worden uitgevoerd.Atle schade werke ontstaat door het et vHjhouden wordt hete op kojen van de ont-
heffinghouder.

5. Na het ptaatsen van de/het masten, paten verkeersborden dient de ontgrang met de
tgekomen grond of het aanvtingsmatedaal te worden aangevu en verdicht. Aange-vu dient te worden in tagen van mamaat 0,25 meter. De verdichng van het materiaal
dient plats te nden door middel van ampen op een zodage mamer dat een vooen-
de verdichng wordt berkt. j het aanvutten dient ervoor te worden gezorgd dat de
veclnde matedaalsooen zoveel mogeEjk op hun oopronkelijke plats terugko-
men.

6. Daar waar de bovenlaag oopronkelijk t een grasmat bestond dient de aanvulting met
tevende graszoden te worden afgedekt, of de boven[aag te worden aangevu en te wor-
den ingezad met graszaad.

7. De ontheffinghouder dient in overleg met de opchter de aangevue ontgraving over de
voile tengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden
te onderhouden op ergen kojen. Bij het ndigen van de onderhoudstermijn reogen geen
bermvreemde mateHan boven de ontgrang voorkomen.

Voochdften voor het maken/wijgen van (een) wegaanslng(en)
1. Het onderhoud van de tweg inclusief bermverharding berust j de ontheffinghouder. Het

onderhoud van eventuele boom- en struikbeplanting berust j het watechap
2. Een te verwijderen tweg dient voUedig te worden verwijderd. De wegberm en de eventu-

ele wegstoot ter patse van de verwijderde tweg dienen in de oopronkelijke toestand
te worden opgeteverd.

3. De afmengen van de ontgrang mogen met groter jn dan strikt noodzakelijk is.
4. De tweg mag met hoger worden aangetegd dan de aans[uitende wegberm ter ptaatse zo-

dat een goede afwatedng van de verharding is gegarandeerd. Indien de wegas lager is gele-
gen dan het aangrenzende perceel waarvoor ontsluing is aangevraagd, dent door en op
kosten van de ontheffinghouder een motgoot van beton of straatwerk te worden aange-
bracht ten behoeve van de afvoer van het van de weg en eventueel tweg afkomstige wa-
ter. In overleg met de opchter dent de gootconstructie op een aanliggende sloot te wor-
den aangesloten.
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5. De verhardingsbreedte van de uitweg bedraagt mimaat 3 meter en:
Nj een uitweg van een woonhos: mamaa[ 4 meter;•
Nj een tweg van een bedrijonts[oting/ndbouwpeee[: mamaal 9 meter;•
bij een gecomneerde uitweg van meerdere•

gen/ndbouwperce[en: I-
mamaa[ 18 meter. 111-/.1 I- .I r

'[--' I J.-.o De aans[uing op de weg wordt I
'4

I.!
_ .__..I

gemaakt volgens de pdnpe- I i

schets hiernaast. Afhanketijk •R Berm I

van de bermbreedte wordt deze I iii
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(hoek van 1 op 1).

7. De Otweg dient mimaal te worden verhard met een open steenfundeHng. Aan beide j-
den van dit verharde gedeee dient een met verharde berm van 0,50 meter breed te wor-
den gemaakt. De fundering Nj een andere verharding dient te bestaan Mt een zandbed (dik
20 cenmeteG na verdichfing) en een open steenfundeHng (dik 25 centimeteG na verdich-
ng).

8. j toepassing van een andere verharding dienen door de ontheffinghouder, indien dit door
de opchter noodzaketijk wordt geacht, mantelbuizen te worden aangebracht.

9. j het maken van de Otweg dient de eventueel aanwezige ruikbepnting aan weerszij-
den van de Otweg over een ngte 15 meter, gemeten uit het midden van de Otweg te
worden gerooid. Hierj moeten de bomen worden gespaard en het afkomende hout moet
van het wegEchaam worden afgevoerd.

10. Boom- en struikbeptanting die in de weg staat, wordt door het watechap en voor rekening
van de vergunnghouder gerood, afgevoerd en gecompenseerd door heHnpnt op grond
van de Boswet. De tafieven per boom en per m2 bospntsoen worden jaarlijks op bas na-
caufle door het watechap vagee.

11. Een eventueel door de ontheffinghouder te maken afschng wordt gepat op eigen
tewen. Indien een draaibaar hek a afscheiding wordt gepat dient het hek [tend
in de Hchting van het betreffende perceel te kunnen worden geopend.

12. Indien op de Otweg ndbouwproducten en/of andere mateHan tijdelijk worden opges[a-
gen dient een strook van 1,80 meter te worden opengetaten tussen de jkant van de weg-
verharding en de [andbouwproducten en/of andere materian.

Voorschriften bepntlng
1. Het onderhoud van de boom- en ruikbepnting berust bij het watechap.
2. De afmetingen van de ontgrang mogen met groter jn dan strikt noodzaketijk is.
3. Het vrije Otzicht van bestuurders en andere weggebruike mag door het aanbrengen van

boom- en rokbepntlng niet worden bemmerd.
4. De locatie dient in overleg met de opchter te worden bepaa.

Boom- en rokbepnng wordt door het watechap en voor rekening van de ontheffing-
houder aangepnt, gerooid, afgevoerd en/of gecompenseerd door hednplant op grond van
de Boswet. De tadeven per boom en per m2 bosplantsoen worden jaartijks op basis naca[cu-
lafle door het watechap vastgesteld.
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MEDEDEUNGEN

Behorend b de Keur Ontheffing Wegen documentnummen 2013010244

ProcedureLle bepalinRent bestt is met samenhangende andere besluiten op grond van het coördinae besluit van
Prondale Staten van Zeetand van 5 februari 2010 (Pb nr. 12 van 2010), ars bedoe in artikel
3.33 Ed 1 onder a van Wet ruimtelijke ordening (Wro), gecoördineerd voorbereid.
Gedeputeerde Staten ìs het coördinerend orgaan.
De coördinatie heer tot doel de voorbereing en bekendmang van de besloten voor het
project af te stemmen en ge[ijktijdig te taten patshebben. De coördinae heer tot gevotg
dat op deze bestuiten de procedure van afdeling 3.4 van de Aemene wet bestuurecht en de
bijzondere rege8 in aikeL 3.33 lid 4 Wro van toepassing min.

Het ontwerpbesLuit heeft zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, te weten vanaf
29 november 2012 tot en met 9 januari 2013, jdens kantooruren, bij:

Provincie Zeetand, Prondaat Informaecentrum, Abdij 6 te Middetburg;
Gemeente Stuis, klantencontactcentrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg;
Watechap Scheldestromen, vestiging Terneuzen, Kennedyan 1;
Watechap Scheldestromen, vestiging Middetburg, Kanaatweg 1;
Projectkantoor Zwakke Schake, VeerpLein 5, Breskens.

De stukken jn ook gepubticeerd op de webtes: www.waterdunen.com en
http: / /pronde. zeend. nr / mi [ieu_natuur /waterdunen.
Van deze ter inzage legging is kennis gegeren in het haan-hsblad 'Het Zeeuws Vlaams Ad-
veenebd', de PZC en Dagbtad BN De Stem (edie Zeeuws-Vlaanderen) en de Staatscourant.

