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Geacht bestuur,

\.
Hierbij delen wij u mede dat wij, op basis van de bij uw brier van 13 december 2004 aangeboden PIanbe-
schrijving Verbetering gezette steenbekleding op het dijktraject Hoedekenskerkepolder, uw verzoek tot
goedkeuring van dit plan ingevolge artikel 7 van de Wet op de Waterkering, in onze vergadering van
25 januari 2005 hebben behandeld. Wij zijn van oordeel dat er aan dit plan, betreffend de door u voorgeno-
men verbetering van de gezette steenbekleding op het dijktraject Hoedekenskerkepolder. goedkeuring kan
worden verleend.
Aan uw besluit om in afwijking van hetgeen in de planbeschrijving is vermeld de onderhoudsstrook op dit
dijkvak open te stellen voor recreatief medegebruik op dit dijktraject hebben wij de inten!Je om_goedkeudng t!L_
onthouden. Dit gedeeltelijk onthouden van goedkeuring van uw besluit heeft de basis in de artikelen 10:29 en
10:30 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB).
1. Gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van goedkeuring vindt niet plaats dan nadat aan het bestuursor-

gaan dat het besluit heeft genomen, gelegenheid tot overleg is geboden.
2. De motivering van het goedkeuringsbesluit verwijst naar hetgeen in het overleg aan de orde is gekomen.
Derhalve nodigen wij een delegatie van uw algemeen bestuur uit tot bovengenoemd overleg in februari 2005
in het provinciehuis te Middelburg. Het secretariaat GS zal daaromtrent binnenkort contact met u opnemen.
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