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~ héer

Gp,8 dec;:embar2010 ontvingen WIJ uw brief waarin u vraagt of er een WUzlgJngsvergunning belloCtigd Is voor
het ~ WIn Of1CItmoUêl8werbaàmheden aan cte oeVafIc van de achter hef dIj1dr8jeGC GeenruIda- ..
Scb~polder geJegeQ,tî8tt8 inlaag in het Naturá 20d0-teb~d,~ (gêJnea.ta TtioIen). Voor
die dljltV8lbelaring,is dOor ons een Vét9UnnlI'l9-afG1f98V8n m hat kader van dB ~ 1_
(kenmeltt1tf023S84JN8.10.013).
IJ geeft aan dat gaIfwartdng IeJdt 101 afkaMog van de oevers, waal"dOOt deZe periOdletc eangevuld ntO$n
worden. U'wilt dàze onderhoudswerJczasmhedën tegeljkertIjd. ultYoeten met ere .verbeterillO. welk. ti'! het
~, yan 2011 gaplaod staat. Daar de wariczaamheden 1& c:ambineren Vindt er maar .., lIeàoen
~ ...
In .. bij uw brief gevoegde _ Atcadla opgestelde memo wordt oadar ingeptn q) de onderhouds-
~ en wanlt ook beoordeeld welke ÇG~ttes cfeZa wijzigingen In ... __ van de Na.
tuutbeGcfMlrml,.,.1898 heb:ben.WIJ. tot. ~ gekomen dM er 1nderdaed voor WIt beINft de in
halNawra'~ 00stan5chakIe ~ f1IIbMweJmIen geen utr.a of'" nep!ilve~
scJte etreden dOor due WBItczaatnheden op zulkm treden,
u kul'lt de oeWenata wertczeam.'1eden derttaJve .. dtl dijkQedeelte wtvoeren zoaJe u die in uw brier k1cfu..
slJI rnamo'heeft aangegeven. zonder dat daar eén V8IgUMTng ex artlkef 16. eetË lid an 19d. __ Id van
de Netu~t 1998 wor benOCflId 1$, Oil onder de uitdnJkkeijke vootWaarde dat'dam wetk-
zaamheden:confonn dtt·beschJWan werkWij%e plaMsvindén.
Wij verzoeken u deze brief biJ de vigaIende V81VUMing te wegen. Oo:k op de pJaaIs van de UitVDeritIg van
de w.Jkza~ dient een ~ van deze brief. bij de kopie van de vlaMnde Y819""'*'8 :gevoegd le
worden. conform het voorschrift.uIl de vergunning dat u verplrcht om de vergunning op de pIaets van de ......
votrihg .. nweztg 18 ..... zijn.
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