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Middelburg, 27 oktober 2006

Geachte heer Adriaanse,
Naar aanleiding van het gesprek op 24 oktober j.1. tussen u en enkele medewerkers van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden en het Projectbureau Zeeweringen met betrekking tot de uit te
voeren werkzaamheden aan de waterkering van de Van Cittershaven en de Westelijke Sloehavendam/Schorerpolder, bericht ik u als volgt.

Verzoek
Gelet op het bepaalde in artikel 2.8 van uw Havenverordening verzoek ik u vergunning te verlenen voor het gebruik maken van de bermen en terreinen onder beheer van Zeeland Seaports
voor het plaatsen van bouwketen, de tijdelijke opslag van allerlei (bouw)materialen en het zonodig neerleggen van andere voorwerpen.
Verder verzoek ik u, gelet op het bepaalde in artikel 6.3 van de Havenverordening, reeds nu aan
de schippers van werkschepen vergunning te verlenen voor het bevaren van de Van Cittershaven als petroleumhaven voor de aan- en afvoer van (bouw)materialen.

Locatie
De locatie voor het plaatsen van de bouwketen en de opslagterreinen is nog niet exact bekend.
Deze worden door de aannemer geselecteerd. Logischerwijs zal dat echter in de nabijheid van
de betreffende dijkvakken zijn. Ter oriëntatie zijn de tekeningen met de nummers ZLRW 200601278 en ZLRW 2006-01024 bijgevoegd.

Periode van uitvoering
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf het eerste kwartaal van 2007 tot en met het
derde kwartaal van 2007.
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Graag verneem ik uw reactie naar aanleiding van dit verzoek. Indien u nog aanvullende gegevens nodig heeft ter beoordeling van het verzoek, kan ik u uiteraard van dienst zijn.
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