•

"

NTE

AAL

J

Pl'IOJ:CTBUREAU

l

!

,

.

"." ... ~.

'"

:.':CfiE'C .,RESSE

';.e:-~~

""

,

; "',{OJ~CTSECRETAR!S

~

4J

INGEKO~l!r::1\1DlrV't~~_ __

.:':::=.::--~~=

Datum

"

r;rJANCII=N
.. .'.:~~VóERl\m

23 DEC. 2005

'/==

ij ',E;'I
~-.

.

W~f1.(: , ~',\I'-.UTEIT
.....
...--,
IL"IOEil

~~
J
wa::efi:!l"'!lW:

ONTWERP

-

~ rlOC '0 ..I!rVOëRllIIG

~~~

•

Onderwerp:

vergunningaanvraag

"'-

r ij k

S

I""'"'
..... ~
!-""~

c'"

-

:
:

~-01\fJ 02

I,,"

(.ta al.nl
(.ta al.nl

w a rnrr~:~,r~~mers

e-tlll~!:~~eente@reimers

b..·------.·
. :li"
1
..~ 1
-

2 9 DEC. 2005

-- --

02E! ..()~&9·2~
'

~

Natuurbeschermingswet

Kruiningen, 21 december 2005

,.

SpD

ClRCULA TIE MAP

I

+~. ..

-

ARCHlEï'\'ZV~

Contactpersonen
Telefoon

)<)

) tJ

Ministerie van Verkeer en waterst~~'~:
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VERZONDEN 2 2 DEC. 200S'

Geachte directie,
Bijgaand doen wij u een afschrift toekomen van onze reactie aan Gedeputeerde Staten van
Zeeland, omtrent uw aanvraag om een vergunning ex Natuurbeschermingswet
voor de werkzaamheden aan het dijktraject "Voorhaven Hansweert" .

INTERN
hfd / afd
HID
AX
WV
BV
OR

A!t

AX\V
AXV
AXZ
AXE
WVV
WVW
WVM
WVI
BBV
BFM

Ter bevestiging van het telefonisch overleg dat onze heer
had met de heer Vermunt van
het Projectbureau Zeeweringen, volgen hieronder nog enkele kanttekeningen die wat ons betreft voor de uitvoering van het werk van belang zijn:
• voor het werk wordt een bouw-/opslagplaats ingericht in de berm van de Kanaalweg aan de
oostzijde van de voorhaven/het kanaal;
• voor het plaatsen van bouwketen wordt gebruik gemaakt van de vrijgekomen plekken in de
buurt van het sluizencomplex (waar de tijdelijke kantoorunits hebben gestaan);
• de route van het bouwverkeer loopt via Kaai 85' en niet via de rotonde bij de ingang van
Hansweert;
, '
voor de werken aan de westelijke dijk van de voorhaven dient zo noordelijk mogelijk een
tijdelijke dijkkruising gemaakt te worden, zodat de binnendijks gelegen weg een minimale
kans op beschadiging loopt;
• • u draagt zorg voor de uit veiligheidsoverwegingen
noodzakelijke afzettingen en waarschuwingsborden;
• u plaatst de eventueel tijdelijk verwijderde bankjes en/of afvalbakken na het werk weer terug;
• u draagt zorg voor het ongehinderd gebruik van de (afmeer)voorzieningen
van het pontje
Hansweert-Perkpolder;
• u informeert eventuele gebruiksgerechtigden van de dijk, ën de (vaste) bezoekers van het
praathuis, over het werk en de eventuele daaruit voortvloeiende beperkingen;
• van publicaties uwerzijds ontvangen wij graag een afschrift, zodat wij via de gemeentelijk~,:.
, . ..'~';
pagina in "Reimerswaal Informatie" een - zo mogelijk - nog groter bereik kunnen generereri.; ,;_;i/" ..·, :;J.'~:
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GEMEENTE REIMERSWAAL
Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kloet van de
afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, of met de heer De Kraker van de afdeling
Gemeentewerken. Zij zijn telefonisch bereikbaar onder het in het briefhoofd vermelde doorkiesnummers, en per e-mail ophetadresk.
Met vriendelijke groet,
namens bUrgemeester~~merswaal
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Oude Plein 1
Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen
Telefoon: (0113) 395 000
Telefax: (0113) 395 333
BNG 285007165
Postbank 51 335
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intemet: www.reimerswaal.nl
e-mail: gemeente@reimerswaal.nl
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Directie Ruimte, Milieu en Water
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Geacht college,
In antwoord op uw hierboven aangehaalde brief delen wij u mee dat wij kunnen in5t8FRrnen..me~
e van een ver unning ex Natuurbeschermingswet ten behoeve van de werkzaamheden ter versterking (waar no Ig
e g oounq en et uitentalud van het dijkvak "Voorhaven Hansweert". Het in de aanvraag beschreven plan van Aanpak, inclusief de op grond van de
Passende Beoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn toe te passen mitigerende maatregelen, rechtvaardigt naar onze mening het verlenen van de gevraagde vergunning.
Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kloet van de
afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is telefonisch bereikbaar onder het in het
briefhoofd vermelde doorkiesnummer, en per e-mail ophetadresk.
l.nl
Met vriendelijke groet,
~---namens burgemeester en w 1I:let:lttérs van Reimerswaal

hVbfd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

