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onderwerp : aanvraag omgevingsvergunning werkzaamheden project Zeeweringen

Middelburg, 12 oktober 2011

Geachte heer

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen in 2012 de steenbekleding
van het dijktraject Oostelijke Sloehavendam/Kaloot te versterken.

Op 9 mei jl. heeft u met de ontwerper van het dijktraject, gesproken
over de voorgenomen werkzaamheden. Een klein deel van het projectgebied valt binnen uw ge-
meente. Omdat in het bestemmingsplan dit deel is aangemerkt als 'Buitendijks natuurgebied' en
'Buitendijks gebied met waterstaatkundige functie en natuurwetenschappelijke waarde' heeft u
tijdens het gesprek gevraagd om een omgevingsvergunning aan te vragen. In het overleg heeft u
aangegeven dat een verwijzing naar de reeds vastgestelde planbeschrijving volstaat.

Op basis van het bovenstaande vragen wij een omgevingsvergunning aan voor de voorgenomen
dijkversterkingswerkzaamheden aan het dijktraject Oostelijke SloehavendamlKaloot. Oevastge-
stelde planbeschrijving treft u bijgaand aan.• Hoogachtend, /

namens het d ~~ bestuur
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