
"

DOM E IN E N ~~~ISTE~IE
FINANCIEN

Regionale directie Domeinen Zuid

L

168950
Aan Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Stationsplein 3

Postbus 2222

Postbus 1000

4800 CE Breda

Tel. 076-524 13 00

Fax 076-522 09 91

Rabobank 1923.24.799

4330 ZW MIDDELBURG

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk
118006099 JN

Breda
19 juli 2007

''''''''1 IACTI£lJfO,
DATUM
l'RO.EClIWWIIiR _l..._~
MÁNAGER DDf'\,

SECRETARIAAT ./
TECHNISCH .~

bMGEvINGsawwa }ct
PRO.IECTSECRE'r
CONTRACTIWWER ~.

TECHtIEK - '.-TECHNEJ( . ,..
TECHNIEK AdwiIu lOIIBirVIn
\iU V k'lMA ~ ~-

;

\

ARCtlEf":rt'n~ -H -O~ l';tll »a
l~T1EMAP r , I

• onderwerp
Versterken van het dijkvak Havens Terneuzen.

Geachte heer/mevrouw,

Bij beschikking van de Staat (Verkeer en Waterstaat) d.d. 27 juni 2007, nr.
07LU000377, is aan u de publiekrechtelijke vergunning verleend tot het aanbre
van werken op of in staatseigendom. .

Onder de rubriek "Mededelingen" van deze beschikking is vermeld dat het verlenen
van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staatseigendommen alsmede
het aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik is voorbehouden aan de
Dienst Domeinen.

Aangezien het hier gaat om de uitoefening van uw publiekrechtelijke taak en er geen
bezwaar bestaat tegen dat gebruik, behoeft daarvoor geen nadere privaatrechtelijke
regeling te worden getroffen.

Een afschrift van deze brief heb ik heden gezonden aan de Rijkswaterstaat Zeeland,
Waterdistrict Westerschelde, Postbus 114, 4530 AC te Terneuzen.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. ..

Hoogachtend,
het hoofd van de afdeling Vastgoed beheer
van de Regionale directie Domeinen =Z::;.u;.;::id:..--_
voor deze,

Inlichtingen bij:]_ Noten, telefoon: (076) 5241366

Vermeld bij beantwoording datum en ons kenmerk van deze brief.
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DOMEINEN

Voor afschrift ter kennisneming gezonden aan de Rijkswaterstaat Zeeland,
Waterdistrict Westerschelde, Postbus 114,4530 AC te Terneuzen onder verwijzing
naar diens beschikking van 27 juni 2007, nummer 07LU000377.

Hoogachtend,
het hoofd van de afdeling Vastgoed beheer
van de Regionale directie Domeinen Zuid,
voor de ,
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