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1. Inleiding

De kust van West Zeeuwsch-Vlaanderen is door het Rijk aangewezen ais één van de acht 
zogenaamde prioritaire zwakke schakels. In zo’n gebied is nu of op termijn door zeespiegelstijging 
sprake van een veiligheidsprobleem. Vooralle zwakke schakels in Nederland wordt een planstudie 
doorlopen op basis waarvan een beslissing kan worden genomen over maatregelen die leiden tot een 
veilige kust én tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

In de eerste fase van de planstudie is het Basisdocument Kustversterking West Zeeuwsch-Vlaanderen 
en een daarbij behorende aanvulling opgesteld. Hierin zijn oplossingsrichtingen voorzeewaartse, 
landwaartse en consoliderende kustverdedigingsmaatregelen ontwikkeld, getoetst en vergeleken.
In de tweede fase van de planstudie, die eind 2005 is gestart, worden deze voorkeursopties nader 
uitgewerkt op basis van een milieueffectrapportage. Voor het kustgebied van West Zeeuwsch- 
Vlaanderen worden twee milieueffectrapporten opgesteld, die elk een eigen procedure doorlopen. Het 
ene rapport, het milieueffectrapport Zwakke Schakels West Zeeuwsch-Vlaanderen, zal betrekking 
hebben op vier kustvakken: bij Cadzand-Bad, bij de Tienhonderd- en Herdijkte Zwarte Polder, vanaf 
de Baanstpolderte Nieuwvliet tot en met het Zwarte Gat en vanaf de Veerhaven tot de oostelijke pier 
van de Handelshaven in Breskens. Het tweede rapport, het milieueffectrapport Project Waterdunen, 
zal zich specifiek richten op het kustgedeelte bij Nieuwesluis en het daarachter gelegen landelijke 
gebied. Hier wordt een integrale ontwikkeling van natuur en recreatie nagestreefd: het zogenaamde 
Waterdunenproject.

Het Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland van de provincie Zeeland heeft in overleg met de 
gemeente Sluis, het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en Rijkswaterstaat voor beide projecten 
tezamen een startnotitie opgesteld. Eind november 2005 is de Startnotitie Milieueffectrapportages 
Zwakke Schakel West Zeeuwsch-Vlaanderen en project Waterdunen gepubliceerd en ter inzage 
gelegd. Op de startnotitie zijn zienswijzen en adviezen uitgebracht, waaronder het advies voorde 
richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze zienswijzen en adviezen betrekken 
Gedeputeerde Staten, ais coördinerend bevoegd gezag voorde milieueffectrapportages, bij de 
vaststelling van de richtlijnen voorde inhoud van de twee milieueffectrapporten.

In onderhavige nota leggen Gedeputeerde Staten de richtlijnen vast voor de inhoud van het 
milieueffectrapport Project Waterdunen.

2. Overwegingen

In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van de ingebrachte zienswijzen, inclusief de provinciale 
reactie daarop. Het door de Commissie voor de milieueffectrapportage opgestelde advies voor de 
richtlijnen is integraal ais bijlage 2 bij deze nota opgenomen. De commissie heeft de ingebrachte 
zienswijzen in dat advies meegewogen. Zienswijzen over het project Waterdunen hebben vooral 
betrekking op de zorg van eigenaren, bewoners en ondernemers in het kustgebied over de 
inpasbaarheid van hun woning en/of bedrijf in de plannen en op de zorg van agrariërs over de effecten 
van zoutinlaat bij Waterdunen op het omringende gebied. Deze aspecten zijn in de startnotitie al 
onderkend en worden reeds betrokken in de onderzoeken voorde milieueffectrapporten.

Gedeputeerde Staten achten de door de commissie opgestelde adviesrichtlijnen duidelijk en 
uitvoerbaar. In het Rijkspartnersoverleg op 21 februari hebben vertegenwoordigers van VROM en LNV 
enkele aanbevelingen gedaan ter aanpassing/aanvulling van de adviesrichtlijnen op het punt van de 
natuurtoets en de toetsing aan het rijksbeleid inzake het kustfundament. Projectgroep Waterdunen 
heeft voorde richtlijnen voor het Project Waterdunen enkele tekstvoorstellen gedaan met betrekking 
tot het meest milieuvriendelijke alternatief en het onderzoek naar recreatieve effecten.

Het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen, bijeen op 23 februari, heeft geadviseerd de advies
richtlijnen van de Commissie, aangevuld met bovenstaande aanbevelingen, ais definitieve richtlijnen 
vast te stellen. Expliciet heeft de daar aanwezige vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat aangegeven, 
dat de staatssecretaris akkoord gaat met deze richtlijnen.
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3. Besluit

Gedeputeerde Staten hebben mede namens de andere bevoegde gezagen besloten de in bijlage 2
opgenomen advies-richtlijnen van de Commissie voorde milieueffectrapportage met onderstaande
aanvullingen en aanpassingen ais definitieve richtlijnen vast te stellen:
• ten aanzien van het meest milieuvriendelijke alternatief in paragraaf 4.2 wordt de realisering van 

grotere oppervlakken brakke natuurdoeltypen geen redelijkerwijs te beschouwen alternatief 
geacht; in plaats daarvan dienen de mogelijkheden te worden onderzocht om de inrichting van het 
kernnatuurgebied optimaal te realiseren;

• aan paragraaf 5.2 wordt toegevoegd, dat aandacht geschonken moet worden aan de 
inpasbaarheid van de plannen in het rijksbeleid inzake het kustfundament;

• in paragraaf 5.4 wordt het begrip ‘effectieve alternatieven’ gewijzigd in ‘reële alternatieven’, om 
beter aan te sluiten bij de terminologie van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Nota Ruimte;

• in paragraaf 5.4 vervalt de zin ‘In het kader van externe werking moet worden ingegaan op de 
effecten in de gebieden waar zand wordt gewonnen.’, aangezien in de Nota Ruimte is 
aangegeven, dat bij overig beschermde gebieden, zoals de EHS, niet langer sprake is van een 
toetsing aan de externe werking;

• op de effecten van zandwinning (aangegeven in paragraaf 5.3) zal in het milieueffectrapport 
slechts in globale zin behoeven te worden ingegaan; voor het overige kan worden verwezen naar 
de lopende milieueffectrapportage voorde grootschalige zandwinning op zee;

• paragraaf 5.6 wordt aangevuld met ‘In de paragraaf gebruiksmogelijkheden wordt een beoordeling 
opgenomen van de gebruiksmogelijkheden van het totale plangebied Waterdunen voor zowel de 
verblijfs- ais dagrecreatie, alsmede van de bijdrage die het plan Waterdunen kan ontwikkelen voor 
de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de regio West Zeeuws-Vlaanderen.

• in paragraaf 5.7 wordt het onderdeel maatschappelijke baten van de toeristische sector’ 
aangevuld met: ‘De maatschappelijke baten van de toeristische sector worden niet alleen afgeleid 
uit (kentallen behorende bij) kustverdedigingstrategieën, maar moeten vooral worden bepaald voor 
het totale pakket aan toeristische voorzieningen dat in het plangebied Waterdunen wordt 
gerealiseerd.’.

4. Vervolgprocedure

Op basis van de aldus vastgestelde richtlijnen zal het project Waterdunen nader worden uitgewerkt en 
het onderzoek naarde milieueffecten worden uitgevoerd. Het plan zal worden neergelegd in een 
ontwerpkustversterkingsplan en een voorontwerpbestemmingsplan. Het milieuonderzoek, inclusief de 
maatschappelijke kosten-baten-analyse, wordt gerapporteerd in het milieueffectrapport (MER). Naar 
verwachting zullen de genoemde plannen en rapporten in het najaar van 2006 kunnen worden 
afgerond. Gedeputeerde Staten beoordelen vervolgens, mede namens de andere bevoegde gezagen, 
de aanvaardbaarheid van het MER. Daarna liggen de stukken gedurende een periode van 6 weken ter 
inzage en wordt gelegenheid geboden voor het indienen van zienswijzen met betrekking tot het MER 
en de (voor)ontwerpplannen.

Zoals ook reeds eerder op informatiebijeenkomsten is toegezegd, zullen de direct belanghebbenden in 
een eerder stadium, naar verwachting vóór de zomer, worden geïnformeerd over en betrokken bij de 
planvorming en het onderzoek.
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Bijlage 1 
Overzicht van binnengekomen zienswijzen en adviezen

Nummering: er is een nummering aangehouden waarbij de eerstgenoemde hoofdletters verwijzen naar het MER waarop de zienswijze betrekking 
heeft (W=Waterdunen; ZS=Zwakke Schakel; ZSW =allebei de MERren) en een vooraf geplaatste kleine m erop w ijst dat deze reactie mondeling geúit 
is en tijdens inloopavonden door één van de projectgroepleden verwoord is op zienswijze formulier.

Nrs.
Gegevens inspreker

Tekst zienswijze Reactie

1. mW1
P. van Boextel 
Zwartvenseweg 5 
5044 PA TILBURG

Wordt er in het nieuwe plan ruimte gereserveerd voor 
stacaravans. En zo ja hoeveel en waar?
Mag een stacaravaneigenaar zijn recreatieobject 
verplaatsen naar een nader aan te wijzen locatie? 
Wanneer komt er informatie vanuit de ‘Molecaten’ naar 
klanten van de Napoleon Hoeve over de plannen?

Ontwerp en inrichting van het nieuwe recreatieterrein is onderwerp 
van studie in het MER. In de voorlopige plannen is alleen voorzien in 
plaats voortenten, recreatiebungalows en een hotel. Een eigenaar 
van een stacaravan kan zijn eigendom verplaatsen naar een andere 
camping (conform Recron voorwaarden). Molecaten heeft bij monde 
van dhr Slager toegezegd dat er rond Pinksteren informatie wordt 
gegeven aan haar klanten.

2. mZS2
Susan van den Broek 
Strandpaviljoen Carrousel 
p/a Molenweg 8 (Zeeweg 
omgeving Groede)
4504 AP NIEUWVLIET

Wij zouden graag de parkeergelegenheid behouden en 
nieuwe parkeergelegenheden zien. Dit in verband met 
bereikbaarheid van de Groese Duintjes!

