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Provincie Zeeland

Directie Ruimte, Milieu en Water

Het Groene Woud I Middelburg Postadres: postbus 165 4330 AD Middelburg
telefoon (0118) 631700 fax (0118) 634756

bericht op brief van: 17/07/2006

uw kenmerk: 2006009909

ons kenmerk: RMW0608715 / NB.06.009
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bijlage(n):

behandeld door.

doorkiesnummer. (0118)

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

verzonden: :Ji 1 AUG. 2006

Geachte

Hierbij bevestigen wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 1998 op 18/07/2006 te hebben ontvangen.
U vraagt vergunning aan voor werkzaamheden verbetering steenbekleding dijktraject Westelijke Sloehaven
en Schorerpolder.

Een afschrift van de aanvraag en deze ontvangstbevestiging sturen wij naar het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Vlissingen. De gemeente· kan een zienswijze op uw aanvraag indienen. Tevens zullen belanghebbenden .in
de gelegenheid worden gesteld een zienswijze ten aanzien van uw verzoek naar voren te brengen.

medewerker Natuurbeschermingswet, is belast met de behandeling van uw aan-
vraag. Met eventuele vragen kunt u bij haar terecht. Zij 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.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,
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