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> Retouradres Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Gemeente Goes
College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de
Postbus 53
4460 AB GOES

Datum 29 december 2009
Onderwerp aanleg meerjarendepot Wilhelminapolder PBZ werk

Stormesandepolder
Uw kenmerk

Bljlage(n)
1

Geachte

Gaarne verzoeken wij u gemeentelijke medewerking op het gebied van
Ruimtelijke Ordening ed. te verlenen voor de aanleg van een tijdelijk depot in de
Wilhelminapolder.

Het depot zal zijn gesitueerd op de percelen kadastraal bekend gemeente Goes,
sectie AB nrs 195 en 197, plaatselijk bekend Kattendijkseweg, zie tekening.
De aanleg van een meerjarendepot is ten behoeve van de uitvoering van de
dijkvakken Stormesandepolder en Wilhelminapolder vanaf de zomer van 2010 en
zal onder meer bestemd zijn voor de tijdelijke opslag van vrijkomende materialen
uit de dijken, het breken van puin (hergebuik) en de opslag van nieuwe
bouwmaterialen. Incidenteel zullen er bouwmachines en -keten worden geplaatst.

Na uitvoering van het aangrenzende dijkvak Wilhelminapolder (tweede helft
2013) zal het depot worden ontmanteld en het perceel weer teruggebracht
worden in oorspronkelijke staat.

Mocht u juridische vragen hebben dan kunt u de contactpersoon benaderen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDE.LING ~ESTUURLIJK JURIDISCHE ZAKEN EN VASTGOED,
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