In het kader van het MER Zwakke Schakel wordt bekeken in 
hoeverre het ontwerp ruimte kan bieden voor behoud van het 
strandpaviljoen en bijbehorende parkeergelegenheden.

3. mW3 M. de Boevere
Zandertje 32
4511 RH BRESKENS

Wij willen graag blijven wonen waar we nu wonen. Duinen 
om ons heen vinden wij geen bezwaar.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre 
het ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.

4. mW4 Frank Govaert 
Rijksweg 6
4511 PJ BRESKENS

Hoe zit het met de omringende percelen akkerbouw ais 
men zout water de polder in laat lopen?
Hoe zit het met zout water en fruitbomen? Deze kunnen 
niet tegen zout. En ais men het zoute water binnenlaat, 
waar stopt het dan? De schade zal het eerste jaar niet 
zichtbaar zijn, maar wel na verloop van jaren.

In het kader van het MER Waterdunen zal de zoutindringing via 
oppervlakte- en grondwater goed worden onderzocht. Daarbij zal een 
relatie worden gelegd naarde effecten op het (huidige en 
toekomstige) landbouwkundige gebruik. Indien mogelijk negatieve 
effecten worden geconstateerd zullen maatregelen worden 
voorgesteld die dit effect wegnemen.

5. mZSW 0512960 
G.M.L. Faes-van der 
Haegen
Zwarte polderweg 14 
4506 HV CADZAND

Strekdam bij Zwarte Polder West naar het oosten 
opschuiven zodat wij wat meer strand overhouden! Optie 
voorkeur duin buiten. Gaat het pad/de weg onderaan de 
duinen in de Herdijkte Zwarte Polderweg? Voor 
voetgangers op de duinen is dit pad gevaarlijk i.v.m. de 
vele fietsers. Ook duinen in de T ienhonderdpolder-w ij 
krijgen dan zandverstuivingen! Suggestie deze te

De exacte locatie van de bedoelde strekdam zal in het MER Zwakke 
Schakel en de daaraan gekoppelde morfologische studie worden 
afgeleid van de gewenste veiligheid, de morfologische effecten en de 
wensen m.b.t. de breedte van het strand. Ook het voorkómen van 
verzanding van de Verdronken Zwarte Polder speelt daarbij een rol. 
De (weg)infrastructuur en het gebruik daarvan ook door fietsers en 
voetgangers en de mogelijke hinder tussen deze groepen
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beplanten. Radartoren: deze maakt lawaai en zou naar het 
oosten moeten!
Waterpeil is te hoog. Wij hebben water in de kruipruimtes 
onder het huis en dat was enkele jaren geleden niet zo.

weggebruikers zal ook worden meegenomen in het MER en het 
effect van de voornemens wordt afgezet tegen de huidige situatie. 
Dat gebeurt ook voor het effect van zand op de woonkwaliteit, de 
mogelijkheid om dit te vermijden en de mogelijke effecten van de 
aanleg van duinen op het grondwaterpeil. Verplaatsen van de 
radartoren is geen onderdeel van de voorgenomen activiteit die in 
het kader van dit MER wordt bekeken.

6. mZS6 Leo van Damme Graag behoud Basiskustlijn (minimale strandbreedte) 
Aandacht voor bereikbaarheid strand vanaf bedrijf 
Verzoek tot tussenraadpleging betrokken 
eigenaren/gebruikers.
Maakt opmerking over recreatienatuur bij Groede Podium.

Behoud van de Basiskustlijn betekent bij stijgende zeespiegel niet 
automatisch dat dan het strand even breed blijft. Overigens is 
minimaal behoud van de huidige strandbreedte zeker ter hoogte van 
concentraties van verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals bij 
camping Groede het geval is, wel het streven bij het ontwerp. Ook de 
bereikbaarheid van het strand moet worden gewaarborgd.
Eigenaren en direct belanghebbenden zullen tussentijds vóór de 
totstandkoming van het MER worden geïnformeerd en geraadpleegd. 
Recreatienatuur bij Groede Podium valt buiten plangebied MERren 
en moet worden aangekaart bij de Gebiedscie.

7. ZSW  0512960,5, 7. 
G.M.L. Faes-van der 
Haegen, Firma Faes/van 
der Haege 
Zwarte polderweg 14 
4506 HV CADZAND

Voorstel tot verschuiven van zandvangende dam bij de 
Herdijkte Zwarte Polder.

De exacte locatie van de bedoelde strekdam zal in het MER Zwakke 
Schakel en de daaraan gekoppelde morfologische studie worden 
afgeleid van de gewenste veiligheid, de morfologische effecten en 
de wensen m.b.t. de breedte van het strand. Ook het voorkómen van 
verzanding van de Verdronken Zwarte Polder speelt daarbij een rol.

8. mZS
Rinus van de Voorde 
(geen bijlage)
Paviljoen de Strandloper 
CADZAND

Wanneer wordt het strand voor Kievitpolder West 
opgehoogd? Suggestie: door het leeghalen van de 
zandvang van het Zwin, zoals in het verleden reeds gebeurd 
is.

Gelet op het feit dat het in dit gedeelte gaat om een acute zwakke 
schakel met een relatief groot hoogte tekort mag ervan uit worden 
gegaan dat dit strand één van de eerste stranden is die zal worden 
aangepakt. In de praktijk, gelet op de te doorlopen procedures, kan 
dit niet eerder dan op zijn vroegst in het jaar 2007. De voorgenomen 
activiteiten in het Zwin worden bestudeerd in het kader van het 
grensoverschrijdende MER dat voorde vergroting van de 
komberging in dit gebied thans wordt opgesteld. Vanuit het project 
Zwakke Schakels zal zeker actief gewezen worden op de 
mogelijkheden voorwin-win situaties en een nuttig gebruik van daar 
vrijkomend zand.

9. ZSW J. vd Voorde 
Paviljoen de Zeemeeuw 
CADZAND

Vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de 
duinovergang bij ’t Zwin voor rolstoelgebruikers

De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers zal in het MER Zwakke 
Schakels, bij het ontwerp voor de (herinrichting en in het 
bijbehorende dijkversterkingsplan worden meegenomen, niet alleen 
bij het Zwin maar bij alle strandslagen.

11. ZSW  0600144 Trekt klimaatverandering en verhoogde overstromingskans Provincie Zeeland gaat bij klimaatverandering en verhoogde
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J.J. Misilje 
Boulevard 73 
4511 AB BRESKENS

in twijfel. Heeft zomerhuis en 1 ha grond tussen manege en 
St. Bavodijk (Nieuwvliet Bad oost) en maakt zich zorgen 
over zijn belangen. Molecaten krijgt teveel. Recreanten 
willen brede duinen niet, ze houden niet van “strompelen 
naar strand met hun spulletjes”. Wijst op noodzaak bekijken 
kust hecto- voor hectometer en meent dat tussen Zwarte 
Polder en Nieuwe Sluis een combi van zeewaartse- en 
landwaartse oplossingen meest effectief zal zijn. Heeft veel 
kennis over ontwikkeling kust(verdediging) in de afgelopen 
decennia. Roept op om bij ontwikkelen toekomstvisie goed 
naar verleden te kijken. Wijst er in het bijzonder op dat 
Deltawet kustversterkingsmaatregelen in traject Zwarte 
Polder (buitengedijkt) en tussen Bavodijk en Groede 
(landwaarts versterkt) afgestraft worden door de natuurlijke 
dynamiek, die in Zwarte Polder gewoon weer 
verzanding/duintjes doet ontstaan op oude plaats aan 
zeezijde van de dijk in het “natuurgebied”.

overstromingskans uit van de scenario’s, die door het Rijk het meest 
waarschijnlijk worden geacht, op basis van internationaal verricht 
onderzoek. Er zijn wetenschappers die de uitkomsten van dit 
onderzoek ter discussie stellen. Voor de provincie is dat geen reden 
om nu niets te doen. De langere afstand die strandtoeristen door 
verbrede duinen moeten afleggen zal in het MER Zwakke Schakels 
en in het MER Waterdunen worden getoetst en meegewogen. 
Inspreker heeft volstrekt gelijk in zijn oproep om bij voorspellingen 
van kustmorfologische ontwikkelingen goed naar het verleden te 
kijken en dit hectometer voor hectometer te doen. Wij zullen de in 
zijn brief neergelegde kennis (laten) betrekken in het 
kustmorfologisch onderzoek dat parallel aan het MER Zwakke 
Schakel zal worden opgepakt. Dat zal zeker ook gelden voor het 
gebied tussen Zwarte Polderen Nieuwe Sluis. Hier is door diverse 
insprekers waaronder ook het Waterschap en de gemeente 
aangedrongen om hier in het MER ook serieus te kijken naar 
zeewaartse en consoliderende varianten. Provincie zegt toe dat dit in 
het MER gebeuren zal.

12. W 0513087 
Helgo Henoch en 
Gudrun Wolf-Henoch 
Mühlenbrinkstr. 44a 
58089 HAGEN

Duits echtpaar woont op ’t Zandertje 13. In projectgebied 
Waterdunen. Beseffen dat ze last kunnen krijgen van zand 
en misschien minder goed bereikbaar worden. Nemen dat 
voor liefen geven aan dat onteigening van een gedeelte 
van hun vrij diepe tuin bespreekbaar is.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.

13 W 0600092 
W H . Bock 
Acaciastraat 83 
4814 HG BREDA

Mijnheer uit Breda met eigendom op het Zandertje 3. Brief 
van gelijke strekking ais onder zienswijze 12.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.
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14. ZSW  0600090 
Stichting Duinbehoud 
Drs. M.P.J.M. Janssen 
Stationsweg 12 
2300 AR LEIDEN

De stichting onderschrijft de dubbele doelstelling van het 
project. Vindt zeewaartse uitbreiding van woningbouw of 
verblijfseenheden niet te verantwoorden uit oogpunt van 
veiligheid en wijst in het geval van Breskens op strijd met 
bestaande natuur-, landschapswaarden en beleving. Zij 
vraagt om een gedegen uitwerking de buitendijkse variant 
van de Herdijkte Zwarte Polder (uit de context blijkt dat zij 
waarschijnlijk de variant Duin binnen bedoelt).
Verder wijst ze bij verbrede duinen op het belang van 
ontwerp, materiaal, uitvoering en een geleidelijke zo 
natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Natuurwinst heeft tijd 
nodig.
Tot slot wijst de stichting op het grote belang van een 
project ais Waterdunen in het versterken van noord-zuid 
gerichte ecologische verbindingen waarlangs dieren kunnen 
meebewegen met de verschuivende klimaatgordels.

