waterschapScheldestromen

Registratienummer: 2021009700

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van dinsdag 23 maart 2021, nr. 2021009713;
gelet op
•
•
•

dat het ontwerp projectplan gedurende de periode van 21 januari tot en met 3 maart
2021 ter inzage heeft gelegen;
dat er binnen de daarvoor beschikbare periode één zienswijze is ingediend tegen het ont
werp projectplan;
dat drie ambtshalve wijzigingen worden doorgevoerd op basis van een eigen nadere afweging na overleg met alle belanghebbenden, namelijk
o aanpassing watergang vervalt tussen Kruisstraat en Remortelstraat
o dempen sloot vervalt ter hoogte van Lange Nieuwstraat 8d
o te dempen sloot toegevoegd ter oosten van Lange Nieuwstraat 27
Deze wijzigingen staan aangegeven op bijgevoegde kaart.

besluit:
•
•
•
•

•

in te stemmen met de voorgestelde reactie op de ingekomen zienswijze;
in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen in het projectplan;
het projectplan Herinrichting Kruispolder vast te stellen, met inachtneming van de
ambtshalve wijzigingen;
het vastgestelde projectplan Herinrichting Kruispolder met de voorgestelde reactie op de
ingediende zienswijze in het kader van de Waterwet ter goedkeuring aan te bieden aan
Gedeputeerde Staten van Zeeland;
in te stemmen dat de indiener van de zienswijze na 8 april 2021 wordt geYnformeerd en
ingelicht over de vervolgprocedure in het kader van de Waterwet;

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 8 april 2021 van
waterschap Scheldestromen.

dr. A.P.M.A. Vonck,
secretaris-directeur

Postadres:

Bezoekadressen:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaal weg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl
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kaart met ambtshalve wijzigingen