Tijdens de gecoördineerde inspraakprocedure jn er zienswuzen (10) met betrekng tot de
ontwerp besluiten ingediend:

Ten aanmen van de ontwerpontheffing is een reace ontvangen van:
Grontmij, namens Strandcamng Groede B.V., Postbus 7060, 4330 GB Middelburs.

Benghebbenden die hun enswuze j het ontwerpbet naar voren hebben gebracht of
benghebbenden aan wie redeLijkerwijs niet kan worden verweten dat j daarop geen
zienswuze naar voren hebben gebracht, kunnen nnen zes weken na de dag waarop het bestuit
bekend is gemaakt (door het coördinerend orgaan) beroep insteLan j de Afdeling bestuu-
rechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).
Bovendien kunnen benghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen ziensw]ze
hebben ingeend, tegen aLle wijngen n het definitieve besluit ten opchte van de ontwerp-
besluit. Echter j de vaststelHng van het definitieve besluit jn geen inhoudelijke wijngen
doorgevoerd.

Op grond van artikel 1.1 in samenhang met Blage II, onder 11, van de Cdsis- en hetelwet,
geldt voor besloten ter verwezenLijking van het project Waterdunen tevens afdeEng 2 van
hoofduk 1 van de Cdsis- en herstelwet. t heer onder andere tot gevolg dat geen
pro-formaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het nde van de
beroepstermijn moeten worden ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermn niet
meer kunnen worden aangevu. Zij die partij zUn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzier van
de AfdeEng bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorge voorziemng te treffen.
Voor het behandeln van het beroepschdff en voor het behandeln van een verzoek om een
voodoge voormemng wordt gdffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaEng van het gdffierecht kunt u informatie verkrijgen j de
Raad van State, telefoonnummer (070) 42644 26.
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j, Me een beroep aU genoemd onder I hebben in8ee worden veocht een achHff van
het beroepschHft te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zeend, pobus 165, 4330 AD
Middeurs.

Een achHff van deze besckn is ezonden aan:
Strandcamn Groede B.V. pla Grontm Nedeand B.V., Postbus 7060, 4330 GB Middelbur.



Corsa nr. 2013010303

Antwoordnota gecoördineerde enswijzenprocedu Waterdunen

1. Inleiding
Op grond van het besluit van Prondale Staten van Zeeland van 5 februafi 2010 (ProndaalNad nr. 12 van 2010) wort de voorbereing en bekendmaMng van
de besluen ter uvoedng van het recreatie-natuurproje proje Werdunen, gelegen in We Zeeuws-Vlaanderen (de gemeente Sluis) geco6inee (artikel
3.33 lid 1 onder a van de Wet ruimtelUke oening (Wro)). Gedeputeee Sten is het co6inerend oaan. De co6rdinatie heeftt doel de voorbereidg en
bekendmaMng van de besluen voor het proje af te emmen en gelijktijd te lan plaatshebben. De coSrdinatie heeft tot gevolg dat op deze besluen de
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurecht en de bijzondere regels in artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing zn.

De prone Zeeland, h Werschap Scheldestromen, de Staasecreds van Economche Zaken, namens deze Dienst RegUingen, hebben een aanl
ontwerp-besluiten genomen n verband met de uitvoedng van het recreatie-natuurproje proje Weunen, gelegen in West ZeeuwVlaanderen (de
gemeen Sluis). Het betrof de volgende owerp-besluiten:

een ontwerpveunning op grond van de Ogrondingenwet van de provine Zeeland
een ontwerpbeu Wegenwet tot onrekking van wegen aan het openbaar veneer van de pmnde Zeeland;
een ontwerpbeuit Watervergunning van het Dagks Bestuur van hWachap Schdestromen;
een ontwerpbeslu ontheffing op de Keur Wegen van het Dageluks Beuur van het Wechap Schderomen;
een ontwerpbeslu Flora- en Faunawet van de Dienst Regelingen, namens de Staasecrads van Economche Zaken, Landbouw en Innovate.

Deze ontwerp-besluiten hebben vanaf 29 november 2012 t en met 9 januad 2013 voor een ieder gecoSinee ter inzage gelegen.
Gedurende deze pedode zn er (10) enswjzen met betrekking t de ontwerp besluen ingednd. Als beantwooing van de enswjzen hebben de bevoegde
gezagen gezamenlk de 'Antwoonota geco6ineee enswijzenpmcedure Werdune opged.
Gehaeee kongen:

Og = Ontgrondingenvergunning
F&F = Flora en Faunawet
Ww = Waterw
Inpasngsplan Werdunen = inpassingsplan Weunen, vagesteld door pndale Sten op 1 oktober 2010pnda nadeelcompensatieregeling voor Waterdunen = de Regeling Nadeeompensatie Veneer- en Vervoevoorzieningen en provincia Projeen
prone Zeeland 2010
de uitspak van Raad van State = de uipak van de Afdeling Beuuchpak van de Raad van State d.d. 15 bad 2012 (201011643/1) inzake de
beepen die zijn inged gen het pasngsplan Waterdunen
Rappod weuhouding = ppod Ondeoek Waterhuhouding Waterdunen d.d. 21 november 2012
de uitspak van de ABRS inzake Werdunen = de uitspak van de afdeling Beuuchtspak van de Raad van State d.d. 15 bad 2010
(201011643/1 )



2. Beantwoording enswzen
In het schema is een overzicht van de indienen van de enswuzen gegeven, zun de ingednde ensw=jzen kemachtig samengev en van een reace van de
bevoegde gezagen voorzien.

Nr. Indiene omschrijving zienswuze Antwoorverwerking enswuze
(kopie bdef ingediende enswuzen
=n blage)

1. Goedven bv
Goedven 12
4508 PE WATERLANDKERKJE
d.d. 2 januan 2013,
ingekomen op 3 januan 2013

1.1. Zoutschade : afhankelijk van het In hoofdstuk 4 van het rapport Weuhouding zn de mogelke effeen en mgerende
OnderhsluR Waterwet I nconeren van de 'kwelwatersloot' I maatregelen voor buiten het angebied ondeocht en aangegeven. Uit de globale

en de watend kan zoutwater effebekeningen kan wonen geeld dat door de aanleg van een kwelsloot in het
zorgen voor een onomkeea plangebd deze in principe voldoende compensatie biedt om de geohydrologche effecten I

zoutweercolatie en derhalve van Werdunen naar de omgeng te vooAomen.
waaebze (in eigendom
hebbende) landbouwgnd (408) De enswuze voor het ondeeel zoutschade is er met name op gedcht, dat door het

inbngen van zout water in het plangebied de hoeveelheid zoet water dat beschikbaar is om
de nuuflke zoetwaterbuffer aan teM vullen vermde. DR mm name n de zomer b een
ereme droogtepedode. B deze situage leidt dit volgens de enswijze tot een niet
omkeea zoutwateercolatie en kapitaalvernietiging (waaoze ndbouwgrond Verer
wort gewezen op de duk meer eme Mimogche omandheden.

