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Hierbij delen wij u mede dat w~J, op basis van het bij uw brief van 23-12-2003
aangeboden aanmeldingsnotitie concept Planbeschrijving 'Verbetering gezette
steenbekleding Voorland Nummer Eén, uw verzoek om een m. e.r.-beoordeling van 'dit-
voorgenomen werk in~onze vergadering van 2 maart 2004 hebben behandeld. Wij zijn
van oordeel dat voor de door u voorgenomen activiteit het opstellen van een mi-
lieueffectrapport (MER) niet nodig wordt geacht. '

Hoogachtend,

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,,

Ruimte, Milieu en Water.

Dit besluit wordt bekend gemaakt in gebruikelijke huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar 'maken.
Het bezwaarschrift richt u aan:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001~ 4330 LA Middelburg.
In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar
maakt en waarom, alsmede uw handtekening. '
U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). ·Overschrijding van de termijn kan er
toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.
Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefo1der toegezonden. U kunt
deze aanvragen via telefoonnummer 0118-631260.
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