Zwakke schakels richt zich op een combinatie van veiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit. Voorde sociaal-economische toekomst van 
zowel Cadzand-Bad en Breskens is een mogelijk oprekken van de 
bebouwingscontour van groot belang en zal daarom in het MER op 
effecten worden getoetst. Overigens is op beide plaatsen reeds 
sprake van zeewaartse uitbreiding onder invloed van combinatie van 
strandsuppletie en wind op “natuurlijke wijze” aangroeiende duinen. 
Ook hierdoor staan hotels die eerder in de afslaglijn stonden 
inmiddels veilig. Alle in de startnotitie genoemde varianten zullen 
gedegen worden uitgewerkt. De suggestie om goed rekening te 
houden met materiaal, uitvoering en geleidelijke ontwikkeling van de 
natuur in nieuwe duinen wordt meegenomen in het MER Zwakke 
Schakel en het MER Waterdunen.
Waterdunen richt zich primair op zoute/ brakke gebieden en daaraan 
gekoppelde vogelfuncties. Het belang van versterking van noord-zuid 
gerichte verbindingen met oog op meebewegen van soorten is naar 
verwachting van provincie dan ook beperkt.

15. ZSW  0600134 
Rijksd. Oudheidk. 
Bodemonderzoek, 
E. Romeijn 
Kerkstraat 1 
3811 CV 
AMERSFOORT

De rijksdienst adviseert in het MER een uitgebreid 
bureauonderzoek op te nemen om vast te stellen of er 
archeologische waarden in het geding kunnen zijn en hoe 
groot de kans is dat archeologische waarden in de 
zeebodem (zoals scheepswrakken) worden aangetast ais 
gevolg van zandwinning.

De provincie is op basis van de beschikbare informatie van mening 
dat de trefkans in de plangebieden van beide MERren dermate laag 
is dat het gevraagde uitgebreide bureauonderzoek niet behoeft te 
worden uitgevoerd.

16. W 0600165 
J.L.G. de Meester 
Wulpenlaan 3 
4511 XA BRESKENS

Wijst op plan om vier recreatiewoningen te bouwen op zijn 
perceel, verkregen ais vervanging voor pachtrecht en 
recreatiewoningen die in 1989 agv Deltawet onder de kering 
zijn verdwenen, gelegen aan ’t Killetje (kadastraal S949) bij 
Nieuwe Sluis, de uniciteit van die locatie, de emotionele 
binding van zijn familie met Nieuwe Sluis en het financiële 
belang bij het instandhouden van de waarde van het 
perceel.

Ten behoeve van het MER en het (voorontwerpbestemmingsplan 
Waterdunen zullen de door inspreker neergelegde claim en de 
daarbij gestelde voorwaarden op basis van de transactie in 1989 
nader worden onderzocht. Tevens zal gekeken worden in hoeverre 
recreatiewoningen op deze plaats inpasbaar zijn in het ontwerp.

17. ZSW  0600313 
Kamer van Koophandel 
Zeeland, R.J. van

Geen op- of aanmerkingen Provincie neemt hiervan kennis.
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Renterghem 
Buitenruststraat 25 
4330 LA 
MIDDELBURG

18. ZS 0600280 R. van den 
Broek, S. Labijt, M. de 
Feijter en R. 
Blankenstijn 
Molenweg 8 
4504 AP NIEUWVLIET

Eigenaar en huurders van Strandpaviljoen Carrousel en 
Strandcafé Groese Duintjes willen betrokken worden bij 
uitwerking ontwerp. Ze vragen om behoud van de panden, 
de kustweg en de parkeervoorzieningen en liefst uitbreiding 
van de laatste en vestiging van de onthaalparking thv 
Groese Duintjes-Walendijk in de bocht.

In het kader van het MER Zwakke Schakel en het ontwerp 
Kustversterkingsplan zal worden uitgezocht of en zo ja op welke 
wijze behoud van de beide recreatieve uitspanningen haalbaar is en 
zo ja hoe in de bijbehorende parkeervoorzieningen kan worden 
voorzien.

19. ZSW 0600310 
A.J. Hoste 
Barendijk 3 
4503 GT GROEDE

Agrariër/ pachter bij Walendijk in projectgebied. Is bang dat 
grond en opstallen in eigendom bij mevr. Maas (inspreker 
20) verloren gaan, dat grond moeilijker bereikbaar wordt via 
recreatiegebieden en dat zout water bedrijfsvoering 
onmogelijk maakt. Vreest voor faillissement.

In het MER Zwakke Schakel en (voor het projectgebied Waterdunen) 
in het MER Waterdunen zal worden uitgezocht in hoeverre opstallen 
en landbouwkundig gebruik inpasbaar zijn. Verwerving van grond en 
opstallen ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit zal conform het 
Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen alleen gebeuren op basis 
van vrijwilligheid. Effecten van zout (, zand) en bruikbaarheid/ 
bereikbaarheid van landbouwgronden zijn tevens onderdeel van 
beide MERren.

20. ZSW 0600168 
Mevr. A. Maas 
Walendijk 4 
4503 PM GROEDE

Eigenaar van grond en gebouwen bij Walendijk. Woonachtig 
sinds drie generaties. Gelooft dat plannen Napoleon Hoeve 
al heimelijk in kannen en kruiken zijn. Vreest voor overlast, 
waardevermindering, slechtere bereikbaarheid en overlast/ 
schade door zand en zout. Is zeer verontwaardigd.

Plannen voor Napoleon Hoeve moeten nog verder worden 
uitgewerkt, zodat ook alle effecten goed in de afweging betrokken 
kunnen worden. De doorgang staat daarmee op voorhand niet vast. 
Eerst wordt het MER opgesteld. Zie voorts reactie op zienswijze A.J. 
Hoste.

21. ZS 0600169
M.D. en J.A. Dierings ,
resp.
Zeeweg 11
4504 SJ NIEUWVLIET 
Kotter 2
4511 JZ BRESKENS

Akkerbouwers, wier boerderij in 1984 voordeltadijk 
verplaatst is, “ver genoeg voor nieuwe verzwaring”. Wijst op 
spontane aangroei duinen aan zeezijde. Stellen voor 
mogelijkheden voor zeewaartse versterking van het 
middenstuk van deelgebied 4 en 5 (Nieuwvliet-Bad t/m 
Groede Bad) nader te bestuderen.
Bij aanleg duinen binnendijks moeten volgens schrijvers het 
eigen bedrijf, andere bedrijven en horeca in de omgeving 
verdwijnen.

Onderzoek naar zeewaartse variant wordt voor traject Nieuwvliet- 
Groede meegenomen in het MER Zwakke Schakel en in de 
bijbehorende morfologische studie. In het MER Zwakke Schakel zal 
voorts worden uitgezocht in hoeverre opstallen en landbouwkundig 
gebruik inpasbaar zijn. Verwerving van grond en opstallen ten 
behoeve van ruimtelijke kwaliteit zal conform het Gebiedsplan West 
Zeeuwsch-Vlaanderen alleen gebeuren op basis van vrijwilligheid.

22. W 0600166
C. van Rooij-van der
Sluijs
Hogedijk 1
4511 RL BRESKENS

Bezit perceel in zoekgebied Waterdunen en heeft met 
vergunning een boerderij in traditionele stijl herbouwd. 
Vraagt onderzoek naar toename verkeersintensiteit rond 
park Waterdunen op landwegen.
Wil weten welke instantie aanspreekbaar wordt voor de 100 
hectare recreatienatuur en de 100-150 ha natuur met 
natuurfunctie (in verband met huidige situatie opruimen

Effecten van het toelaten van zout water op erfbeplanting en van de 
verkeersaantrekkende werking zullen onderwerp zijn van het MER 
Waterdunen. De verkeersintensiteiten zijn voordat laatste een 
belangrijke input. De uitgangspunten met betrekking tot beheer en 
onderhoud zijn tevens een aandachtspunt voor het MER en het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan.
Direct betrokkenen met rechtstreekse belangen in het projectgebied
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zwerfvuil)
Stelt voor bewoners in de omgeving inspraak te geven op 
het ontwerp van recreatiewoningen en hotel Waterdunen 
met het oog op mogelijke waardevermindering door 
horizonvervuiling.
Vraagt onderzoek naar (negatieve) effecten en de mogelijke 
compenserende financiële maatregelen van toelaten zout 
water in het gebied op erfaanplanting.

is tijdens de inloopavonden over de startnotitie m.e.r. reeds 
toegezegd dat zij tijdig en actief betrokken zullen worden bij de 
nadere invulling van het (voorontwerp en het voorkeursalternatief.

23. ZS 0600312
Mare & Vera Van Haver
-  Van Gestel
Fruithoflaan 31
2530 BOECHOUT
BELGIË

Wonen in appartement Résidence 70.6 in Cadzand-Bad en 
zijn bang voor totaal verlies zicht op strand en zee bij 
verhoging dijk met 2 meter en waarde vermindering. 
Rekenen op bevredigende oplossing en wijzen ais 
aanspreekpunt aan Dhr M. Ververs, Koningin Emmalaan 9 
8051 DC Hattem, coördinator “Werkgroep ontwikkeling 
Cadzand-Bad en Kustversterking”.

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse 
versterking van het duin zijn bij Cadzand-Bad effecten op 
zichtbaarheid van zee en strand vanuit bestaande woningen en/of 
recreatievoorzieningen niet op voorhand uit te sluiten. Wel zal in het 
kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in hoeverre een 
slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten. Eventuele 
waardevermindering moet worden meegenomen in de MKBA.