In het rapport Werhuhouding aat dat zonder mgerende maatregelen in de agradsche
peelen gnzend aan het plangeed naar verwachting de zoetwaterlens dunner zal worden
en dat het oppervlaktewater te maken zal kgen met een toename van (zout) kwelwater wat
leidt tot mogelke dsico op zoschade aan de gewassen. Door aanleg van de kwelsloot
(mgerende maatregel) zal de grondwaterstand en de stijghoogte in het zuk
aangnzende peeel 5 tot 10 cm lager komen te liggen dan in de huidige sRuae. Het dsico
van nachade eof verzing wonen door een dergelijke kwelsbot meer dan volledig
gemgee. Verer wort aangegeven dat door de ongksooge bodemopbouw (en het
gehaeee eenvoudige modelconcept) de onzekerheid in de effectvoompling relatief groot
is. UR monRodng van de gmndwerstand en de grondwaterkwaliteit in de aangnzende
agradsche percelen zal moeten bleken of de kwelshot voldoende compensatie biedt voor de
effeen van Werdunen.

In de kwelshot aan de randen van het pngebied wonen dezelfde streefpeilen gehantee



zoals nu in het plangebd en omgeng. HierbU kan opgemerkt woden dat het nood-ooelUk
(Zandertje, PaA Schoneve, Het Heem. Foal Frededk Henddk) en het oostelijk deel van de I

Oud Bskenspder in de huidige situatie door het #angebied Waterdunen afwatert. In de
nieuwe situate vindt de afwadng van dit gebied plaa Ua de zuidelijke kwelsloot zodat in de I

randzone van het plan zoet water beschikbaar komt.

Bij het veingsonderzoek hee men geen rekening gehouden met ereme
weeomandheden (droogte of neerslag). W is gebleken dat indien bij ereme droogte
de wand in de kwelsloot g zakt naar wierpeilneau de kwelMoot nog vdoende
mgee& HierbU wordt opgemerkt dat de kwoot door de aangde rechtstreeks
bevloed wodt door het robuue) reerende peilgebied (ongeveer 4000 ha) van het
afwateringsgebd Nieuwe Sluis (ongeveer 4600 ha). De kwelshot wodt zodan aangelegd
dat er in de winter ongeveer 0,50 m water sat, in de zomer s dit ongeveer 0,80 m. De kans
dat bij (extreme) droogte het zomerstreefpeil meer dan 0,30 m daalt is geven de ervanngen in
het peilbeheer klein.

Vooaand aan de werkzaamheden woden er conform het monoringsplan van Deltares
(mei 2008) de grondwaterstanden in en m name langs de nden van het gebied gemeten.
Die mingen zullen ook dens en na de alatie dooaan om eveuele effeen te kunnen
waamemen.

In geval van eingschade kan een verzoek om nadeelcompensatie woden gednd op
gnd van de pronda nadeelcompensatiegeling voor Werdunen eHof de Verodening
Nadeelcompensatie wachap Scheldemen. Er dient ueraard wel spike te zijn van een
causaal verband.

Op basis van de uievoede udie(s) blijkt dus dat de gevolgen van Werdunen zoals
gesch in de enswze voldoende woden ondeangen door technische maatregelen.
Daarnaa bestaat er een geling voor nadecompensatie. Daarmee zijn de belangen van
deden voldoende gewaarbod.

1.2. Goed peeel grond aangeboden Het door betrokkene naar voren gebrachte met betrekking tot gewenste grondansacties en
Algemeen met voorkeur tot grondil. Geen gndwaade heeft geen die relate met de nu voodgende ontwebeuiten.

voortel tot aankoop of ruil De pne heeft deze punn onder de aandacht gebucht van het kavelrubureau Zeeland. I

ontvangen. Perceel door zowel
overhe als priveseor als
ecoamineed' aangemerkt



1.3. Perceel (S 408) is en zal frequent De zorgen ome schade door foegerende vogels en de tekortschietende
Algemeen als foegeeebied voor vogels schadeveoedingsgelingen hebben geen die relatie met de nu voodgende

dienen. Landelijke ontwebesluiten. De genoemde bezwaren zn niet gedcht op de nu voodgende
schadeveoedingen bieden geen ontwebesluiten, maar op het project Wdunen zelf.
soelaas (ook niet in de toekom)

Overigens is de kwestie van (toename van) foeragerende vogels in de beroepsprocedure rond
het inpasngsplan Waterdunen ook naar voren gebracM. In de uipak van de Raad van
State dnaangaande overweegt de Afdeling, dat indien van schade door foeragerende vogels
spike zou zn, er geen grond besat voor de verwachting dat die schade zodanig zal zn,
dat b de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten worden
egekend dan aan de belangen die met de realdering van het plan Waterdunen aan de orde
zun.

2. M. Bastaanse-Loeffen, tevens H. I

Bastiaanse& T. Bastiaanse
Scherpbierseweq 20
4503 GS Groede
d.d. 4januan 2013,
gekomen op 10 januan 2013.

2.0 Ontvankkhd Aangeen de prone niet meer over de post-enveloppe beschikt, wordt deze enswuze
aangemerkt als tdig ingekomen.

2.1 Door het onttrekken van goede Deze enswjze s niet gedcht op de nu voorlgende ontwebesluiten, maar op het proje
Onerpbesluit grond aan landbouw is er minder I Werdunen zelfl De bezwan zn ook naar voren gebcN in de beroepsprocedure gen
ogrondingsveunning goede grond beschikbaar voor het inpasngs#an Werdunen. In de uitspak van de Raad van State dnaangaande, hee

productie van voer en voedsel. de Afdehng overwogen dat de in Werdunen vooene nctievendering slechts betrekking
(Wereld)bevolking neemt toe, heeft op 1% van het agdsch gebied van Sluis. Gelet daarop hebben Pronda Staten naar
voedselbehoefte stijgt. het oordeel van de Afdeling zich in dijkheid op het standpunt kunnen sllen dat het belang
Grondonttrekking heeft een b het realiseren van een recreatie- en nuuebd zwaaer weegt dan het belang b
psopdvend nadelig effect (voor behoud van het beaande landschap. De Afdeling acht hiermee ook vdoende gemotivee,
zowel agraners als ndbouw). waarom aan het belang van de voedseoorziening geen overwegende betekenis is

egekend.
2.2. Door het onrekken van (gedeelten) I

In het ontwe onttrekkingsbeu van sat dat in het GeMeds#an Nuudk taal en het
Onerpbeslu van de Langeweg en Pronciaal Verkeers- en Veoersplan Zeeland, MobiAeit op Maat (waadn het pronciaal
oneing wegen Slikkenbuseweg aan het categoriseringsplan is opgenomen) de oungsstructuur van de West Zeeuws-Vlaamse

openbaar veAeer wo ik kust nader is uitgewerkt. Het pdncipe van de slagenstructuur is daarbij als ugangspu
gedwongen om wa de Prondale I genomen. De weg Breskens, Groede, NuwNiet en Sluis is de hoofdrou voor het
weg om te den van Groede naar doorgaande verkeer. Vanaf die weg s de kust bereikbaar via een aanl oungswegen, de
Breskens en vice versa. Dit zogenaamde 'slagen' naar de kust. Dooaand veneer langs de kustrook wordt zoveel
betekent vaak omden en het wordt I mogelk vermeden, waaoor de verblijfskwaliteit aldaar voor kubewone en recreanten
veel drukke wat de vlhd niet I eneemL Met de inrichting van de slagenstructuur wordt naar onze mening de kustrecreatie I

