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Geachte heer

Zoals bekend is op 31 maart 2010 de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Met de invoering van deze
wet is lid p van artikel 2 van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd. Voor "activi-
teiten ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als bedoeld in artikel 1 van
de Tracéwet, primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet die in beheer zijn
bij het Rijk, het voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn als bedoeld in artikel
2.7 van de Waterwet, militaire luchthavens, de luchthaven Schiphol en overige burgerlucht-havens van nati-
onale betekenis als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid, van de Wet luchtvaart" geldt dat het bevoegde gezag
van de Provincie is overgegaan naar de minister van LNV. In de Crisis- en herstelwet is geen overgangsbe-
paling opgenomen. De voorgestelde wijziging betekent dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit het bevoegd gezag is geworden voor alle activiteiten die betrekking hebben op rijksinfrastructurele
werken, primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk, zandsuppleties en luchthavens, inclusief handelingen
met betrekking tot het onderhoud daarvan.

Op 19 april 2010 zonden wij u naar aanleiding van de invoering van de Crisis- en Herstelwet een brief met
de overdracht naar het ministerie van LNV van twee vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet 1998 die
door u bij de provincie Zeeland ingediend waren (kenmerk 10016646). Nu schrijven wij u in verband met de
overdracht van twee vooroverleggen in aanloop naar door u in te dienen vergunningaanvragen Natuurbe-
schermingswet 1998 waaraan de provincie Zeeland deelnam. Het gaat in beide gevallen om een handeling
die valt onder artikel 2, sub p, van het Besluit Vergunningen Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft de
dijkverbeteringen aan de trajecten Roggenplaat (onderdeel van de Oosterscheldekering) en Oesterdam-
Zuid. Wij hebben het ministerievan LNV op de fîooqte gesteld van de overdracht van het vooroverleg van'
deze beide trajecten, inclusief het toezenden van de beschikbaar gestelde stukken, en daarbij verwezen
naar contactpersonen bij Projectbureau Zeeweringen (de heren Perquin en Van der Voort).
Voor het vervolgen van het vooroverleg raden wij u aan contact op te nemen met de heer Verschuren (Direc-
tie Regionale Zaken, vestiging Zuid, Postbus 6111, 5600 HC Eindhoven) van het ministerie van LNV.

Hoogachtend,

taten,

oofd afdeling Water en Natuur.
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