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Gemeente Hulst

SDOlBoWo

Adres
Grote Markt 21 4561 EA
Postbus 49 4560 AA

Telefoon 0114-389000
Telefax 0114-314627

Banken
Postbank
A.B.N./Amro
BNG
Rabobank Hulst

46514
47.55.25.388
28.50.04.271
15.07.39.400

uw kenmerk
uw brief
ons kenmerk
datum

onderwerp

Aan Stichting Het Zeeuwse Landschap
t.a.v. de heer
Postbus 25
4450 AA HEINKENSZAND

: SDOlBo WolAA/222
: 25 september 1998

~.2 OKT. 1998
: Verzoek om aanlegvergunning

Geachte

Hierbij delen wij u mede dat wij op grond van het bepaalde in artikel 46, lid 6 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (W.RO.) een verklaring van geen bezwaar hebben
aangevraagd bij de Provincie Zeeland te Middelburg voor het door u ingediende verzoek
om een aanlegvergunning voor een vluchtheuvel in Saeftinge.

Ingevolge het bepaalde in artikel46, lid 7 van de W.RO. beslissen Gedeputeerde Staten
op een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar binnen een termijn van acht weken
na de ontvangst van de aanvraag.
Zodra wij de verklaring van Gedeputeerde Staten hebben ontvangen, zullen wij u
hieromtrent nader informeren.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

wethouders van Hulst,
De burgemeester,

Doorkiesnummer eeft directe verbinding met de behandelende ambtenaar
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Provincie Zeeland
Het Groene Woud 1 Middelburg Postadres: postbus 165 4330 AD Middelburg
telefoon (0118) 63 1700 fax (0118) 634756

, , 24 juli 1998
bericht op brief van:

GJB/JN/98398

ons kenmerk:
987160
landelijk gebied en water

.stichting het Zeeuwse Landschap
t.a.v. de heer
Postbus 25
4450 AA HEINKENSZAND

uw kenmerk:

afdeling:

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer: 011

onderwerp:
vergunning ex artikel 12
Natuurbeschermingswet
"Verdronken Land van Saeftinge"

fA<.
verzonden: ~ li It AUG. 1998 Middelburg, 31 juli 1998

Geachte heer

Hierbij 'bevestig ik de ontvangst op 29 juli 1998 van uw bovenvermeld verzoek om
een vergunning, op grond van artikel 12' van de Natuurbeschermingswet , voor de
aanleg van een vluchtheuvel annex drinkplaats voor runderen gelegen ,in het na-
tuurmonument "Verdronkèn Land van Saeftinge".

Van mijn beslissing op uw verzoek zal ik u zo spoedig mogelijk in kennis stel-
len.

Voor de goede orde wJ.]s ik u erop dat voor de door u te verrichten handelingen
ook andere vergunningen, waaronder een aanlegvergunning op grond van het gemeen-
telijke bestemmingsplan, noodzakelijk kan zijn.
Hierover kunt u nadere informatie krijgen bij de bevoegde instanties.

{.e De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,
het hoofd afdeling Landelijk Gebied en Water,
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Landgoed Landlust
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ABN AMRO: 5103.36.167 Postbank: 245740
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Aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Hulster Ambacht
Postbus 6
4560 AA HULST

Ons kenmerk : GJB/JN/98396
Behandeld door:

Heinkenszand, 24 juli 1998

Betreft: vluchtheuvel Saeftinghe

Geacht Bestuur,

Bijgevoegd is een notitie waarin ons voornemen is samengevat om een vluchtheuvel
annex drinkwaterplaats voor runderen in het Verdronken land van Saeftinghe aan te
leggen, tegen de zeedijk aan en ter hoogte van de Rijksdam. Wij verzoeken u toestem-
ming voor de uitvoering van dit werk te verlenen.

Getracht wordt om de aanleg van deze vluchtheuvel te combineren met de aanleg van
twee kleidijk-demonstratievakkendoor het Projectbureau Zeeweringen in de periode
1 juli - 30 september 1999. Over de aanleg van de vluchtheuvel vindt ambtelijk overleg
plaats met uw medewerker de heer de Kroon en de.heer Hengst van het Projectbureau.
Ook de aanleg van een waterleiding naar de vluchtheuvel zal in overleg met uw mede-
werkers voorbereid worden.

Het Projectbureau is voornemens om in oktober a.s. een aannemer opdracht te verstrek-
ken om de kleidijk-werkzaamhedenvoor te bereiden, bijvoorbeeld middels aankoop en
aanvoer van klei, en volgend jaar zomer uit te voeren.
In oktober a.s. zouden daarom ook de procedurele voorbereidingen voor de vluchtheu-
vel afgerond dienen te zijn, zodat dan duidelijk is of dit project al of niet een onderdeel
van het desbetreffende zeedijk-bestek kan vormen.
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De Stichting Het Zeeuwse Landschap is aangesloten bij de Unie van Provinciale Landschappen