bevorded. bevoe, niet bemme.
In Werdunen worden vanaf de weg Breskens-Groede met twee slagen naar het nd, de
bestaande bebouwingsconcentraties en develeatie in Werdunen vooien: een



oostelijke slag via de Langeweg en de (nieuwe) vedegde Slikkenbuseweg en een webelike
slag via Nooweg, Havendk en Puendk. Via deze slagen zn alle beemmgen aan de
kust goed beikbaan In het geval van camiteiten kunnen hulpvoertuen gebruik maken van
de route door het bungabwterrein. Dit kan dan in beide richtingen, zowel we-oo als oost-
west. Hierdoor zUn alle beemmingen aan de kust bij camiteiten via twee kanon te
bereiken. De aanrijtijd voor hulpvoeduen vanuit Breskens naar recreatievoorzieningen langs
de kust ten ween van Werdunen blijft nagenoeg onveranderd.

I

De hiewoor genoemde slagen zijn beschreven in paragraaf 4.5.2 van het inmds
onheoepk geworden inpasngsplan Waterdunen. Ingevolge jurispdentie van de
Afdeling beuurecspak van de Raad van Ste geldt als uitgangspu dat het nemen
van een onttrekkingsbesN als een normale maatschappke ontwikkeling moet woden
beschouwd, waarmee een ieder kan woden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen
n beginsel voor rekening van de betrokkenen dienen te blven. Dat neemt niet weg dat zich I

feiten en omandheden kunnen voordoen waardoor een individue belang Mn gevolge van
een dergelijke maatreg zodanig zwaar wort getroffen dat het uit die maatregel
voortvloende nadeel redelijkerwijs niet ten lae van betrokkene dient te biijyen.
Als blijkt dat er schade is, dan kan er op grond van adikel 6 lid 1 e.v. Wro juno artikel
6.1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, alsmede de Planschadeverordening Zeeland, een

I

veoek woden ingediend om een tegemoetkoming in de planschade b burgemeeer en
wethouders van (eén van) de gemeee(n) waann de schadeooaak is gelegen, ter aentie I

van gedeputeerde Staten van Zeeland.

De huidige au,route van Groede (Scherperseweg 20) naar Breskens (bijvoorbee
eindpunt: Langeweg 77) is Scherpeeweg, Schuitvlotstaat, Buemeeer J C
Evearaan, Vooaat (N675), Noordweg II, Havendk, ikkenbuseweg, Langeweg te
Breskens. Deze huidige autoroute heeft een lengte van 6,3 km.
W U onderkennen dat het autoverkeer dchng Breskens (en visa veda) in de nieuwe situate I

geen gebrulk meer kan maken van de route Langeweg en Slikkenbuseweg.
De altematieve autoroute dchng Breskens (en visa veda), na de onrekking aan het
openbaar verkeer van onder andere weggedeelten van de Langeweg en ikkenbuseweg, is

I

de autoroute Scherpbierseweg, Schuitvlotstraat, Buemeeer J.C. Eveaan, Voorstraat
I

(N675), Provinda weg (N676), Singel, Langeweg. Deze nieuwe autoroute heeft ook een
lengte van 6,3 km.
Concreet betekent dit dat de nieuwe autoroute ten opchte van de huidige autoroute qua
afstand geluk blijft. Van omden en omschade is naar ons oordeel hier geen sprake.

Voor de Pnda weg (N675), een gebdsontslungsweg, is in het verkeeondeoek een
veAeeroename met circa 1500 mowoeuen voopeld als gevolg van het proje
Werdunen. De totale verkeeintensiteit op de N675 komt daarmee op ca. 6000
motooertuen per etmaal. Gelet op de maximale capaciteit van de weg (10.000 & 12.000
morvoeduen per etmaal) noopt deze ename niet tot aanvullende maatregelen. Als



wegbeheeer zal de prone de daadwerkelijke ontwikkeling van de intensiteit uiteraa
volgen. Indien dat vanuit de verkeersvlheid nodig is, zullen daartoe passende maatregelen I

wonen genomen.
3 J.J. van Rosevelt

Zandee 5
4511 RJ Breskens
d.d. 4 januan 2013,
ingekomen op 8 januan 2013

3.1 Wandpad tussen Zandee 3 en 5 De enswijze s net gedcht op de nu voodgende ontwerpbeuiten, maar op de
Algemeen dchting zuidwaas. vooenomen nrichting van Waterdunen zelf. Het bezwaar is eeer als inspakreactie op het

I

In 2009 ook al enswjze ingediend. voorontwerp inpasngs#an by de prone naar voren gebchL In de antwoonota b het I

Trac6 op deze locatie is erg ontwerp inpasngsplan is toen het volgende overwogen: "De vooeeMe aematieve route I

ongukk en tast pdvacy aan. 40 aan de oostrand van het gebied achten wy voor recreanten minder aantrekkelijk dan de
Mer oostwaas opschuen leve huidige route, die meer door h gebied heen Ioo. Dooat de roe langs de beaande
diverse expliciete voordelen op: oslungsweg naar de zuidelijke bebouwing van het Zandee Ioopt, kan aantasting van

Weiland met unieke kaesporen naurwaaen wonen vooAomen." Aanvulnd hierop willen wy nog op het volgende wijzen.
wordt niet doorkruist; Zoals ook uit de aanvag van de wateeunning blijkt, zal langs de bebouwing van het
* karaedstiek gebied wordt Zandee een neuwe watergang wonen aangelegd, die de bebouwing scheidt van het
behouden (recreatie)natuuebied. Het wandpad zal aan de zuoozijde van die nieuwe wateang
* Wandelpad komt haaks op dk te I komen. De and vanaf het pad tot de woningen van het Zandee is zodanig, dat geen
liggen dat zoot voor veilige spike zal zn van onaanvaardbare aaasting van de pdvacy.
oversteekplaats voetgangers.
Het gros van de bewone is gen
het plan; persoonlijke aandacht aan
zienswze s gewen.

4. mir. H.P. Meeens
Coendersbean 226
5709 MA Helmond
5 januan 2013,
gekomen d.d. 8 januan 2013

4.1. In het plan wonen met gemak de De ontheffing eunt op een zovuM motivering. Ondeeel daarvan is een oectieve en
Ontwerpbesluit Flora- en gebdsgen sooen die normaal zorgvuldig vemch soortentoe "Effeen en maatregelen beschermde soorten Waterdunen I

Faunawet (toekenning sterk beschermd wonen en reden Breskens", de deel uitmaa van de ontheffing. Rekening houdend daarmee zijn in de
ontheffing ruimtelijke zn om plannen aan te passen of oheffing de voochdflen aangescherpt. Op basis van het vooaande is sprake van een
ingrepen) voorzienngen te treffen, ingewisseld zovuMe afweging van belangen binnen het kader van de Flora- en Faunawet. Het belang

voor of ondeeschikt gemaakt aan van de het project is aewogen mn opzich van het belang voor de soort. Door het nemen
soorten van buiten het gebied. van de maaegelen komt de gunstige aat van inandhouding van de sood niet in het
Geen spike van een evenwichtige geding. De sood blijft in het gebied en kan er gebruik van blijven maken.
natuurowikking.



