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: vergunning ex artikel 2 WBR

Geachte

In aansluiting op het telefonisch onderhoud dat mevrouw van het
projectbureau Zeeweringen met u had, verzoeken wij, het waterschap Zeeuws-
Vlaanderen, als instantie op wiens naam de vergunning moet worden gesteld, om
een vergunning ex artikel 2 wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het
volgende.

Bij de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden conform de door
Gedeputeerde Staten goedgekeurde Planbeschrijving "Verbetering gezette
steenbekleding Voorland Nr. Een (PZDT-R-03245 ontw.)", welke planbeschrijving als
bijlage bij deze aanvraag wordt meegestuurd, zal circa 44.000 kubieke meter schoon
zand vrijkomen.

Het voornemen is deze hoeveelheid te verdelen over de navolgende stranden:

Het strand bij Hoofdplaat:
Het strand bij Port Scaldis:
Het strand bij nr. 1:

18.000 kubieke meter
18.000 kubieke meter
8.000 kubieke meter

Dit zal gebeuren tijdens de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden, welke
zullen plaatsvinden tussen 1 april en 1 november 2005.

Wij verzoeken u ons hiervoor voormelde vergunning te verlenen.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande meer informatie nodig hebben, dan kunt
u contact op nemen met de van
het projectbureau Zeeweringen, welk bureau alle werkzaamheden voorbereidt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wachten nader
bericht van u af.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens e e;
Hoof" cto Werkeringen en Wegen

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1, Terneuzen.
Telefoon (0115) 641000 Fax (0115) 641200 E-mail info@Wszv.nl Internetwww.wszv.nl
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