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Onderwerp  

Aanvullend advies Hondsbossche en Pettemer Zeewering 

 

Geachte Mevrouw van Arum-Weggemans , 

In uw brief met boven genoemd kenmerk vraagt u het Expertise Netwerk Waterveiligheid om 

aanvullend advies over het nemen van tijdelijke maatregelen bij de Hondsbossche en Pettemer 

zeewering. Naar uw mening zijn voor het advies van het ENW van 22 oktober 2007, waarin 

wordt gesteld dat het nemen van noodmaatregelen niet noodzakelijk is, niet alle beschikbare 

gegevens gebruikt..  

 

Op vrijdag 15 februari is uw vraag besproken in de ENW Kerngroep. Met deze brief meld ik u dat 

de kerngroep geen reden ziet om haar afgegeven advies in deze zaak aan te scherpen of bij te 

stellen. Hierbij wil ik u ook wijzen op een brief die het ENW afgelopen week naar DGW heeft 

gestuurd waarin het afgegeven advies van oktober 2007 wordt bevestigd (Deze brief wordt als 

bijlage bij deze brief gevoegd). 

 

Zoals staat in het advies van 22 oktober 2007 is het  ENW van mening dat er geen voor de 

handliggende noodmaatregelen zijn die de overschrijdingskans van het overslagcriterium een orde 

kunnen verlagen. De uitgangspunten bij het opstellen van dit advies zijn naar mening van het 

ENW juist en volledig. Het ENW ziet dan ook geen meerwaarde in het nemen van tijdelijke 

maatregelen omdat de feiten in en rond deze zeewering niet zijn veranderd t.o.v. oktober 2007 

toen het advies werd uitgebracht.  
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Rekening houdend met de kosteneffectiviteit van maatregelen en gegeven de situatie rond deze 

zeewering ziet het ENW geen zinvolle ‘no-regret’ maatregelen die al in 2008 kunnen worden 

genomen.  

 

Zoals aangegeven aan DGW dringt het ENW aan op het voortvarend opstellen van een 

versterkingsplan waarbij een weloverwogen afweging wordt gemaakt tussen verschillende 

mogelijke structurele oplossingsvarianten.  

 

 

Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst geweest te zijn. 

 
Hoogachtend, 

 
 

Ir. G. Verwolf 

Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid 
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