
l

..................
INTERN...................
(l1.fd)

• afel ..a··········
".,HJD •

• IX"- •
PX
ex

Ï ••

.... c .. l

JL'\l
Jl.:-;:Z
pre], W'i~ •

.......... ;0. .........

dien·
• at0J\ •.....................-ZV

DC:
m
""JiJ)
90
SWVIl's •
sw rrpt'11 ._

2 2 JULI t£J3
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan

de Hoofdingenieur-Directeur
van de Rijkswaterstaat in de
Directie Zeeland
Postbus 5014,
4330 KA MIDDELBURG

Contactpersoon

Datum

17 juli 1998
Ons kenmerk

UM 98/5923

Doorkiesnummer

070-3
Bijlage(n)

Uw kenmerk
5475

2 1 JULI 1998
Onderwerp

Contractnr. ZL-4694. Vervangen glooiingsconstructie Van Alstein- en Koningin
Emmapolder.

Geachte collega,

In uw verzoek maakt u gewag van het toepassen van erosiebestendige klei inzake de
proef vervanging van de glooiingsconstructie van de Van Alstein- en Koningin .
Emmapolder. Mijns inziens is erosiebestendige klei bij meerdere aannemers bekend.
Middels de heer van uw dienst heb ik telefonisch vernomen dat vanwege
afspraken met de Stichting Zeeuws Landschap en de Zeeuwse Milieu Federatie de aan-
leg van de nieuwe constructie in verband met het broedseizoen van de vogels en de
herfststormen alleen in de maanden augustus en september kan plaatsvinden en dat dit
jaar de proef nog wordt uitgevoerd.

In verband met vorenstaande en gelet op het vigerend aanbestedingsbeleid, aanschrij-
ving IU 165660, verleen ik u mandaat voor onderhands aanbesteden van bovenver-
meld bestek, waarbij vier geschikte gegadigden wordt verzocht in te schrijven en het
bestek te gunnen aan de laagste inschrijver.

Gaarne zie ik te zijner tijd de resultaten van deze proef tegemoet.

Hoogachtend,

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DERIJKSWATERSTAAT,
amens deze,

n de Afdeling Markt,

Postadres: Postbus 20906, 2500 EXDen Haag
Bezoekadres: Johan de Witflaan 3
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Telefoon (070) 351 8080

Telefax 070-3518795 Rijkswaterstaat l~jaar

Bereikbaar met tramlijn 7 (Station CS) of tramlijn 8 (Station HS)
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