24 ZSW  0600334 
A. Rosendaal 
Bruggendijk 7 
4505 PP ZUIDZANDE 
adrijenny@ kpnplanet.nl

Vindt onderbouwing van keuze voor landwaartse 
versterkingsopties op het punt van ruimtelijke kwaliteit 
volstrekt onvoldoende. Meent dat via de 'band van 
veiligheid en handhaven van de norm van 1 : 4.000 
bestaande gebruiksfuncties bij landwaartse opties worden 
benadeeld. Gelooft niet in positief effect van hoogwaardige 
natuur op toerisme en recreatie. Volgens schrijver is natuur 
niet maakbaar: dat ontstaat, dus gemaakte natuur leidt 
volgens schrijver niet tot betere natuurwaarden. Is bang 
voor hinder aanlegfase en wijst op negatieve effecten voor 
recreant. Betwijfelt nut en noodzaak en vindt voordelen in 
geen verhouding staan tot de kosten.

Onderbouwing voor landwaartse verdediging is gericht op een 
combinatie van kustverdediging met het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit en is mede gebaseerd op de uitgangspunten en 
doelstellingen van het Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen. In 
Cletemspolder, de Verdronken Zwarte Polder en op tai van andere 
plaatsen is gebleken dat het scheppen van de juiste basiscondities 
binnen enkele jaren leidt tot de ontwikkeling van nieuwe 
natuurgebieden met zeer hoge (internationaal erkende 
natuurwaarden. Hinderen effecten op beleving van bewoner en 
recreanten zijn onderdeel van beide MERren en zullen dus worden 
onderzocht.

25 ZSW  0600341 
Rene Blankenstijn 
St. Annastraat 88 
45824 JG SLUIS

Is eigenaar/exploitant van strandpaviljoen ‘Palm Beach 
Cantina’ en strandkiosk ‘Toco Loco’ gelegen in het 
uitbreidingsgebied van de zeewering (Breskens/Groede). 
Vraagt of deze paviljoens kunnen blijven staan, of en hoe 
de bereikbaarheid/infrastructuur wordt gewaarborgd, of de 
onthaalparking bij de Walendijk komt te liggen, of en hoe de 
aansluiting is met Camping Napoleon Hoeve/Waterdunen. 
Vallen deze locaties in of naast Waterdunen? Blijft de 
kustweg bestaan voor toeristisch verkeer en komen de 
exploitaties niet in een geïsoleerd gebied te liggen?
Ais de paviljoens niet gehandhaafd kunnen worden op de 
bestaande plaats is hij geïnteresseerd in compensatie.

In het kader van het MER Zwakke Schakel, het MER Waterdunen en 
de bijbehorende ontwerpen voor het Kustversterkingsplan zal worden 
uitgezocht of en zo ja op welke wijze behoud van de beide 
recreatieve uitspanningen haalbaar is en zo ja hoe in de bijbehorende 
parkeervoorzieningen kan worden voorzien. In deze MERren zal 
tevens het behoud van de kustweg aan de orde komen.
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Geeft ter overweging het naturistenstrand te herplaatsen ais 
het gebruik van de 400 recreatiewoningen en een hotel (én 
dagrecreatie) op gang komt in Waterdunen.

26 W 0600307 
B.Laska 
Zandertje 28c 
4511 RH BRESKENS 
Greisenaustrasse 17 
D-50733 KÖLN, 
DUITSLAND

Maken bezwaar tegen verandering woonsituatie. Willen 
het houden zoals het nu is.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.

27 ZS 0600325
Vishandel VOF De Jonge 
M.J.P. de Jonge 
Duinstraat 1 
4511 AP BRESKENS

Vreest voor waterdruk en zetting met mogelijk effecten op 
woning en opstallen bedrijf. Vraagt onderzoek, 
betrokkenheid en informatie over tijdsplanning.

Genoemde woning en opstallen liggen buiten het projectgebied van 
MER Zwakke Schakel. Desalniettemin zal in het MER worden 
uitgezocht wat de mogelijke effecten van waterdruk en/of zetting via 
wijziging van de geohydrologische situatie zijn. Betrokkene wordt 
toegevoegd aan lijst direct betrokkenen/ belanghebbenden aan wie is 
toegezegd dat deze tussentijds tijdig en adequaat worden 
geïnformeerd.

28 ZS0600317 
R.A. Willemsen 
Bilderdijklaan 62 
3723 DD BILTHOVEN

Woont in appartement Résidence 88.5 en vreest voor 
verlies zicht op zee en waardevermindering (zie ook 
zienswijze 22). Vraagt om slim ontwerp. Staat voorts achter 
zienswijze bestuur Vereniging van Eigenaren van 
Cadzand-Bad Résidence.

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse 
versterking van het duin zijn bij Cadzand-Bad effecten op 
zichtbaarheid van zee en strand vanuit bestaande woningen en/of 
recreatievoorzieningen niet op voorhand uit te sluiten. Wel zal in het 
kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in hoeverre een 
slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten. Eventuele 
waardevermindering moet worden meegenomen in de MKBA.

29 W 0600331
P. en B. Nagelkerke-
Ryckaert
Zandertje 24
4511 RH BRESKENS

Bewoners maken zich grote zorgen over bestemming van 
hun woning in projectgebied Waterdunen. Willen z.s.m. 
persoonlijk horen wat hen te wachten staat. Vinden de 
informatie nu onduidelijk.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen. 
Bewoners worden hierover zsm direct en persoonlijk geïnformeerd 
gelet op hun grote bezorgdheid.

30 W 0600337 
D.G.H. Felgentreff 
’t Zandertje 28b 
BRESKENS

Maken bezwaar tegen verandering woonsituatie. Willen het 
houden zoals het nu is.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.

31 31 ZSW  0600332
Rekreatiepark
Schoneveld
Dr. P.G. Vonk
Schoneveld 1
4511 HR BRESKENS

Eigenaar van recreatiepark aan oostgrens projectgebied 
Waterdunen. Heeft belangstelling in het bouwen van of 
deelnemen aan exploitatie van recreatiewoningen 
Waterdunen. Gaat uit van handhaving van toeristisch 
aantrekkelijke Panoramaweg en aanpak in Project 
Zeeweringen. Neemt aan dat bij strandpaviljoen niets

Belangstelling van directie van recreatiepark Schoneveld voor 
uitbreiding recreatiepark in Waterdunen gebied en/of op Veerplein 
wordt onder aandacht gebracht van de gemeente.
Aanpassing steenbekleding van Panoramaweg is (na verschijnen 
startnotitie) overgegaan van Project Zeeweringen naar Project 
Zwakke Schakels. Er wordt vooralsnog uitgegaan van behoud, echter
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verandert. Gaat oostwaarts richting Breskens uit van 
verbrede stranden. Is niet duidelijk waar verbrede duinen 
met eventueel ruimte voor bebouwing Breskens liggen. 
Uitbreiding van Rekreatiepark Schoneveld wordt 
onmogelijk gemaakt door planning Waterdunen. Betwijfelt 
of het verstandig is om over te gaan tot ontpoldering. 
Vreest voor economische schade eigen bedrijf 
incl.strandpaviljoen door grootscheepse exploitatie van 
‘buurman’ Waterdunen. Pleit voor instandhouding van de 
plaats van het fietsvoetveer Breskens en het Europese 
fietspad maar heeft belangstelling voor eventuele 
bebouwing op of bij het Veerplein. Betrokkenheid omdat 
Schoneveld op de scheiding tusen landwaartse 
verdediging en zeewaartse verdediging ligt. Wil actief 
meedenken.

niet langer door handhaven van 1:4.000. Wat dit in de praktijk voor 
de toekomstige functie en het daaraan gekoppelde beheer en 
onderhoud gaat betekenen wordt uitgezocht in het kader van het 
MER Zwakke Schakel en de daaraan gekoppelde morfologische 
studie.
Mogelijkheden voor behoud van genoemd strandpaviljoen en de 
effecten op (breedte van) stranden en bereikbaarheid via 
strandslagen zijn onderwerp van studie in MER Zwakke Schakel.
Met het verbrede strand bij Breskens en eventuele bebouwing wordt 
gedoeld op het gebied direct ten westen van de westelijke dam langs 
de Handelshaven.
Handhaving en/of verplaatsing van het fiets-/voetveer in Veerhaven is 
in het kader van de startnotitie niet overwogen.

32 W 0600455 
Edith u.Heijo Cursiefen 
Grimlinghauserstrasse 28 
40221 DÜSSELDORF 
DUITSLAND

Idem ais 29 In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.

33 W 0600354 
M. Flinkenflögel-Oppel 
Hazershil 13A 
4651 WD 
STEENBERGEN

Eigenaar/ gebruiker vakantiewoningen Killetje 2 en 3. Is 
ontevreden over onduidelijkheid toekomstige inpasbaarheid 
woningen. Is bang voor verminderde privacy, 
grondwateroverlast door komst duinen, toename 
recreanten en einde aan rustige (periodes op) stranden, 
sterke afname sociale veiligheid op straat, onrustige 
kampeerders duincamping waterdunen, verkeersoverlast, 
bereikbaarheid woningen, zout water onder 
lichtgefundeerde woningen of sloop ervan. Vindt voorts 
openheid onvoldoende, de reactietermijn te kort, de reistijd 
en het verlies aan werktijd voor bijwonen van de 
voorlichtingsbijeenkomsten te groot. Stelt voorts dat 
geweigerd wordt de direct betrokkenen gratis schriftelijk op 
de hoogte te houden.

