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Vergunning voor het aanleggen van een tijdelijke afrit aansluitend op de rijksweg N59

Geachte heer ---Bij beschikking van de Staat (Verkeer en Waterstaat) d.d. 19 december 200
nummer Z8500161116/ D00448079, is aan u toestemming verleend voor h
aanleggen van een tijdelijke afrit aansluitend op de rijksweg N59 ter hoogte
3,45 ten behoeve van afwikkeling werkverkeer dijkversterking Kisters- of Su
inlaag gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland.

De door u gezonden brief van 24 augustus 2007 heeft betrekking op deze z

In deze beschikking is vermeld dat het verlenen van toestemming tot het
privaatrechtelijk gebruik van staatseigendommen alsmede het aangaan van
overeenkomst omtrent dat gebruik is voorbehouden aan de Dienst Domeine

Ik deel u hierbij mee dat er mijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen dit gebr
dat daarvoor geen nadere privaatrechtelijke regeling behoeft te worden getr

Hoogachtend,
het hoofd van de afdeling Vastgoed beheer
van de Regionale directie Domeinen Zuid,

Inlichtingen bij:P. van Halteren-Peters. telefoon: (076) 5241364
Vermeld bij beantwoording datum en ons kenmerk van deze brief
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