4.2. Ogrondingenvergunning (en De getijdenduiker is als ondeeel van het kuversteingsplan Werdunen door het
Ontwerpbesluit wateweunning) leveren nieuw watechap getoetst aan de ndke veilighdsnormen. Het resultaat van deze etsing en
ogmndingenvergunning I

dsco op voor camn de daaruit voortvloeiende eisen aan het ontwe van de duiker zn opgenomen n blage 1

en plangebd en park Schoneveld. van het kustversterkingspn, dat in 2008 door de Algemene Vergadering van het wachap
Ontwerpbeslu Wa I Door comunatie van in- en uitlaat in is vastgesteld en door Gedeputeee Staten is goedgekeu. De getijdenduiker dient net als

de getijdenduiker ontstaat een alle andere delen van de pdmaire waterkedng in Zeeland aan de norm van 1:4000 te voldoen.
situatie die b foudeen dsico Van extra, onverzekerbare dsico's als gevolg van de getijdenduiker is geen sprake.
geeft op cameen) in
binnengebd Zekerheid dat dit
doende) is uiesloten is niet
aangetoond. Geen
aoende/vdoende
woningveEekedng van aanwege
eigendommegebouwen in geval
van cameit of mp. Pmnde
moet vooien in mpverzekedng of
de niet verzekerde kosten in
vooAomend geval veoeden.

4.3. Verwijzing naar eeer egezonden De nieuw aan te leggen v liggende fietsroute door het nuueed heen beschouwen wOntweu brief. niet sociaal onveilig. Het natuuebd wort een open gebied van kreken, slikken en
onttrekking wegen Nieuw aan te leggen fietsrou is schorren. Er is weinig of geen hoog opgaande begroting langs de fietsrou. De fietsroute

niet veeeveil, noch leidt voorts dire langs een woone hetgeen de sociale vlhd bevoed.
verkeerstechnisch noch sociaal.
Beleving ook heel ande Voor de beantwooing van de oslungsstruuur van het betreffende gebied en de schade I

polderroe naast ndrou wort verwezen naar de beantwooing van de enswjze genoemd onder 2.2.
Omleggen route voor verkeer naar
provinda weg (ipv. kustrook) B camiteen kunnen de hulpdnen naa de hoofdontslung via de weblike slag en
betekent dat 3 keer door een oostelijke slag ook de route door het bungalowterrein benuen. Dit kan dan in beide
bebouwde kom gelden moet richtingen, zowel we-oo als oo-we. Hoor zijn alle verbl en recreaeve
wonen (Nuwiet, Groede en voorzieningen, zoals hotel, camping, bungalowterrein en het Bezoekerscem, via twee
Boerenh Dat betekent dat deze routes te bereiken. De aanbod voor hulpvoeduen vanuit Breskens naar
kernen meer verkeer moeten recreatievoorzieningen langs de kust ten ween van Weunen blft nagenoeg
verwerken, rwl de bebouwing onveranderd.
merendes dire aan de weg ligt.
Wegen voldoen niet aan cdtefia van
provincia weg.
Onttrekking gedeel zonder
aangrenzende bebouwing
(Slikkenbuweg-gedeelte
Langeweg) en aanleg van een
nieuwe oung achr de
woningen aan de Wesand van



Schoneve is niet juist.
Bereikbaae voor hpdnen
baad zorgen, n de huidige situatie
s het al moeilk de juiste plek te
bereiken, in armsituatie is juiste
Iocatie en aanroe vaak niet
eenduidig. In de nieuwe situatie zn
er geen of moeilke kodungen
aanweg.
Nieuwe slagenstruuur zal
problemen geven voor Puyendk
Problemen met onttrekken van
wegen zonder dat er nminste een
functioneel veangende weg voor
n de plaats komt.
Als ten gevolge hiewan
verhuuad van vakantiewoning
schade opleve zal schade
geclaimd wonen, een eventuele
verjarng wordt hiermee geuit.

4.4. Verwijzing naar eerdere e-mail d.d. I In de enswijze wort aangegeven dat het gedempte tij nagenoeg permane hoger is dan het
Ontwerpbeslu Waterwet I 8-11-11 en informatie-/inloopmdag oppewlaktewarpl in de huidige watedopen, b hoogtij wel 0,75 m. Het huidige gemiddee

n oktober 2012. oppewlaktewater gebdspl is NAP -0,75 m. Het oppervlaktewar beslaat slechts een klein
Zoen zn toegenomen niet peentage van het gebied dat grotendeels uit percelen beaat. Op de plaaen waar de
afgenomen. T.a.v. verzing bluff kreken gegraven worden aat nu grondwater op een gemiddeld niveau van NAP 0,00 m
gedempte tij permane hoger dan I afgeleid van grondwaterstandsmetingen. Het gemdelde nieuwe peil is vergelijkbaar met de
geedspl (b hoogtij > 0,75 m). I huidige grondwaterpeilen. Er is dan geen sprake van een toegenomen wateruk vanuit
Dat in droge pedodes geen waterdunen naar de omgeng. Het gemiddde gedeme getijdepeil in de nieuwe situate is
zoetwater is dat zounfilae NAP 0,00 m. Ook b doodtij en spdngt waarb de amude respectievelk kleiner of groter
tegengaat is niet weedegd. IS.

Waarom laat waterschap hier een
permane hoger zoutwaterpeil toe I Dat er in droge suaes geen zoet water is om zoutinfiltratie tegen te gaan s volgens indiener
n tegenstelling tot b andere n de ppoage niet weedegd. Gezien het feit dat de belangen van de indiener buiten het
bouwween/-puen in Zeeuws- plangebied liggen uk deel pa Schoneve) wort voor de verdere beantwooing
Vlaanderen. hiervan verwezen naar de beantwooing van de enswjze b 1.1. en wel in die zin dat voor
Afwatering van Schoneve en 'agrarische peen', 'bebouwing' mo worden gelezen.
Zandee wordt om het #angebied
heen gelegd. Daardoor lange B de aanweghe van robuus zoete grondwatervooomens (conrm Keuaart
omweg. Omdat afwatedng tevens Grondwar van het waterschap) eist het wechap b (tijdelijke) grondweemalingen een
als kwelshot moet ngeren retouemaling om het zoete grondwater op peil houden. In het pngebied van Werdunen I

betekent dit dat in droge pedode het en directe omgeving is geen spike van een deelk voorkomen. Een permanent hoger
zoute kwelwar infileed. Tdens zoutwaterpeil is in dit verband dan ook toeatbaaE