Inpasbaarheid van genoemde woningen en zo ja de 
(leefbaarheids)effecten van de voorgenomen activiteit Waterdunen 
op deze woningen worden meegenomen in het ontwerp dat voor het 
MER en het (voor)ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld. De 
provincie heeft zich ingespannen om de betrokkenen zo open en zo 
goed mogelijk te informeren, schriftelijk en mondeling. Uitgebreide, 
actuele en gratis informatie is c.q. was te vinden op 
www.zeeland.nl/zwakkeschakels en voorts in de lokale kranten, de 
Stem, de PZC, huis-aan-huis verspreide Nieuwsbrieven van de 
Gebiedscie WZV, twee inloopavonden en een besloten avond (voor 
direct betrokkenen) over het Basisdocument in voorjaar 2005 en twee 
inloopavonden over de Startnotitie m.e.r. in december 2005. De 
avonden waren zeer goed bezocht, met tijdstippen (van 17 tot 22 
uur), die mede zijn afgestemd op de “werkende mens”. De 
reactietermijn van 6 weken is de wettelijk voorgeschreven termijn. De 
bewoners/ betrokkenen is toegezegd dat bovenop de wettelijk 
verplichte voorlichting tijdens het opstellen van het MER er contact 
zal zijn met direct betrokkenen voordat er zich voorkeursvarianten 
aftekenen.
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34 ZSW 0600537 
D. Almekinders namens 
ZLTO, afd. Agrarisch 
West-Zeeuws- 
Vlaanderen

Beperk onnodig ruimtebeslag en betrek in ieder geval ook 
de zeewaartse varianten volwaardig in de MERren. 
Landbouw heeft schaalvergroting nodig en kan last hebben 
van ruimteclaim, verzilting en vestuiving. Beperk, c.q. 
voorkom dat. Zorg ook voor een adequate toekomstgerichte 
afwatering.
Benut de MERren voor ontwikkelen van een in de toekomst 
verbreed landbouwperspectief door op bedrijfseconomische 
grondslag gericht randvoorwaardenscheppend beleid, dat 
het toekomstperspectief vooralle ondernemers in de streek 
voorop stelt.

Onderzoek naar een consoliderende en/of zeewaartse variant wordt 
voortraject Nieuwvliet-Groede meegenomen in het MER Zwakke 
Schakel en in de bijbehorende morfologische studie.
Effecten op ruimtebeslag, verzilting, verstuiving en afwatering van 
landbouwgronden zijn onderdeel van beide MERren.
Het belang van de ontwikkeling van een (ver)breed 
landbouwperspectief wordt onderschreven en zal worden opgepakt in 
de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen.

35 ZS 0600377 
Mr. L.J. Fillet, 
Ver.v.Eigenaren 
De Wulpen te Breskens 
Saai van
Zwanenbergweg 1 
5000 AX TILBURG

Is tegen elke bebouwing op pieren Handelshaven/ 
Veerhaven en in tussen gelegen strandgebied, gelet op 
natuur- en rustbehoefte van cliënten en derden. Vindt de 
koppeling tussen veiligheid en bebouwing “vals” en de 
bebouwingsplannen in het eerste en tweede Strange gebied 
onacceptabel en alleen gericht op winstbejag. Wijst voort op 
verlies beleving, uitzicht met name vanuit de Promenade, 
ais boulevard van Breskens.

Het project Zwakke Schakels richt zich conform het landelijk beleid 
op veiligheid én verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (zie ook 
Beschikking en bijbehorend beleidskader Zwakke Schakels). De 
provincie is van mening dat onderzoek naar de mogelijkheid om 
zeewaartse maatregelen voor kustverdediging te combineren met 
door de gemeente gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
goed past binnen dat beleidskader. Zij sluit daarbij op voorhand 
bebouwing die zeewaarts ligt van de huidige bebouwing niet uit. 
Effecten op beleving van bestaande bewoners en bezoekers worden 
onderzocht in het MER Zwakke Schakel. Eventuele 
waardevermindering moet worden meegenomen in de MKBA.

36 ZSW 0600465 
Gemeente Sluis 
Mw. E. Versprille 
Raadhuisplein 1 
4500 AA OOSTBURG

MERren dienen aandacht te besteden aan de 
mogelijkheden om beslag op landbouwgrond zo beperkt 
mogelijk te houden door met name in kuststrook tussen 
Nieuwvliet-Bad Oost en Cletemspolder ook consoliderende 
en zeewaartse opties mee te nemen ais volwaardig 
alternatief. Voorts vraagt de gemeente rekening te houden 
met een tweetal amendementen, die onderdeel zijn van de 
zienswijze.

In het traject Nieuwvliet-Bad Oost -  Nieuwe Sluis zal in het MER 
Zwakke Schakel ook een alternatief worden meegenomen waarbij 
per traject gezocht wordt naar mogelijkheden die aansluiten bij de 
bestaande kering (consoliderend) of gebruik maken van zeewaartse 
mogelijkheden. Dat zal ook in bijbehorende morfologische studie 
worden meegenomen. Met de aan de zienswijze gekoppelde 
amendementen zal bij het opstellen van het MER Zwakke Schakel en 
het MER Waterdunen en de bijbehorende (ontwerp)besluiten 
rekening worden gehouden.

37 ZS 0600389
M. Van der Wege v.
Gemert

Eigenaar laaggelegen woning aan Walendijk 2. Bang voor 
wateroverlast, zout water, zandoverlast, mede gelet op lage 
ligging woning. Voorts ook voor scheuren in woning (bij 
laatste deltaverzwaring ook gebeurd). Vraagt om alternatief 
tuinplan. Wil positief maar zeer kritisch meedenken over 
ontwerp.

Er zal onderzocht worden of de woning (met een ander 
beschermingsregime) kan worden ingepast). Effecten van zand- en 
wateroverlast, zoutwater, risico scheuren van muren en 
(alternatieve) mogelijkheden voortuin(ontwerp) zullen in MER 
worden meegenomen.

38 ZS 0512960 
H. en L. vDijk-Faes

Zand aanliggend strand (Herdijkte Zwarte Polder) recent 
afgegraven zonder informatie vooraf. Veronderstelt

Zand strand eind 2005 afgegraven voor lopend natuurontwikkelings
project Herdijkte Zwarte Polder en verdiepen geul Verdronken Zwarte
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gemeentegrens Cadzand-Nieuwvliet/Oostburg. Zandkering 
op strekdam 10 ook op strekdam 8 aanleggen, opgegraven 
klei verwijderen en met zand aanvullen in belang huurders, 
bescherming slufter en veiligheid. Wijst op (toename) 
zoutwaterlast onderwoning en bepleit om die reden (en 
vanwege openhouden slufter) voor betere peilbeheersing 
door herplaatsen gemaal Zwarte Polder.

Polder, waarover veelvuldig ook met betrokkenen is 
gecommuniceerd. Communicatie had, kort vóór aanlegfase, 
duidelijker en meer pro-actief kunnen zijn.Situatie breedte strand zal 
zich naar verwachting voor recreatieseizoen door natuurlijke 
aanzanding vanuit westwaartse richting, herstellen. Effecten 
hydrologie/zout zullen in MER Zw Schakel worden meegenomen en 
afgezet worden tegen huidige situatie. Herplaatsing gemaal Zwarte 
Polder wordt meegenomen in uitvoering Gebiedsplan.

39 ZS 0600583 
Mevrouw De Winter 
Camping De Hoogte 
Strijersdijk 9 
4500 HR CADZAND

Stelt voor het verwijderde strand naast de radartoren en 
Zwarte Polder West terug te brengen omdat recreatie nu 
verhinderd wordt. Klaagt over slechte informatie rond 
procedure afgraven strand voor bewoners Cadzand die op 
de grens met Nieuwvliet wonen.

Zand is verwijderd om directe aanzanding van de geul in de 
Verdronken Zwarte Polder, die momenteel wordt uitgegraven, te 
vermijden. Verwacht wordt dat ruim voor het recreatieseizoen het 
strand voorde Herdijkte Zwarte Polder door natuurlijke aanzanding 
hersteld zal zijn. Rondom het natuurontwikkelingsplan is veelvuldig 
met betrokkenen overleg gevoerd en informatie verschaft. 
Desalniettemin was het beter geweest ais de uitvoeringsfase vooraf 
gegaan was door dit nadrukkelijker aan aanwonenden kenbaar te 
maken.

40 ZSW 0600370 
Fractie Nieuw West van 
de gemeente Sluis 
t.a.v. Drs. J.G. Meijer 
p/a Strijdersdijk 4 
4506 HP CADZAND

Voorgestelde maatregelen zijn volgens de fractie buiten 
proporties, verspilling van belastinggeld en in strijd met 
gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. Per gebied wordt elke 
voorgestelde maatregel veroordeeld. Verdere 
detailopmerkingen:
• klimaatprognoses zullen natte vingerwerk blijken
• ‘Landwaarts waar het kan, zeewaarts waar het moet’ 

zou veranderd moeten worden in ‘zeewaarts waar het 
kan, landwaarts waar het moet’.

• waterkering van basalt en beton lijkt sterker dan van 
zand

• Bij project Waterdunen prevaleert een privaat belang 
boven het veiligheidsaspect.

Inlaat van zout water zal de waterkering niet versterken.

Voornemens zijn in lijn met de doelstellingen van het Gebiedsplan en 
beogen kustverdediging zo goed mogelijk te combineren met 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. “Zeewaarts waar het kan en 
landwaarts waar het moet” zoals inspreker voorstelt en een 
verdediging in basalt/beton zijn niet in lijn met de doelstellingen van 
het Gebiedsplan. Ook bij Waterdunen staat het publieke belang van 
kustveiligheid én ruimtelijke kwaliteit centraal. De voornemens zijn 
voorts in lijn met het rijksbeleid tav klimaatverandering. Ook de 
provincie vindt dat juist bij onzekere prognoses bij veiligheid tegen 
overstromen altijd “het zekere voor het onzekere moet worden 
genomen”. Inlaat van zoutwater is gericht op het ontwikkelen van 
hieraan gekoppelde bijzondere natuur- en recreatieve waarden.

41 ZSW 0600368 
Mevrouw A. de 
Keuninck-de Bruijne 
Zeedijk 15
4504 PK NIEUWVLIET

Agrarisch onderneemster. Merkt op dat bij ruimtelijke 
kwaliteit en bij bepaling voorkeursalternatieven voor 
dijkverzwaring, zeewaarts, landwaarts of consolideren de 
landbouw niet meegenomen is; ziet toekomst in de 
landbouw ais leverancier van bio-energie. Vindt criterium 
‘Landwaarts waar het kan, zeewaarts waar het moet’ 
onvoldoende onderbouwd. Gevolgen voorde landbouw van

Keuze voorkeursalternatief is in lijn met Gebiedsplan en gericht op 
versterking ruimtelijke kwaliteit door ontwikkeling natuur, landschap, 
recreatie en toerisme. De effecten op de landbouw worden 
meegenomen in beide MERren.
Aanname zeespiegelstijging conform beleidslijnen van het Rijk.
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voorkeursalternatieven zijn onvoldoende uitgewerkt. Haalt 
deskundige van TU Delft aan die heeft gezegd dat de 
zeespiegel ook zou kunnen dalen. Landwaartse versterking 
heeft grote impact op woon- en werkgenot van bewoners.

