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Agentschap LASER

Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij
Agentschap LASER

Vestiging Dordrecht

Burg, De Raadtsingel 59
Postadres: Postbus 1191

3300 BD Dordrecht
Telefoon: 0800-2233322

Fax: 078-6395394

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
T.a.v.
Postbus 114
4460 AC GOES
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uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum
27-01-2003 aanv.FF2003C.025.jo 17-3-2003
onderwerp doorkiesnummer bijlagen

FF/75C/2003/025 0800-2233322

Geachte heer

Op 21 februari '2003 is uw ontheffingsaanvraag d.d. 27 januari 2003 met betrekking tot het
project Dijkversterking Baarlandpolder, welke is geregistreerd onder aanvraagnummer
FF/7SC/2003/004, ter advies voorgelegd aan Directie Zuidwest van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In reactie daarop ontving ik van Directie Zuidwest
het verzoek om aanvullende informatie bij u op te vragen.

Directie Zuidwest stelt dat op een aantal punten informatie ontbreekt die nodig is om tot
een afgewogen advies ter zake te komen. Aanvullende informatie uwerzijds is gewenst
met betrekking tot de volgende onderwerpen:

Hoe kan het onderhoudspad ter hoogte van de dijkvakken 39 a en b zodanig
worden uitgevoerd en van recreatief medegebruik worden uitgesloten dat de
functie van hoogwatervluchtplaats: Plaat van Baarland (in het aansluitende
vak/traject Baarland-/Zuid-/Everingepolder) blijvend is gegarandeerd (dat wil
zeggen de invulling van de gunstige staat van instandhouding)?
Hoe kunnen de effecten op de natuurwaarden tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden worden geminimaliseerd?

Graag ontvang ik van u uitsluitsel over bovenstaande. U kunt deze richten aan het adres
dat links in de kantlijn te vinden is. Zodra ik deze aanvullende informatie heb ontvangen,
kan uw aanvraag verder in behandeling worden genomen.

Hoogachtend,
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aanvullende informatie gewenst over ontheffing!
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