nare pedodes wordt
voeapadit anwege ngte De afwatering van het Zandee, Schoneve, Het Heem en Fort Frededk Henddk wodt in de
aNoe0 drastisch bepet, zeker als nuwe situafie binnenplans ngs de randen van het angeed geid. De af te ggen weg
bngscapaciteit op zee vermindert voor de afwadng b genoemde bebouwing wodt daarmee nger dan de hue situatie. In
door hoge buinwaranden. het ontwe van de maatregelen en de kwelMoot hr kening mee gehouden zodat de
Hdoor venal te gering voor een opuwing in een aNoeituatie geen hinder geeft voor de bebouwing stroomopwaarts. Ook de
goede aNoe waadoor ae b extremen is getoetst. Vanwege de hoge Iigging van bebouwing eninfuur
eeder/meer wateroverla te bpen deze geen groot dco. In het aemeen kan men stellen dat de aa,eg van een nieuwe
verwachten op Schoneve. Omdat afweringstructuur de afwadng van de aagende paAen verbeterd. Eventue knpuen
er geen spuiboezem voon kan op de paAen zeff woden hrmee echter nt opgelost.
een versnelde afvoer niet
plasnden, heeen beteke dat Een spuiboezem voor het zoete wateyeem niet opgenomen omdat er geloosd wordt a
niet vdoende ingesped op het gemaal Nieuwe Sluis. Het huidige uitwateringskanaal voor het gemaal blijft over een lengte
heftigheid en omvang van buiten van ongeveer 350 m. in. Daamaa wodt de (ngere) omleiding uievoerd met
een alom bekend peem ook in afmetingen vergelijkbaar met de bestaande hooafwatering. De boezemfunctie wordt
de hue situae. daarmee vergelijkbaar of verbeted Lo.v. de huidige situatie.

4.5, Vooaand aan De kwaliteit van het natuuebied staat b de proncie hoog in het vaandel, zoals ook volgt uit
Aemeen vergunningverlening dient het reeds vastgestelde inrichtingsplan Watedunen en het beeldkwaliteit#an Waterdunen.

oveenkom met patten Op dR mome ndt nog overleg #aats ssen de in Waterdunen samenwerkende patten
aangegaan te woden. Ingep heeft over (de kwalite& de ventwoodkheden en financiering van) het beheer en onderhoud
consequenties voor beaande van het gered. Afspken daarover zullen vooraaande aan de realatie woden neergelegd
akantie)woningen. genan n een overeenkom. Het aangaan van een overeenkom met betrekking tot beheer en
moen zekerheid/dukhe onderhoud voorafgaand aan de veunningverlening wek geen noodzakelijke
kgen over (kwaliteitsondeoud) voorwaade. In de grondexploitatie van Waterdunen in de finandering van het beheer
nuuebied en mogelijke voorzien.
financiële consequenties bij
gdringen subsets, ovemames
door andere patten etc. (kk naarae Bakman, Pannenschuur
etc.)
Zo dat voor vergunningverlening
aids zove mogelijk juddch
afgedekt. Openheid van zaken is
hieoor een eerste vereiste.
Oveenkomen m.b.t. duuaam
en kwalitatief beheer zn nt ter
inzage gegd. Veunningen
zouden hiedoor nt verleend
mogen woden. A
oveenkomen bestaan dnen
deze eet nog ter inzage te woden
gegd, na reace kan veunnng



dan weiniet wonen verleend.
Deze enswijze tevens
beschouwen als een WOB-veoek. I

5. J.J. Provoost
Nieuwstraat 17
4503 BD Groede
d.d. 5 januan 2013, gekomen 8
januan 2013

5,1. Ontwerpbeslu Flora- en faunawet Van beperkingen voor de opzet van Waterdunen als gevolg van het ontwerpbeu Flora- en
OntwerpbeMu Flora en legt wellicht beperkingen op aan Faunawet zal geen sprake zn. De in het besluit voorgeschreven maatregelen en
Faunawet oopronkelijke opzet nieuw te voorzienngen ten behoeve van de bokkenorchis en de steenuil kunnen in het plan

bouwen vakantiewoningen integraal geingree wonen zonder dat de oopronkelke (en unieke) opzet van verwewng van
n ndschap op te nemen. Deze natuur en recreate wordt aangetast.
unieke opzet (met egevoegde
waae voor streek) moet behouden
blven. Hiermee kan Wateunen
zich tot in lengte van jaren bi,vend
onderscheiden.

5.2. Huidige economche cdsis mag Deze enswjze vat de prone op als eunbetuiging aan de onvermindee ambities van de I

Algemeen geen aanleiding zn tot afbreuk aan patten, betrokken b Waterdunen.
de kwaliteit waarop landschappelijk
en recreaef is ingezet.

6. A.M. Mannekes
Lanewe 102
4511 AN Breskens
d.d. 9 januan 2013,
ingekomen op 9 januan 2013

6.1, Door het onrekken van gedeelte Het streven is de kustzone zeff autoluwer te maken, waaoor de belevingswaae enOneu Langeweg aan openbaar verkeer, is veiligheid voor verblijfsrecreann, fietsers en wandelaa wordt verhoogd. Daarmee wordt de
onttrekking wegen fruitwinkel moeilker bereikbaar, dit kustrecreatie srk bevorderd. De fftwinkel ligt langs de oostelijke ontslungsweg (oewel

zal tot omzetveds leiden. bonelike slag") naar de kust. Dit kan positieve effeen hebben op de bereikbaarheid en de
Door onrekking moet, om zijn omzet van de fruitwinkel.
woning/winkel aan G. de Mooweg
te bereiken, worden omgereden Als blijkt dat er schade is (bijvoorbeeld waaevermindering, omzechade en / of
over de veel drukkere Pronda omschade dan kan er op grond van aikel 6 lid 1 e.v. Wro juno artikel 6.1.1.1. van het I

Weg naar Groede. Besluit ruirntke oening, alsmede de anschadeverordening Zeeland, een veoek
Het eendchtingsverkeer langs de wonen ingediend om een tegemoetkoming in de pnschade b burgemeeer en wethoude I

kust zoot ook dat winkel veel van (en van) de gemeente(n) waadn de schadeoorzaak is gelegen, ter aentie van
moeilijker te bereiken is. Dit deel gedeputeee Staan van Zeeland.
van Breskens wordt uhoek.



6.2. Ongerusthe of ontwatering in De peelen van de indiener liggen in hA ooelk deel van de Oud Breskenspolder dus buiten
Oneslu Werwet I polder goed zal blUven. Heer als het plangebied van Waterdunen. De afwatering van dit deel van de polder vindt in de nieuwe

enige nog peelen in de polder. situatie plaats via de ooelke en zuke kwelslo gelegen binnen#ans langs de randen
Inlaat van zout water kan op termin I

van Werdunen. Voor de verdere beantwooing wordt verwezen naar de beantwooing van
ook schade veroorzaken. Is er een 1 de enswijzen b 1.1 en 4.4. gebasee op uievoee wateuhoudkunde onderzoeken
goede regeling als op termin en metingen van het grondwaten
schade ontstaat en we s hieoor
dan aansprakelijk In geval van erzingschade kan een verzoek om nadeelcompensatie worden ingednd op

grond van de provincia nadecompensatieregeling voor Waterdunen en/of de Verordening
Nadeelcompensatie watechap Scheldestromen. Er dient uiteraa wel sprake te zijn van een
causaal verband.

