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Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Agentschap LASER
Vestiging Dordrecht

Burg. de Raadtsingel 59
Postadres: Postbus 1191

3300 BD Dordrecht

Telefoon: 0800-2233322
Fax: 078-6395394
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Waterschap Zeeuwse Eilanden
t.a.v. de heer ing.
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

uw brief van

8-11-2004
uw kenmerk

2004011406
ons kenmerk

Ontv/ff7sc/934ew
datum

17 november 2004
bijlagenonderwerp doorkiesnummer

Ontvangstbevestiging ontheffing 0800-2233322
art. 75, Se lid, onderdeel c van de Flora-
en faunawet
Aanvraagnummer: FFI7SC/2004/934

Geachte

Op 09-11-2004 heeft u een aanvraag voor een ontheffing ex art. 75 van de Flora- en
faunawet, Se lid, onderdeel c ingediend, voor het project "Verbetering gezette
steenbekleding Baarland-/ZOid-/Everingepolder". Hiermee bevestig ik de ontvangst van
deze aanvraag.

Het nummer van uw aanvraag is: FFI7SC/2004/934.
U dient dit aanvraagnummer bij al uw correspondentie over deze aanvraag te
vermelden. Het aanvraagnummer is tevens het factuurnummer.

Wat kunt u van LASERverwachten? Uw aanvraag wordt gecontroleerd op voLLedigheid.
LASER controleert verder of uw aanvraag voldoet aan de gestelde eisen in de Flora- en
faunawet met bijbehorende Besluiten en Regelingen. Uw aanvraag wordt ter advies
voorgelegd aan één van de vestigingen van de Directie Regionale Zaken van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eventueel neemt LASER met u contact op met
het verzoek een en ander schriftelijk toe te lichten. Gedurende de gehele procedure zal uw
aanvraag zorgvuldig en besloten worden behandeld. De teammanager van LASER zal
namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een besluit over uw
aanvraag nemen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt een vergoeding van kosten
voor de afgifte van de ontheffing van € 300,-. Ik verzoek u het bedrag binnen 30 dagen na
verzending van deze brief over te maken op bankrekeningnummer 1923.26.481 t.n.v. LASER
vestiging Dordrecht, onder vermelding van het factuurnummer. Zodra LASER de leges heeft
ontvangen en de aanvraag is goedgekeurd wordt de ontheffing binnen enkele dagen aan u
toegestuurd. Mocht de aanvraag worden afgewezen dan zal LASER u de leges ad. €300,-
restitueren.

De teammanager van LASER,
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Waterschap Zeeuwse Eilanden
T.a.v. de heer
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
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e Legesheffing Flora- en faunawet 0800-2233322
documenten

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Agentschap LASER
LASERvestiging Dordrecht

Burg. de Raadtsingel 59
Postadres: Postbus 1191

3300 BD Dordrecht
Telefoon: 0800-2233322

Fax: 078-6395394

Factuur

Factuurnummer: FFI7SC/2004/934

Betreft: legesheffing Flora- en faunawet documenten

Op grond van de Regeling tarieven Flora- en faunawet bent u voor de afgifte van het
hierna genoemde document het onderstaande bedrag verschuldigd.

Omschrijving document Verschuldigde bedrag.
FF/7SC/2004/934. Verbetering gezette steenbekleding
Baarland-/Zuid-/Everingepolder

€ 300,00

Totaal € 300,00

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken op
bankrekeningnummer 1923.26.481 t.n.v. LASER vestiging Dordrecht onder vermelding
van het factuurnummer.




