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• onderwerp: gebruik perceel grond aan de
Oudelandsedijk te Stavenisse
als opslag depot

Geachte

In uw opdracht wordt binnenkort begonnen met dijkverzwaringswerkzaamheden aan een gedeelte
zeedijk aan de noordzijde van Stavenisse. U heeft ons in verband daarmee gevraagd om
medewerking te verlenen aan het .inrichten van een tijdelijk opslag depot op het perceel, kadastraal
bekend gemeente Stavenisse, sectie E, nummer 925, plaatselijk bekend Oudelandsedijk te
Stavenisse. Ten aanzien van uw vraag delen wij u het volgende mee.

Het perceel heeft in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische doeleinden.
Gebruik van het perceel als opslagdepot voor dijkverzwaringswerkzaamheden is in strijd met deze
bestemming. Gelet evenwel op het feit dat het een tijdelijk gebruik betreft en de locatie, onder andere
uit een oogpunt van verkeersveiligheid, perfect is gelegen hebben wij besloten u voor het jaar 2008
toestemming te verlenen genoemd perceel te gebruiken als opslagdepot. Verder verbinden wij aan

-onze toestemmmgCFeVëorwaarde dat de milieu-aspecten op een afdoende wijze moeten worden
geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de heer van de afdeling
Vergunningen en Handhaving. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0

Wij vertrouwen er op u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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