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onderwerp: vergunning ex artikel 19d
Natuurbeschermingswet 1998
"Westerschelde & Saeftinghe"•

verzonden: 3 0 JULI 2007 Middelburg, 27juli 2007

Geachte

Hierbij bevestigen wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 1998 op 20 juii 2007 ie hebben ontvangen. U waagt vergunning aan voor het uitvoeren van werk-
zaamheden aan het dijktraject Saeftinghe 2 in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Een afschrift van de aanvragen en deze ontvangstbevestiging
J

sturen wij naar het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedsel kwaliteit en naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst.
De gemeente kan een zienswijze op uw aanvraag indienen. Tevens zullen belanghebbenden in de gelegen-
heid worden gesteld een zienswijze ten aanzien van uw verzoek naar voren te brengen.

• De vergunningen zullen op grond van de Wet op de Waterkering worden voorbereid met de uniforme open-
bare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat geen
mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen de beschikking. In plaats daarvan wordt, voorafgaand aan
het nemen van een definitieve beschikking, eerst een ontwerp openbaar ter inzage gelegd. Belanghebben-
den kunnen zienswijzen tegen dit ontwerp naar voren brengen. Alleen belanghebbenden die een zienswijze
naar voren hebben gebracht, kunnen in een later stadium tegen de definitieve beschikking beroep bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Van onze beslissing op uw verzoek zullen wij
u zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

De heer medewerker Natuurbeschermingswet, is belast met de behandeling V;:1n uw aan-
vraag. Met eventuele vragen kunt u bij hem terecht. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat handelingen als bedoeld in de aanvraag van invloed kunnen zijn
op beschermde soorten, planten en/of dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten. 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 Dor-
drecht, algemeen informatienummer 0800-2233322.
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Indien bij het uitvoeren van uw werkzaamheden er laanbomen of bosopstanden gekapt moeten worden is
het mogelijk dat u tevens aan de verplichtingen van de Boswet moet doen. Voor vragen hierover kunt u con-
tact op nemen met mevrouw

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Afdeling Water en Natuur.
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