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Directie Ruimte, Milieu en Water Afschrift ter kennisneming 11
Provincie Zeeland

Het Groene Woud 1 Middelburg Postadres: postbus 165 4330 AD Middelburg
telefoon (0118) 631700 fax (0118) 634756

uw brief van: 8 oktober 2004

uw kenmerk: 2004010436
Het dagelijks bestuur van h
waterschap Zeeuwse Eilan
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
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ons kenmerk: 0411395/72/52

afdeling: Landelijk Gebied en Water

bijlagen(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

onderwerp: m.e.r.-beoordeling wijziging dijktraject
Eilanddijk/Buitenhaven Vlissingen

verzonden: Middelburg, 9 novem ber 2004

Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat wij, op basis van de bij uw brief van 8 oktober 2004 aangeboden aanmeldingsnoti-
tie Verbetering gezette steenbekleding op het dijktraject Eilanddijk/Buitenhaven Vlissingen, uw verzoek om
een m.e.r.-beoordeling van dit voorgenomen werk in - onze vergadering van 9 november 2004 hebben
behandeld. Wij zijn van oordeel dat voor de door u voorgenomen activiteit het opstellen van een milieueffect-
rapport (MER) niet nodig wordt geacht. Mogelijk zullen naar aanleiding van het overleg volgens artikel 8 van de
wet, ten behoeve van de goedkeuring van het plan nog enkele opmerkingen worden toegevoegd.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken.
Het bezwaarschrift richt u aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar
maakt en waarom, alsmede uw handtekening.,-e U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe
leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.
Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze
aanvragen via telefoonnummer 0118-631260.

Hoogachtend,

eerde staten genomen besluit,

directeur directie Ruimte, Milieu en Water.
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