6.3. Aanleg natuur. Op welke wijze s het I De enswijze is niet gericht op de nu voodgende ontwerpbesluiten, maar op het proje
Algemeen onderhoud gegeld, wat is het Waterdunen zeif.De kweie van (toename van) foeragerende vogels is in de procedure rond

onderhouds#an, wie is hieoor het inpassingsplan Waterdunen ook naar voren gebracht. Voor dit soo schade geldt een
verantwoordelijk. landelijke compensatieregeling. Zie hieoor verder b 1.3.
Enkele perenpercelen in eigendom, Voor het onderhoud van het natuurgebied zal de toekomstig beheerder een beheerplan
deze zn baerievuuevoelig. Wie opalen. Daadn zal ook het aspe van voork6men van schade b aangrenzende peelen
s vewook voor adeque aandacht kragen. In de grondexploitatie van Waterdunen is in de financiedng van het beheer
bestrijding? voorzien.
Wat is gegeld m.b.t, ovedast van
bv. ganzen op naast gelegen
peelen. We is verantwooelijk
voor eventuele schade? J

7. E.P.M. Tournois
Sliikplaat 20
4513 KL Hoofda
d.d. 9 januan 2013,
ingekomen op 9 januan 2013

7.1. Woning aan Zandee 7 in Het perceel van indiener van de zienswze ligt binnen het pngebied van Waterdunen met
Onerpbeslu Waterwet I recreatieve verhuur. Nu geen een maadhoogte van ongeveer NAP +1,20 m.

problemen met optrekkend of
doorslaand vocht. Als door realisatie Door de dagelijkse eb- en oedbeweging komt zout water het plangebied binnen. In het
Weunen woning niet meer pport staat aangegeven dat dit bekent dat in het plangebied tot in elk geval het
bereikbaar is, of door schade niet vloedniveau (NAP +0,55 m) spike is van een zoute owikking van hA grond- en
meer verhuurbaar is oppewlaktewater. Ook de zone tot aan het spdngoedneau (NAP +0,75 m) zal een zekere
mndwelweoging - mate van zoute ontwikking doormaken, en zal leiden tot een meer brakke suatie. De hoge
zogehae) wordt Pro,nde delen van Werdunen die zich buiten de invloed van het zoute water bevinden (globaal boven
Zeeland hiervoor ventwooelk een ligging van NAP +0,75 m, voomamelijk langs de randen van het gebied gelegen) zullen
geeld voornamk onder invloed van het zoete regenwater blven. De beoogde kwo langs de

binnenrand van het plangebied bevindt zich in de zone waar vooral spike is van een
ontwikking onder invloed van zoet (grond)water. Daamaa heeft de aanleg van de kwelsloot
ook zn eigen effect op de gmndwaterstanden en de zoetwaterlens ter plaae. In het pport



is opgenomen dat n een zone van circa 50 t 100 m breed (afhankelUk van het peil in de
kwelsloot) langs de kwelsloot de grondwarstand binnen het angebd zel ger wort dan
n de huidige situatie. In deze zone zal daardoor sprake blijven van een zoet grondwater. In
het rapport is verer aangegeven dat op de bovenstroomse trajeen (waaronder de kwelsloot
ten zuiden van Het Zandee) met een hogere maaivelging en/of natuurfunctie het
waterpeil zelfs rond NAP mag zn zonder dat dit oveda gee. De bodemhoogte van de
neuwe kwelsloot sluit aan b de huidige watedoop aan de zuidzijde van Het Zandee. Deze
watedoop wort gehandhaafd. De drooggging van het peeel wordt door deze maatregelen
niet gewijgd.

Gelet op het voorgaande worden geen nadelige gevolgen verwacht voor het perceel van
indienen

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er conform het monitoringsplan van Deltares
(mei 2008) de effeen op bijvoorbed de gmndwarstanden in het gebied gemeten.

In geval van (veiltingschade kan een veoek om nadeelcompensatie worden ingediend op I

grond van de pronda nadeelcompensatiereging voor Waterdunen en/of de Verordening I

Nadeeompensatie waterschap Schelderomen. Er dient uiteraaR wel sprake te zn van een
causaal verband.

VeRer zal er zo voor woRen gedragen dat de woning gedurende en na uioedng van het
proje bereikbaar blijft.

Grontmii namens Strandcampinq
Groede B.V.
Postbus 7060
4330 GB Middbur#
d.d. 9 januan 2013, ingekomen op 9
januan 2013

8.1. Grote veAeersbelasting op Voor de beantwooRing van de ontslungsstruuur van het betreffende gebied wort
OneMu egangswegen. Wegen zijn (te) verwezen naar de beantwooRing van de enswze genoemd onder 2.2.
Onekking wegen smal en kunnen extra drukte niet De verwachting is inderdaad dat ten gevolge van de aanleg van Werdunen de

verwerken, daamaa is er kans op veAeersbesting naar de kust zal toenemen. Hiedoe zijn in de afgelopen jaren waar nodig
fivorming en d zal leiden tot reeds wegen en fietspaden aangepa op de egekende funce. Specifiek met op het proje
opopngen of wegvemperringen Werdunen zal de Puendk ook verbreed worden.
bij Camping Groede.

De enemende veeersinnsiteiten leiden niet tot veRere noodzakelke aanpassingen in I

het betreffende gebied. De wegbeheeRers emeee, waterschap en provi nde) zullen de
daadweAelijke owikkeling van de verkeersintensiteit uiteraaR blven volgen. Indien het
vanuit de verkeersveilheid nodig is, zullen daaoe passende maatregelen wonen genomen.



8.2. Onkken van wegen aan het In Waterdunen wonen vechilnde paeewooEieningen aangelegd met in total circa 1250 I

Ontwerpbeslu openbaar verkeer betekent minder parkeerplaatsen. Naar verwachting zal daarmee het huidige parkeerobleem (pateen in de I

Onttrekking wegen parkeermogelijkheden, berm) juist wonen opgelo.
bermpaAen kan nu leiden tot een De verwachting is dat het waterschap en de gemeen Sluis een paAeerverbod instellen en
extra remmende weing op de handhaven voor het parkeren in de berm.
toevoerwegen. Tot slot wort medio 2013 langs de Walendijk een tijdelijke paeeooiening aangegd.

V66r de zomer van 2014 zullen de definitieve parkeewoorzieningen gereed zn.

8.3. Ontheffing voor de uitvoering van De ontweveunning en -ontheffing zn vrij algemeen van aard omdat de aanvraag ook
Ontwe oheffing op de werkzaamheden is te weinig algemeen van aa is. Het is niet aan het wechap om iets te vermeen m.b.t.
keur wegen concreet, hierdoor kan niet worden uitvoefingspedode en eventuele andere voorwaaen (nz dit een relatie zou hebben met de I

beoordeeld of ovedast kan worden betreffende Keur) om ovedast tdens h eristenseizoen te vooAomen. Indien de Pro,nde I

voorkomen en/of tot een mnmum daar aanleiding toe ziet, zou zij deze aspeen wel kunnen meenemen n haar
beperkt uitvoedngsvoorwaaen.

