ONTWERP-BESLUIT WIJZIGING LEGGER WATERKERINGEN 2012 (REGIONALE WATERKERINGEN)
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het voornemen om de Algemene Vergadering van
het waterschap voor te stellen om de Legger waterkeringen 2012 op de volgende onderdelen te
wijzigen:
1. toevoegen aan het stelsel van regionale waterkeringen: de Hooidijk (Kamperland), de Emelissedijk (Colijnsplaat) en de dijk van de Hoogerwaardpolder (oostzijde Kreekraksluizen).
2. verwijderen uit het stelsel van regionale waterkeringen: de Meeldijk (Burgh-Haamstede)
3. afwaarderen van de Veerse Meerdijken en de scheidingsdijk tussen dijkring 29 (Walcheren) en
dijkring 30 (Zuid-Beveland-West) van primair naar regionaal.
4. de lijst van kunstwerken en bijzondere constructies (bijlage 1 van de legger waterkeringen)
wordt aangepast naar aanleiding van wijziging 1 t/3.
 De duikers in de Meeldijk (KDU3316 en KDU3316) verliezen hun waterkerende functie en
worden geschrapt uit bijlage 1.
 De duikers in de Emelissedijk (KDU223 en KDU19152) worden toegevoegd aan bijlage 1.
 De duikers en gemalen in de Veerse Meerdijken (KDU2826, KDU2738, KGM60, KMG61,
KMG46, KMG45, KMG170, KDU20563) en in de scheidingsdijk tussen Walcheren en ZuidBeveland (KDU3294) wijzigen van status van primair naar regionaal.
Aanleiding is de voorgenomen wijziging van het stelsel van regionale waterkeringen door de provincie Zeeland in de provinciale Omgevingsverordening. Met deze wijzigingen wordt de legger
waterkeringen in overeenstemming gebracht met de Omgevingsverordening.
De waterkeringen waarop het besluit van het dagelijks bestuur betrekking heeft zijn op de
kaartjes hieronder weergegeven. Van de dijken die worden toegevoegd is op een kaartje aangegeven welke waterkeringszones gaan gelden.
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft hiertoe besloten op 26 mei 2020.
Het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen
dr. A.P.M.A. Vonck,
secretaris-directeur
(nr 2020024362)

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf
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Hooidijk Kamperland: toevoegen aan regionale stelsel

Emelissedijk Colijnsplaat: toevoegen aan regionale stelsel

dijk Hoogerwaardpolder: toevoegen aan regionale stelsel
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Meeldijk (Burgh-Haamstede): verwijderen uit regionale stelsel

Veerse Meerdijken: afwaarderen van primair naar regionaal

scheidingsdijk tussen dijkring 29 en dijkring 30: afwaarderen van primair naar regionaal
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waterkeringszones Hooidijk

waterkeringszone Emelissedijk
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waterkeringszones dijk Hoogerwaardpolder

