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Zwaan-Schijvens, Nettie (AMJ)

Van: ZO)

Verzonden: donderdag 22 augustus 201312:41,

Aan: , '
, ,

Onderwerp: Fw: Verzoek toestemming herstel Elastocoast Oesterdam

Nettie, graag archiveren!

Van:
Verzonden: Thursday, August 22,2013 11:50 AM W. Europe Standard Time

Onderwerp: RE: Verzoek toestemming herstel Elastocoast Desterdam

Geachte heer

In reactie op onderstaande mail.
De mededeling dat een activiteit niet vergunningplichtig is, zoals in dit geval met betrekking tot
het herstel Elastocoast Oesterdam, is geen besluit. Een dergelijke mededeling wordt telefonisch
en/of per mail afgedaan, waartoe deze mail dient.
U kunt dus de werkzaamheden uitvoeren, zoals beschreven in de (aangepaste)
aanvraag/voortoets.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: woensdag 21 augustus 2013 16:36

Onderwerp: RE: Verzoek toestemming herstel Elastocoast Desterdam

Geachte heer

In verband met de activiteiten op de Oesterdam (herstelwerk Elastocoast). Is de brief met
de toestemming om het zonder vergunning uit te voeren al verzonden? Zou u deze
anders ook digitaal kunnen versturen. Dat zou fijn zijn, dan kunnen wij op korte termijn
de opdracht verlenen en het herstel voor aanvang van het stormseizoen afronden.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 15 augustus 2013 11:25
Aan: r
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'.
Peter (ZO)
Onderwerp: RE:Verzoek toestemming herstel ElastocoastOesterdam

Geachte heer Griep,

1. Oesterdam. Zie de bijgesloten memo met de voortoets. Ik zie uw brief tegemoet. In
aanvulling op de voortoets naar aanleiding van vragen en opmerkingen:

De beschrijving van de werkzaamheden is in de voortoets weergegeven op pagina 2
onder het kopje Voorgenomen werkzaamheden. Hier staat de werkwijze en in te zetten
materieel gedetailleerd beschreven. Wij gaan voor de dijkwerkzaamheden uit van een
gemiddelde verstoringafstand van 200m op basis van het rapport van Krijgsveld et al,
2008, zijnde de verstoringsafstand van de meest gevoelige steltloper de wulp. Wegaan
niet uit van maximale verstoringafstand die ooit is waargenomen (SOOm),omdat deze
niet maatgevend is voor dijkwerkzaamheden, die een bepaalde regelmaat en
voorspelbaarheid hebben en daarmee ook gewenning mogelijk maken. Overigens leidt
een verstoringafstand van SOOmop de locatie niet tot extra effecten omdat de hvp's op
het slik hier groot zijn en er daarmee voldoende uitwijkmogelijkheden. Het buitentalud
ligt volgens de definitie binnen de begrenzing van het Natura2000 gebied. Er bevinden
zich echter geen kwalificerende habitats of soorten. De effecten zijn dus beperkt tot
verstoring.

2. Zandkreekdam & Krabbenkreekdam. Kunt u een indicatie geven wanneer u verwacht
de vergunningen aan Rijkswaterstaat te kunnen afgeven?

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2013 15:56
Aan: )
CC

Onderwerp: RE:Verzoek toestemming herstel ElastocoastOesterdam

Geachte heer

In reactie op onderstaande mail, welke ook als brief is verzonden, bericht ik u als volgt.

1. Oesterdam. Hierover heb ik u bericht bij mail van 31-07-2013. Het komt er dus op tit
neer, dat, indien RWS via een aanvulling/aanpassing vooraf kan aantonen dat er in dit
geval voor onderhavig project, zoals dit is omschreven in de voortoets en in de periode
september (vier weken) 2013 zal worden uitgevoerd, significante verstoring op voorhand
is uitgesloten, een vergunning daarom niet benodigd is.

2. Zandkreekdam en Krabbenkreekdam. Deze aanvragen zijn door ons in procedure
gebracht. Zie de aan u gerichte ontvangstbevestiging van 25-04-2013. Aan het opstellen
van de vergunningen wordt momenteel begonnen. Vanwege formeel-procedurele reden is
voor beide aanvragen een verlengingsbesluit genomen, welke aan u zijn verzonden.

Met verscheidene medewerkers die bij deze projecten betrokken zijn bestaat hierover
contact.

Met vriendelijke groet,

Van: ]
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Verzoek toestemming herstel Ëlastocoast Oesterdal
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Verzonden: donderdag 18 juli 2013 11:59
Aan:
CC:

Onderwerp: RE:Verzoek toestemming herstel ElastocoastOesterdam
Urgentie: Hoog

Geachte heer

Inmiddels is ook een brief aan u toegezonden omdat wij i.v. m. contracten graag
duidelijkheid verkrijgen over de voortgang van de Nb-procedures en de
toestemming voor herstel Elastocoast® Oesterdam.

Graag ontvang ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

/

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, IO-kaart of rijbewijs) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.====================================================================
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van.
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, IO-kaart of rijbewijs) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
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