9. Mevr. A. Maas
Walend 4
4503 PM Groede
d.d. 7 januan 2013,
ingekomen op 9 januan 2013

9.1 Slling, dat proje de leefbaarheid De enswijze is niet gedcht op de nu voorlgende ontwerpbeuiten, maar op het project
Algemeen van de gio kan veroten, wordt Waterdunen zelf. Het punt van het onvooende onderbouwd zn van de sodaal-economische I

onvooende onderbouwd. Het effecten van Waterdunen is eeer reeds als enswuze op het ontwerp inpasngsan naar
mankee aan gedegen ondeoek voren gehecht. Deze slling van app wort overigens niet nader onderbouwd. In de
dat de kansen en bedreigingen op reace op de enswjze is n de enswijzennota uitgebreid ingegaan op het verrichte
een oectieve manier inschat. ondeoek naar de regbna sodaal-economische effeen van Waterdunen. Betreffende
Opmerking over ieg aanpak en ppoen zijn op de website www.waterdunen.com te vinden en zn ook eerder ter inzage
samenwerking met oanaties en gelegd in het kader van de m.e.r.-procedure en de procedure rond het inpassingsplan.
bevolking is uind, daar er van De opvatting van appoint over het gevoee ovedeg tussen provine en haar wordt niet
een fatsoenlke benadering door de gedeeld.
prowncie dchting m geen spike
was.

9.2 Door de ung van de wegen Voor de beantwoording van de ontsluitingsstructuur van het betreffende gebied en de
Onerpbeslu moet vanaf haar woning naar eventuele omschade wordt verwezen naar de beantwoording van de enswjze genoemd
Onttrekking wegen Breskens 3,5 km omgereden onder 2.2.

wonen.
De huidige autorou van Groede (Walendijk 4) naar Breskens (bijvoorbed eindpunt:
Langeweg 77) is Wandijk, Zandee I / II, Slikkenbuseweg, Langeweg te Breskens. Deze I

huidige autoroute heeft een leng van 4,2 km.
De nieuwe alternaeve autoroute van het huis van betrokkene naar Breskens (heenreis) is de I

Walendijk, Panomaweg, (de nieuw aan te leggen) Slikkenbuseweg en de Langeweg. Deze
I

neuwe heenreis heeft een leng van 4,5 km.



De nieuwe altematieve autoroute van Breskens naar het huis van be#okkene (teruqreis) is de
rou N676, N675, Noodweg II, HavendUk, Puijendk en de Wandijk. Deze nieuwe terugreis
heeft een lengte van 7,9 km.

De nieuwe autoroutes zijn ten opch van de huidige aorou respectievelk 0,3 km en 3,7
km langer. Heeen ons inens acceptabel is.

9.3 Gevolgen van het ontwerp besluit De enswuze s zeer algemeen en niet concreet gesteld. Het ontwerpbesluif ten behoeve van
Oneslu zjn voor haar persoonlke situatie de ogmnding is tot and gekomen na een gedegen udie van de aanvag, en de b de
Ogmndmgen slechts gebaseerd op aanvraag ingediende pporten. Tevens zijn er n eedere procedures t.b.v, de anvorming en

veronderstellingen en dus niet met valing van het inpassingsplan vele studies naar gevolgen en ontwikkingen uievoerd.
zekerheid te benoemen. In de blagen bij de aanvraag betreffende deze vergunning zn aanvullende detailstudies

bmkken o.a. ppod Nader ondeoek Werhuishouding Waterdunen d.d. 21 november
2012 m.b.t, de waterhuhouding. Hiedn is gedailed de onFen afwadng binnen het
gebied onderzocN, teneinde negatieve effeen op de omgewng te voorkomen. Met het
vooral om rondom h gebied een kwelslo aan te leggen is in het weplan rekening
gehouden. Tevens zn r voorkoming van mogelijke schades aan gendommen ten gevolge
van vracherkeer maaegen opgenomen en zijn hiertoe in de vergunning voochdften
opgenomen. Op deze wze zjn voor zover mogelk de consequenties zo goed mogelk
bepaald en afgewogen. Indien blijkt dat zich onvoormene omandheden voooen dan
zullen deze b de monitoring tijdens en na uvoedng gegnaed woden zodat op dat
moment naar behon kan woden gereageed. Eventueel kan er beroep gedaan woden op
de nadeelcompensatieregeling.

Naar ons oordeel is met bovenaande vooende inspannng geleve de gevolgen inzicNk
te maken en daarmee passende maatregelen te voorzien.

9.4 Gevolgen van het ontwe besluit Indiener van de enswuze geeft aan dat de gevolgen voor haar perceel gebaseed zn opOneu zn voor haar pemoonlke situatie veronderstlingen en daadoor niet met zekerheid te benoemen. Het pportWe slech gebaseed op Werhuhouding Watedunen be#eft echter nader ondeoek.
vemnderstellingen en dus ni met
zekerheid te benoemen. Betreffend perceel van indiener ligt binnen het plangebd. Voor de beantwooding wodt

tevens verwezen naar de beantwooding van de enswijze bij 7.1., met het verschil, dat aan
de zuidzijde van het perceel een perceelsafwatedng wordt gerealee, vervolgens een rook
land t.b.v, de landschappelijke afscheing van het perceel en vervoens het nieuwe
afwateringskanaal voor het gehele zoe afwateringsgebied. Daadn woden de huidige
streefpein gehaeed en die tevens ngeert als kwelslo. De huidige wadoop ten zuiden
van de Walendijk blft gehandhaafd. Deze ont- en afwatefingsstructuur van het perceel is in
het waterhuhoudkund ondeoek apa beooeeld wegens een beperkte
ontwateringsde van de huidige situatie. Hie is met name gelet op een voldoende aF en
ontwatering in relatie tot het fisico van zetting. Het perceel is opgenomen in de monoring van
de gmndwaterstanden.



10. ZMF
Raveliin de Groene Jaqer 5
4461 DJ Goes
d.d. 8 januan 2013, ingekomen op
10 januan 2013

10.1 ZMF heeft geen op- of Deze enswiize neemt de prone voor kenngeng aan.
Aemeen aanmerkingen op de

ontwebeuiten en wend provine
succes met de voortgang van het I

proces.

De enswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van de ontwerpbesluiten.
Wel is amshae een aaal wijzigingen op het ontwerpbeslu dooevoe. Het betreft:

niet inhoudke administratieve wijzigingen;aualae van de gegevens onder hoouk 5;
de opsommmg van de kadastrale numme n de aanhef en akel 1 van de veunnng is n oveenemming gebcN met de peelen genoemd in

bge 2 en 4a van de veunnngaanvag;
de kada peen EL 174, 1009 en 1010, geigen binnen het projegebied, waarop op grond van het inrichtingspn Werdunen ontgravingen n
behoeve van de aang van een leidingenstrook dienen plaa te nden, zn opgenomen n de aanhef en in akel 1. De bijlagen 2 (te ontgronden
percelen), 3 (aangrenzende percelen) en 4 (kaaS) b de aanvag zun hierop aangepa.

Ten aanzien van deze amshalve aangebce wijzigingen geldt, dat belanghebbenden beroep kunnen aantekenen, ook wanneer zu geen enswe hebben
ingednd, gen alle wijzigingen n het defineve beslu ten opch van de ontwebesluit. De wijzigingen zijn eveneens beschreven onder 4.2. van het
defineve ogndgenbeu&