42 ZSW 0600374 
J.G. Meijer 
Strijdersdijk 4 
4506 HP CADZAND

Schrijverstelt dat Gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’ en 
‘Basisdocument Kustverdediging West Zeeuws-Vlaanderen’ 
onterecht worden behandeld alsof het bestemmingsplannen 
zijn hoewel de burger daarin nooit enige inspraak heeft 
gehad. Er is volgens schrijver te weinig over 
klimaatveranderingen bekend om er een beleid met een 
reikwijdte van 200 jaar op te baseren. ‘Landwaarts waar het 
kan, zeewaarts waar het moet’ mist volgens hem voldoende 
onderbouwing. Verhouding tussen doei en middel is zoek. 
Er worden duinen aangelegd waar nooit een duinlandschap 
heeft bestaan. Deelgebied Cadzand: Er lijkt meer aandacht 
besteed te zijn aan landschapsbouw dan aan veiligheid. 
Deelgebied Nieuwvliet: Zelfs het pessimistische 
veiligheidsbeeld voor 2200 rechtvaardigt volgens schrijver 
niet de omvangrijke binnendijkse duinen die hier voorzien 
zijn. V.w.b. deelgebied Nieuwe Sluis merkt schrijver op dat 
saneren van de Nieuwe Sluis en het veranderen van de 
afwatering een veiliger oplossing zouden zijn dan het 
maken van een doorlaatmiddel en het laten verzilten van 
het gebied. Uitvoering geven aan het plan Waterdunen 
heeft volgens schrijver niets te maken met veiligheid noch 
met het gebiedsplan en getuigt niet van behoorlijk bestuur.

Gebiedsplan is ais kader voor toekomstige ontwikkeling verankerd in 
een streekplanherziening en zal ook worden opgenomen in het 
provinciaal Omgevingsplan. Vóór vaststelling van het gebiedsplan is 
gelegenheid geboden tot inspraak.
Het Basisdocument was een tussenstap binnen de fasering van de 
Zwakke Schakels waarin oplossingsrichtingen zijn vergeleken en een 
voorkeursrichting is bepaald, die nu verder onderwerp van onderzoek 
is in beide MERren.
De provincie volgt het rijksbeleid mbt klimaatverandering en meent 
voorts dat het bij kustveiligheid en onzekere voorspellingen 
verstandig is het zekere voor het onzekere te nemen.
Landwaartse versterking, kiezen voor zandige oplossingen en het 
project Waterdunen zijn gericht op het combineren van 
kustverdediging met de ook in het Gebiedsplan nagestreefde 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

43 ZSW 0600376 
Stichting VGABG 
p.a. Noordweg 1 
4503 PE GROEDE

Betreft eind 2005 opgerichte stichting van 26 eigenaren 
en/of gebruikers van onroerend goed in de polders tussen 
Breskens en Groede. Stelt dat veiligheidsprobleem bij 
“Nieuwe Sluis” wordt opgerekt tot landschappelijke 
kwaliteitsverbetering in wel zeergroot gebied, dat 
begrenzing van Gebiedsplan overstijgt. Stichting wijst er op 
dat relatie met Gebiedsplan niet bestaat omdat 
landbouwsector niet met kustversterking door aanleg 
binnendijkse duinen heeft ingestemd. Ook tegen 
Basisdocument was er bezwaar. Hecht zeer aan 
vasthouden spelregels bij grondverwerving Gebiedsplan: op 
basis van vrijwilligheid, ongestoorde ontwikkeling van 
bedrijven, voorkomen van planologische schaduwwerking

Het plan Waterdunen is een nieuw plan dat, naast kustverdediging, 
inderdaad gericht is op kwaliteitsverbetering van natuur, landschap 
en recreatie/toerisme. Naarde mening van de provincie is dit nieuwe 
plan daarmee in lijn met de doelstellingen van het Gebiedsplan. Het 
in de startnotitie gepresenteerde zoekgebied is om strategische 
redenen groter dan de som van de voor de nieuwe functies 
benodigde ruimte. Tijdens de opstelling van het MER en het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan zal het ontwerp nader worden 
begrensd en ingevuld. Daarbij zullen de spelregels uit het 
Gebiedsplan worden gerespecteerd. De Molecaten heeft samen met 
de stichting het Zeeuws Landschap initiatief genomen om te komen 
tot dit project, gebruikmakend van de rood-voor-groen regeling. De 
provincie acht het initiatief in lijn met het gebiedsgericht beleid en in
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en met wijziging bestemmingsplan ais sluitstuk over 
ontstane consensus. Maakt bezwaar tegen eenzijdig 
bevoordelen van één particulier belang (Molecaten).

het belang van kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

44 ZS 0600391
VvE Cadzand-Bad
Résidence
(J.P.v. Cadsand)
Albertus Perkstraat 47
1217 NM HILVERSUM

De Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex 
Résidence in Cadzand-Bad stemt in met zeewaartse 
verdediging en hoopt dat door slim ontwerp kan worden 
voorkomen dat één of meer woonlagen van het complex 
hun zeezicht zullen verliezen. Zij vreest kapitaalverlies van 
zeker 50%. Zij verzoekt alles in het werk te stellen de 
beoogde veiligheidsniveaus te bewerkstelligen zonder de 
bestaande zichtlijnen aan te tasten.

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse 
versterking van het duin zijn bij Cadzand-Bad effecten op 
zichtbaarheid van zee en strand vanuit bestaande woningen en/of 
recreatievoorzieningen niet op voorhand uit te sluiten. Wel zal in het 
kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in hoeverre een 
slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten. Eventuele 
waardevermindering moet worden meegenomen in de MKBA.

45 W 0600355
Mevr. C. Mangnus-Calon 
Kruispoort 18 
4651 AM 
STEENBERGEN 
(identiek aan 
inspraakreactie mevr. 
Flinkenflögel-Oppel)

Eigenaar/gebruiker vakantiewoningen Killetje 2 en 3. Is 
ontevreden over onduidelijkheid toekomstige inpasbaarheid 
woningen. Is bang voor verminderde privacy, grondwater- 
overlast door komst duinen, toename recreanten en einde 
aan rustige (periodes op) stranden, sterke afname sociale 
veiligheid op straat, onrustige kampeerders duincamping 
waterdunen, verkeersoverlast, bereikbaarheid woningen, 
zout water onder lichtgefundeerde woningen of sloop ervan. 
Vindt voorts openheid onvoldoende, de reactietermijn te 
kort, de reistijd en het verlies aan werktijd voor bijwonen 
van de voorlichtingsbijeenkomsten te groot. Stelt voorts dat 
geweigerd wordt de direct betrokkenen gratis schriftelijk op 
de hoogte te houden.

Inpasbaarheid van genoemde woningen en zo ja de 
(leefbaarheids)effecten van de voorgenomen activiteit Waterdunen 
op deze woningen worden meegenomen in het ontwerp dat voor het 
MER en het (voor)ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld. De 
provincie heeft zich ingespannen om de betrokkenen zo open en zo 
goed mogelijk te informeren, schriftelijk en mondeling. Uitgebreide, 
actuele en gratis informatie is c.q. was te vinden op 
www.zeeland.nl/zwakkeschakels en voorts in de lokale kranten, de 
Stem, de PZC, huis-aan-huis verspreide Nieuwsbrieven van de 
Gebiedscie WZV, twee inloopavonden en een besloten avond (voor 
direct betrokkenen) over het Basisdocument in voorjaar 2005 en twee 
inloopavonden over de Startnotitie m.e.r. in december 2005. De 
avonden waren zeer goed bezocht, met tijdstippen (van 17 tot 22 
uur), die mede zijn afgestemd op de “werkende mens”. De 
reactietermijn van 6 weken is de wettelijk voorgeschreven termijn. De 
bewoners/ betrokkenen is toegezegd om bovenop de wettelijk 
verplichte voorlichting ook al tijdens het opstellen van het MER het 
contact met direct betrokkenen actief te zoeken voordat er zich 
voorkeursvarianten aftekenen.

46 ZSW 0600372
I.J. en S.J.M. de Hullu-
Palmen
Catsweg 6
4503 PG GROEDE

Neem, gelet ook op het voorbehoud van de landbouwsector 
t.a.v. de landwaartse verdedigingsopties in het 
Gebiedsplan, ook de consoliderende en zeewaartse 
versterking in de MERren mee.
Geef meer aandacht aan de effecten op landbouw en voeg 
ook effecten verstuiving aan beoordelingskader toe. Doe 
meer onderzoek naar effect zout water, onderzoek ook de 
mogelijkheden voor “zoute teelten” nader. Interpreteer 
Ruimtelijke Kwaliteit niet eenzijdig ais nieuwe natuur en

Effecten zout water en verstuiving op landbouwgrond zullen worden 
meegenomen in de MERren. De geconstateerde leemten in kennis 
mbt de invloed van zout water zullen leiden tot nader onderzoek in 
het kader van het MER Waterdunen. Onderzoek naarde 
mogelijkheden voor “zoute teelten” zal onder de aandacht worden 
gebracht bij de Gebiedscommissie en de gemeente Sluis. Er zal ook 
gekeken worden naar effecten op bestaande woningen, 
natuurgebieden en (landbouw)bedrijven.
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landschap maar heb daarbij ook oog voor bestaande 
woningen, natuurgebieden en (landbouw)bedrijven.

47 ZS 0600385 
P.A. van Bijnen 
p/a Aalsburg 12-07 
6602 TD WIJCHEN 
(Boulevard de Wielingen 
76-04
4506 JL CADZAND- 
BAD)

Woont op tweede etage van appartementencomplex 
Résidence aan Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad. 
Vreest voor verlies zeezicht en daaraan gekoppeld 
kapitaalverlies. Sluit zich voorts aan bij zienswijze 
Vereniging van Eigenaren (zienswijze J. van Cadsand).

