%

Provincie Zeeland

Directie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van:

12/10/2011

uw kenmerk:

2011024953

ons kenmerk:

12011747/NB.11.032

afdeling:

Water en Natuur

Waterschap Scheldestromen
t.a.v. de heer ir. P.J. Stouten
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
Schades!

bijlage(n):

t 0 MEI 2012

behandeld door

E.C. Stikvoort

doorkiesnummer

0118-631128

onderwerp:

Vergunning ex artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998

verzonden:

mmmn

9 MEI 2012

Nr.:

Middelburg,

8 mei

2012

Geachte heer Stouten,
Op 28 september 2011 ontvingen wij uw brief, met daarin de aanvraag voor een vergunning voor noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Hollarepolder, Joanna-Mariapolder in het Natura
2000-gebied Oosterschelde. De ontvangst van uw aanvraag is op 25 oktober 2011 (kenmerk 11115614)
bevestigd. U vraagt deze vergunning aan op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. In deze brief
geef ik u ons antwoord.
Vergunning
Wij verlenen u vergunning voor noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Hollarepolder, Joanna-Mariapolder. De vergunning bestaat uit deze brief met de drie toegevoegde delen A, B en C.
Leest u vooral deel A van deze vergunning zorgvuldig door; hierin staan de voorschriften die we aan de
vergunning verbinden.
Geldigheid
De vergunning is voor onbepaalde tijd geldig.
Beroep
Tegen dit besluit kunt u schriftelijk beroep instellen. U dient uw beroepschrift te richten aan:
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
In uw beroepschrift neemt u tenminste op:
•
uw naam
•
uw adres
•
de datum
•
tegen welk besluit u beroep instelt
•
waarom u beroep instelt
•
uw handtekening.
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Het Groene Woud 1, Middelburg
Postbus 165
4 3 3 0 AD Middelburg

T: [0118] - 631700
F: [ 0 1 1 8 1 - 6 3 4 7 5 6

www.zeeland.nl

U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending die u hierboven vermeld ziet. Overschrijding van de
termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening meer wordt gehouden.
Voor meer informatie kunnen wij u een informatiefolder toezenden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer (0118) 631260. Deze informatie is ook te downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep.
Voorlopige voorziening
Zodra iemand een beroep indient tegen deze vergunning, betekent dat niet dat de vergunning direct geschorst is. Om een mogelijke herziening van dit besluit te bespoedigen kan de indiener van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan wanneer de indiener van mening is
dat er sprake is van 'onverwijlde spoed', gelet op de betrokken belangen (artikel 8.81, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Het verzoek
kunt u richten aan:
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Vragen
Heeft u vragen over de vergunning? Belt u dan met de heer E.C. Stikvoort, bereikbaar via (0118) 631128
op maandagen t/m donderdagen tussen 8.30 u en 17.00 u.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.
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