
21/06 2004 MAA l4J 002/002

'" <,
........-.._- ......_-- _ _------_ _ ..--/

-----"""

Uw brief van
Uw kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnummer
Ons kenmerk
Bijlagen
Kople aen
Documentnaarn
Datum
Verzonden

:
:

: 0. -

Ministerie van landbo
Agentschap LASER

Postbus 1191
3300 BD DORDREC

'~! jW-lE liteit INFO

~
;::,

!:a<

XlMROJECTSeCRET ARIS

" 1 ,'~EDEWERKEAFINANCIËN
!"r.,
; ,v,EDEWERKERKWALITEIT.~,
TEAMLEIDERONTWERP

HOOFD UITVOERlNG

COÖRDINATOR I BE!)TEKSCHRIJVER

.XL
~

4 ARçwEnL.n Ir..{ .~~ .---0 ~ ~ ~2a_

0 la-cji!..A!f;i ~e...,

. : CWo/.M§YPSt
: CWoba1236
: 17 juni 2004
: At·06. 04.

Onderwerp : verlening ontheffing
Flor~ en FaL!nawet
~\<2..~ \f"\"l..
lJ~~\O\.V\oA.., \v-.."", rvvz.R ~e~

Geachte

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Bij brief van 24 maart 2004 met kenmerk FFnSC/2003/51
waterschap Zeeuws-Vlaanderen ontheffing verleend ingev
Faunawet voor het uitvoeren Van dijkverbeteringswerken aan het dijktraject
Voorland Nummer Een in de periode van 1 april 2004 tot en met 15 november
2004.

.. Wij hebben de aanvraag op 23 december 2003 bij u ingediend, uitgaande van
een eenjarig bestek, dat wil zeggen dat wij er van uit zijn gegaan dat de
werkzaamheden vóór 15 oktober 2004 zouden Zijn afgerond.
Door verschillende omstandigheden zijn de werken minder voortvarend gestart
dan destijds werd aangenomen. In verband hiermee is het eenjarig bestek

\ omgezet in een tweejarig bestek. Hierdoor zullen de werkzaamheden naar
verwachting pas in oktober 2005 zijn voltooid, waarbij rekening moet worden
gehouden met een eventuele uitloop tot november 2005 (zoals ook in de
eerdere aanvraag is aangegeven.)

In verband met het voorgaande verzoeken wij u de ontheffing onder voormeld
kenmerk te verlengen tot 15 november 2005, uiteraard onder dezelfde
voorwaarden.

Indien u naar aanleiding van dit verzoek vragen heeft of inlichtingen wenst,
dim vernemen wij dat graag van u.

In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens deze;
Hoofd sector Waterkeringen en Wegen
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