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Geachte heer

Op 2 juli 2007 ontvingen wij van u informatie over het versterken van het dijktrajecf OïïrüStPöI~r langs e
Natura2000-gebied Voordelta met de vraag om de in het voorgaande ambtelijke overleg getrokken conclusie
dat een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 niet vereist is
te bevestigen. In antwoord hierop delen wij u het volgende mede.

Gelet op de bij uw brief overgelegde stukken concluderen wij dat in het onderhavige geval gezien de locatie,
het tijdstip en de omvang van de werkzaamheden, geen sprake zal zijn van een negatief effect. U kunt ge-
noemde werkzaamheden daarom uitvoeren, zonder dat daar een vergunning als bedoeld in artikel 19d van
de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

Q
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat genoemde handelingen van invloed kunnen zijn op beschermde
soorten, planten enlof dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbeslui-
ten. Indien dit aan de orde is, dient u mogelijk tevens te beschikken over een ontheffing als bedoeld in die
wet. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, alge-
meen informatienummer 0800-2233322 .
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Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken.

Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar
maakt en waarom, alsmede uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen. Door-
gaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe leiden
dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze
aanvragen via telefoonnummer 0118-631260. U kunt deze informatie ook downloaden via
http://loket.zeela nd. nl/bezwaa r/bezwaa r




