
Van Oord KWS Combinatie
Van Oord Nederland I

• I ~~Slnfra
') Q }\)~ l\)Ui:~~ACTIE
... orraweq 7

Onze ref
Uw ref

: ZLD-6107 rvdv 20070008

DATU1;10 A I " )'2;'tîU
PROJECTMANAGER
!\t;tiäGER PROJEC18aiEERSING

38

'I i~CRETARIAAT ps
TECHNISCH MAN.I.G£R ~ 3
OMGEVINGSMANAGER
PROJECTSECRETARIS I~
CQNTRACTMANAGER
TECHNIEK O;sciplineleida~ I: I
TECHNIEK DisclplIr.eIeidef Ken!IÏS

'2f_t

'.

ecordeling
[AACHEF"':-f?\\~ =\1 -~ I 12 ft >a
~MAP '1. I .....

9 PG R1TTHEM

Rijkswaterstaat Zeeland, Projectbureau Zeewe
T.a.v.
Waterschap Zeeuwse eilanden,
postbus 100
4330 ZW Middelburg

tbus 8019
o EA MIDDELBURG

0118467715
0118466998
oC.vli@Vanoord.com

urn 19juni 2007

Onderwerp : Wet op de waterkering en MERb

Geachte heer

Hierbij delen wij u mede, dat wij op 9 februari 2007 in opdracht kregen van
Rijkswaterstaat Zeeland de Overeenkomst ZLD 6107 d.d. 7 juli 2006, Versterking
Dijkvak Havens Terneuzen.

Deze opdracht behelst ondermeer het aanvragen en verkrijgen van alle vergunningen,
die nodig zijn om het Werk uit te voeren.
Deze procedure is nader omschreven in de bij de overeenkomst behorende
Vraagspecificatie, deel 2, par. 3.3.a - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc.
In eis 77 is omschreven welke vergunningen op naam van de Opdrachtgever gesteld
dienen te worden.

Naar aanleiding van de acceptatie van onze conceptaanvraag door de heer Besuijen
van de Provincie Zeeland, dienen wij bij deze onze definitieve vergunningsaanvraag (in
10-voud t.b.v. Wwk en S-voud t.b.v. MER beoordeling) in. Conform uw telefonische
afspraak met de heer C. Moret.

Wij willen u er tevens op attenderen dat, hoewel wij in deze de aanvrager zijn, de
volgende tenaamstelling gehanteerd dient te worden n.l.:

-Rijkswaterstaat Zeeland

Wij danken u bij voorbaa voor uw medewerking.

land bv/KW5-lnfra BV

Bijlage nr 1:
Bijlage nr 2:
Bijlage nr 3:
Bijlage nr 4:
Bijlage nr S:
Bijlage nr 6:

Copie eis 77 uit Vraagspecificatie, deel2
zld-6107 crno_OOSmer en wet op waterkeringen aanvulling
Planbeschrijving
Uitvoeringsplan
Habitat toets
Detail advies havens Terneuzen
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