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse 
versterking van het duin zijn bij Cadzand-Bad effecten op 
zichtbaarheid van zee en strand vanuit bestaande woningen en/of 
recreatievoorzieningen niet op voorhand uit te sluiten. Wel zal in het 
kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in hoeverre een 
slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten. Eventuele 
waardevermindering moet worden meegenomen in de MKBA.

48. ZS 0600623
Restaurant De Deining
Dimitri Valckx en Annika
Hollebek
Zeeweg 13
4503 PC GROEDE

Eigenaren kustrestaurant met zicht op de polder en met 
parkeergelegenheid aan doorgaande weg en fietspad. 
Bezorgd over de toekomst: het uitzicht en bereikbaarheid 
en daarmee de economische situatie van het restaurant. 
Verzoeken bij het maken van plannen daarmee rekening te 
houden.

In het ontwerp dat ontwikkeld wordt in het kader van het MER 
Zwakke Schakel zal bekeken worden in hoeverre handhaven of 
verbeteren van uitzicht en bereikbaarheid conform de wensen van de 
eigenaren, inpasbaar is.

49. ZS 0600382 
R. Slootweg 
Promenade 1-5 
4511 RB BRESKENS

Gebied van Veerhaven Breskens tot Westelijke havendam 
Handelshaven moet naarde mening van deze schrijver de 
functie van recreatie- en natuurgebied behouden. Een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor bebouwing hier is 
volgens schrijver niet wenselijk: het natuurgebiedje gaat 
dan definitief verloren, de schaduw van appartementen zal 
het gebied minder aantrekkelijk maken voor recreanten, 
woonruimte nabij de bedrijven aan de oostzijde van de 
westelijke havendam is niet gewenst en een kustlijn vol 
hoge gebouwen zoals in België moet in geen geval worden 
nagestreefd. Laagbouw in het gebied van de oude 
veerhaven zou volgens schrijver wel een verbetering voor 
Breskens kunnen zijn.

Het project Zwakke Schakels richt zich conform het landelijk beleid 
op veiligheid én verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (zie ook 
Beschikking en bijbehorend beleidskader Zwakke Schakels). De 
provincie is van mening dat onderzoek naar de mogelijkheid om 
zeewaartse maatregelen voor kustverdediging in Breskens te 
combineren met door de gemeente gewenste verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit goed past binnen dat beleidskader. Zij sluit 
daarbij op voorhand bebouwing die zeewaarts ligt van de huidige 
bebouwing niet uit. Effecten op beleving van bestaande bewoners en 
bezoekers worden onderzocht in het MER Zwakke Schakel.
De mogelijkheid van het bebouwen van het Veerplein kan worden 
meegenomen in het MER Zwakke Schakel, indien de gemeente Sluis 
daar om vraagt.

50 ZSW 0600399
HID Rijkswaterstaat
directie Zeeland
Postbus 5015
4330 KA MIDDELBURG
(G.R. Termaat)

Reageert ais organisatie, die Rijkspartneroverleg 
(ambtenaren van VROM, LNV, EZ, OCW en V&W) voorzit. 
Wijst op brief 7 december en daarin aangegeven essentiële 
aandachtspunten voor vervolgfase MER, zoals Vogel- en 
Habitatrichtlijn, nationaal landschap en bebouwing op de 
zeewering. Voegt daar aspect bereikbaarheid, effect op 
kustveiligheid van scenario bij Cadzand-Bad met zeesluis 
en een variant waarbij de (verplaatste) afwatering bepalend 
is voorde locatiekeuze van gemaalfuncties en de 
verplaatsing in het scenario zonder zeesluis mogelijk is.

Genoemde punten worden meegenomen in beide MERren.
De provincie zal via Waterschap en Gebiedscommissie onderzoeken 
of het toevoegen van een variant bij Cadzand-Bad waarbij de 
ontwateringsfunctie geheel vervalt reëel is.
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Genoemde punten zijn nog onvoldoende meegenomen in 
SN. Dit moet wel gebeuren in beide MERren.

51. W  0600440 
Vasteplantenkwekerij 
C.K.J. De Wilde 
Havedijk 1 
4504 PK GROEDE

Schrijver verwacht door de inlaat van zout water in dit 
gebied dat de windkeringen die zijn kwekerij van rotsplanten 
nu beschermen zullen afsterven, hetgeen kwaliteitsverlies 
van zijn product tot gevolg heeft. Betrokkene heeft een 
exportproduct en moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen 
om rendabel te zijn. Verder verwacht hij allerlei beperkingen 
in zijn bedrijfsvoering te ondervinden door wijziging van het 
bestemmingsplan van een agrarische- naar een natuur- en 
recreatiebestemming, met name wanneer hij zijn gebouwen 
zou willen uitbreiden. Hij verzoekt het inlaten van het zoute 
water te projecteren zover mogelijk verwijderd van de 
Havendijk en het zoekgebied op te schuiven. Volgens de 
plannen ligt zijn bedrijf in een uithoek van het zoekgebied.

Effecten van de inlaat van zout water op de gebruiksfuncties en de 
gebruikskwaliteit van het projectgebied zullen in het MER 
Waterdunen worden onderzocht. Eventuele belemmeringen voor 
bestaande voort te zetten activiteiten, die voortvloeien uit een 
gewijzigde bestemming, maken daarvan een onderdeel uit.
De intentie is het plan Waterdunen zo te ontwikkelen dat nadelige 
effecten voor omringende agrarische bedrijven worden vermeden.

52. ZS 0600557 
Strandhotel Cadzand 
Familie Gorthmanns 
Boulevard De Wielingen 
49, Postbus 6 
4506 ZA CADZAND- 
BAD

Schrijvers verzoeken om op de hoogte te worden gehouden 
van de resultaten van het onderzoek op blz. 33 van de 
startnotitie: “de mogelijkheid om door slim ontwerpen 
negatieve effecten op zichtlijnen te vermijden”. De 
zichtlijnen zijn voorde schrijvers van economisch belang 
voor hun bedrijf.

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse verster
king van het duin bij Cadzand-Bad zijn effecten op zichtbaarheid van 
zee en strand vanuit strandhotel niet op voorhand uit te sluiten. Wel 
zal in het kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in 
hoeverre een slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten. Betrokkenen 
zullen tussentijds actief worden benaderd.

53. ZS 0600570 
E. Riemens
h/o Beach Club The First 
Wave
p/a Geldeloozepad 1 
4524 BZ SLUIS

Eigenaar strandpaviljoens The First Wave (hele jaar open) 
en De Zandgolf (juli, augustus open) in Cadzand-Bad vraagt 
zich af of verplaatsing nodig is en zo ja vraagt om aandacht 
voor samenhang met strandslagenstructuur, verplaatsing 
buiten zomerseizoen (85% omzet), compensatie, 
verplaatsing First Wave naar Zandgolf en op locatie First 
Wave volledige vernieuwing met douches e.d. Twijfelt aan 
noodzaak 50 m duinverbreding ter hoogte van First Wave 
en vraagt ivm zandbeheer en ligging om de strekdam die nu 
voorzien is direct aan de noordzijde van het paviljoen te 
verleggen naar een locatie zuidwaarts ter hoogte van 
paalhoofd tussen dit paviljoen en paviljoen Caricole

Exacte locatie en omvang van zowel strekdammen ais de omvang 
van duin- en strandverbreding zijn punten van nadere detaillering c.q. 
onderzoek in MER Zwakke Schakel. Geplaatste opmerkingen zullen 
ook worden meegenomen in (kust)morfologische studie.
Inpassing in het ontwerp en indien niet mogelijk verplaatsing/ 
compensatie van strandpaviljoens zal worden meegenmen in het 
ontwerp voor MER Zwakke Schakel.

54. ZS 0600581 
KNRM 
Postbus 434 
1970 AK IJMUIDEN

KNRM met locatie aan west(zee)zijde van gemaal 
Cadzand-Bad heeft voorkeur voor handhaven huidige 
situatie en heeft mbt voornemen voorkeur voor zeewaartse 
optie Cadzand-Bad met strekdammen. Bij eventueel 
benodigde herbouw: voorkeur voor huidige plek maar dan

Provincie neemt hiervan kennis.

Richtlijnen milieueffectrapport Project Waterdunen, Gedeputeerde Staten van Zeeland, 14-3-2006



hoger.
55. ZSW 0600428 

Ing. A.M. Manneke 
Langeweg 102 
4511 RN BRESKENS

Schrijverstelt voor bij de versterking van duinen en dijken 
zoveel mogelijk te kiezen voor zeewaartse versterking 
d.m.v. pieren, strekdammen en zandsuppleties, omdat dit 
goedkoop is en de recreatie bevordert. Schrijver zegt dat de 
huidige natuur in West-Zeeuwsch-Vlaanderen hetzij niet te 
onderhouden, hetzij ontoegankelijk is voor eigen bewoners 
en recreanten. Natuurbeschermers willen volgens schrijver 
ook de fietspaden en fietswegen lans de waterkeringen 
ontoegankelijk maken. Schrijverstelt voor in de monding 
van de Westerschelde een ondiepte of zandbank met 
uitgebaggerd zand en slib op te hogen tot vogelgebied. Dit 
eiland en daarbij evt. aan te leggen schorren en slikken zal 
de kust beschermen en gelijktijdig zorgen voor een 
zoutwatergebied, zodat er verder geen polders onder water 
behoeven te worden gezet. Volgens schrijver is het 
eeuwenoude polderland van West-Zeeuwsch-Vlaanderen 
niet gediend met de kunstmatige aanleg van duinen en de 
inlaat van zout water kost alleen maar veel geld. Bij de 
aanleg van het Waterdunengebied volgens de startnotitie is 
volgens schrijver alleen de Molecaten gebaat. Tenslotte 
merkt schrijver op dat de rubriek saldo kosten, baten om 
realistisch te zijn wel de verwervingskosten dient te 
bevatten.

Provincie is van mening dat door de keuze voor landwaartse 
versterking gecombineerd met natuur-, landschapsontwikkeling en 
bevordering van recreatie en toerisme, de ruimtelijke kwaliteit en 
daarmee het sociaal-economisch perspectief van West Zeeuwsch- 
Vlaanderen kan worden bevorderd.
Ook een qua areaal beperkte inlaat van zout water en het project 
Waterdunen passen daarin. W aarde kwetsbaarheid van 
natuurfuncties dit toelaat (buiten broed- en rustgebieden) is de 
provincie daarbij voorstander van voor het publiek toegankelijke 
natuur. Dat blijkt ook in het Gebiedsplan waarin een onderscheid 
gemaakt wordt tussen recreatie- en overige natuur. De provincie is 
blij met elke recreatieondernemer, die met een 
kwaliteitsverbeteringsplan komt en gebruik maakt van de 
mogelijkheden, die het gebiedsplan daarvoor biedt. Zij wijst erop dat 
daarmee ook door de rood-voor-groen regeling de komst van nieuwe 
recreatie(voor het publiek toegankelijke) natuur onderdeel is van de 
voorgenomen activiteit.
Aanleg van eilanden voorde kust is relatief duur, moeilijk 
handhaafbaar en biedt onvoldoende veiligheid ter plekke van de 
zwakke plaatsen in de kust.
Verwervingskosten worden uiteraard meegenomen in de MKBA.

56 ZSW 0600442 
Grontmij, ir. J.J.C. 
Musters, Postbus 7060, 
4330 GB Middelburg, 
namens Van Damme 
recreatie BV

Hoe ontwikkelt zich het areaal strand? Blijft het minimaal 
even groot? En wat is het effect op de toegankelijkheid van 
Camping Groede aan de noordoostzijde, de oppervlakte, de 
algehele ontsluiting, stuivend zand, strandovergangen en 
wandelpaden?
Wordt graag actief betrokken bij plannen, wil 
realisatiekansen benutten.

Inzet voor het ontwerp in MER Zwakke Schakel is het streven naar 
minimaal handhaven van de huidige strandbreedte. Effecten op 
toegankelijkheid, bereikbaarheid, strandslagen, wandelpaden en via 
zandverstuiving op de camping worden allemaal meegenomen in het 
MER. Op het grondgebied van Camping Groede (en de voorziene 
uitbreiding ervan) is in de voorgenomen activiteit geen sprake van 
duinaanleg. Belanghebbenden worden actief betrokken.

57 ZSW 0600447 
Vlinderwerkgroep ’t 
Duumpje 
Olieslagersweg 1 
4525 LC
RETRANCHEMENT

Werkgroep wijst op hiaat in kennis mbt vóórkomen van dag
en nachtvlindersoorten en doet het aanbod om daar 
middels 2 maal 4 tellingen alsnog tijdig in te voorzien.
Voorts wijst de werkgroep op het vóórkomen bij het 
Veerplein Breskens van een populatie van de in nationaal 
opzicht voor Nederland zeer bijzondere 
Vijfvlekssintjansvlinder en van het in Zeeuwsch-Vlaanderen 
schaarse Hooibeestje en Koevinkje. De werkgroep ziet

De provincie maakt graag gebruik van het aanbod van de 
Vlinderwerkgroep om in aanvullende inventarisaties te voorzien. 
Voorts zal in het MER Zwakke Schakel rekening worden gehouden 
met mogelijke effecten op bestaande genoemde bijzondere soorten 
te Breskens en zal in beide MERren worden onderzocht in hoeverre 
het mogelijk is om bij het ontwerp van nieuwe duinen in te spelen op 
de door de werkgroep naar voor gebrachte biotoopeisen van nieuwe 
bijzondere soorten.
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grote potenties bij landwaartse duinverbreding voor 
ondermeer Kleine parelmoervlinder en Heivlinder en vraagt 
rekening te houden in het MER met biotoopeisen van deze 
soorten.

58 ZSW 0600457 
Zeeuwse Milieufederatie 
Postbus 334 
4460 AS GOES

Geen opmerkingen Provincie neemt kennis van de reactie

59 W  0600566 
Dhr. A. De Groote 
Killetje 6 
Breskens,
correspondentieadres 
Diederikstraat 4 
B 9960 ASSENEDE

Sluit zich aan bij het schrijven van Charlotte Mangnus- 
Calon en Jan Flinkeflögel uit Steenbergen die resp. Killetje 
4 en 2 bewonen (brieven nrs.45 en 33). Betrokkenen zijn 
vergeten bijlage met bezwaren te zenden en deze is 
ondanks telefonische herinnering van de zijde van het 
projectbureau nog niet aangekomen.

Na ontvangst van bijlage zal de provincie, ondanks het overschrijden 
van de termijn waarbinnen zienswijzen moeten worden ingediend 
alsnog een reactie formuleren op deze zienswijze, mits dit gebeurt 
voor eind februari.

60 ZS 0600573 
Michael Franke 
Zandertje 4, Breskens. 
Correspondentieadres 
Poppelsdorfer Allee 54 
D-53115 BONN

Schrijver vreest dat zijn zomerwoning moet wijken voor 
kustverdediging. De plaats waarop de woning gesitueerd is 
inspireert hem ais kunstenaar. Daarom pleit hij ervoor zijn 
huis te mogen behouden.

In het kader van het MER Waterdunen wordt bekeken in hoeverre het 
ontwerp ruimte biedt voor het behoud van bestaande woningen.

61 ZSW 0600578 
P.J.J. de Milliano 
Rijksweg 23 
4503 GJ GROEDE

Schrijver wil weten of voldoende is onderzocht hoe de 
grondsoorten in het gebied reageren op de inlaat van zout 
water. Hij vraagt of onderzocht is wat het effect van het 
vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied voor 
trekvogels zal zijn op de bestaande vogelpopulatie.
Volgens schrijver is het wenselijk het alternatief 
‘landwaartse dijk’ nader te onderzoeken. Hij stelt voorde 
bewoners nader te raadplegen d.m.v. een enquête en de 
resultaten naast die van natuurliefhebbers te houden. 
Verder wil hij weten of de toekomstige beheerskosten in de 
kostenraming zijn meegenomen en of er mogelijkheden zijn 
agrariërs in het toekomstig beheerte betrekken.

Effecten van de inlaat van zout water zullen in het MER nader 
worden onderzocht evenals de effecten op bestaande 
vogelpopulaties. De keuze voorde oplossingsrichting landwaartse 
dijk is beargumenteerd afgevallen in de eerste fase van het 
onderzoek en wordt niet nader onderzocht. De mening van de 
bewoners van het gebied wordt betrokken in het MER en bij de 
bestuurlijk-/politieke besluitvorming die zich vervolgens moet 
uitspreken over het voorkeursalternatief. Dit gebeurt via het binnen 
de gemeente daarvoor geëigende democratische procedures. 
Beheerskosten worden betrokken in de maatschappelijke 
kosten/baten analyses die voor beide MERren worden opgesteld. 
Mogelijkheden voor de inzet van agrariërs bij toekomstig beheer van 
natuur-/recreatiegebieden worden onderzocht.

62 62ZS0600555 
Dorpsraad Nieuwvliet 
Nieuwvlietseweg 41 
4504 AD NIEUWVLIET 
(Mevr. E.C. Cornelisse-

Wil in MER ook landwaarts/ zeewaarts/ consoliderende 
opties onderzocht zien voor in Startnotitie afgevallen traject 
bij Nieuwvliet-Bad en wijst erop dat zij met name bij tweede 
en derde optie mogelijkheden ziet voor verbetering 
ruimtelijke kwaliteit, waarvoor bij Dorpsraad en

Het deelgebied Nieuwvliet uit het Basisdocument is voor het traject 
hoek Herdijkte Zwarte Polder- Verdonken Zwarte Polder tot 
Baansterdijk afgevallen omdat daar geen acuut veiligheidsprobleem 
bestaat en er ook geen plannen bekend waren voor een verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit, die afhankelijk zijn van de aard van de
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Schijve) verschillende ondernemers ook belangstelling bestaat. kustversterking. De provincie hoort gaarne over plannen gericht op 
kwaliteitsverbetering. Deze moeten worden ingebracht bij de 
Gebiedscommissie WZV.

63. ZSW 0600616 
DB Waterschap Zeeuws- 
Vlaanderen 
Postbus 88
4530 AB TERNEUZEN 
(Adr. Provoost)

De algemene vergadering (AV) wijst op haar motie van 27 
oktober 2005 inzake breedte van te onderzoeken varianten 
en concludeert dat startnotitie een passende invulling van 
relevante aspecten weergeeft. Stemt in met Startnotitie.

Provincie neemt kennis van de reactie

64. ZS0600686 
Fam. Faas, Café 
restaurant Noordzee 
Noordzeestraat 2 
4506 KM Cadzand-Bad

Ondersteunt voorkeursoplossing bij Cadzand-Bad maar 
vreest voor verlies zeezicht en financiële consequenties.

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse verster
king van het duin bij Cadzand-Bad zijn effecten op zichtbaarheid van 
zee en strand vanuit restaurant niet op voorhand uit te sluiten. Wel 
zal in het kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in 
hoeverre een slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten.

65. ZS0601244
Accountantskantoor Van 
Rooijen BV 
Appeldijk 35 
4201 AE GORINCHEM 
namens mevr. H.A. van 
Zuilen-van den Donk 
Boulevard de Wielingen 
9 4 - 0 7
4506 JL CADZAND

Vreest voor verlies van uitzicht op zee bij Cadzand-Bad en 
voor financiële consequenties ais gevolg daarvan. Sluit zich 
aan bij de mening van de Vereniging van Eigenaren (doe. 
Nr. 44 ZS 0600391).

Bij een keuze voor zeewaartse verdediging en zeewaartse verster
king van het duin bij Cadzand-Bad zijn effecten op zichtbaarheid van 
zee en strand vanuit restaurant niet op voorhand uit te sluiten. Wel 
zal in het kader van het MER zwakke Schakel worden bezien in 
hoeverre een slim ontwerp hiervoor de ruimte kan laten.

Reactie 5 is ook schriftelijk ingediend onder zienswijze no. 7 en 38; reactie 2m komt terug in no. 18; reactie 45 is dezelfde ais 33; en reactie 59 is mede 
namens en in aanvulling op reacties 45 en 33.
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Bijlage 2 
Advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage

zie afzonderlijk document met advies-richtlijnen
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