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Uw kenmerk

Bljlage(n)
1

Hierbij zend ik u de watervergunning op grond van de Waterwet voor het plaatsen
en behouden van een tijdelijke losvoorziening in een voorhaven van de
Krammersluizen.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheden tot het maken van
bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING
VERGUNNIN VERLENING EN HANDHAVING,

Bijlagen(n) :
1. Watervergunning inclusief 1 bijbehorende foto en 2 tekeningen
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1. Aanhef

• De minister van Verkeer en Waterstaat (thans minister van Infrastructuur en
Milieu) heeft op 10 augustus 2010 een aanvraag ontvangen van Projectbureau
Zeeweringen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet
voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Philipsdam
of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming
met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden
te verrichten, werken te maken of te behouden, zoals omschreven in bijlage 1,
dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen,
of deze te laten staan of liggen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtwl018 en omvat de
volgende stukken:
• Het aanvraagformulier;
• Drie foto's van de locatie;
• Tekening 'Philipsdam noord. Transportroute en depotruimtes' met nummer

ZLRW-2010-1216.

De aanvrager is bij brief van 4 oktober 2010 op de hoogte gebracht van het feit
dat de aanvraag niet compleet was en in de gelegenheid gesteld om de aanvraag
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aan te vullen met gegevens over de afmetingen en constructie van de te plaatsen
losvoorziening.
De aanvraag is vervolgens op 9 december 2010 aangevuld met twee tekeningen
van de losvoorziening.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als volgt:

I: De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Wtw en artikel
6.14 van het Waterbesluit aan Projectbureau Zeeweringen, Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg, (telefoonnummer contactpersoon de heer G.J.A.
Wijkhuizen, tel: 0118-621375), verder genoemd 'de vergunninghouder', te
verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Krammersluizen
of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder werkzaamheden te verrichten, de werken te maken of te behouden,
dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te
leggen, of deze te laten staan of liggen. Het betreft het plaatsen en behouden
van een tijdelijke losvoorziening in een voorhaven van de Krammersluizen in
de gemeente Schouwen-Duiveland.

11: De vergunning te verlenen voor de periode van 1 februari 2011 tot 1
november 2011.

Ill: Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen, alsmede een
omschrijving van de vergunde werken, wordt verwezen naar bijlage 1 van deze
vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 1
Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is
aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen.

Voorschrift 2
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Tenminste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen,
dient de vergunninghouder het voornemen daartoe, kennis geven aan de
Verkeerspost Wemeldinge, telefoonnummer 0113-622110.

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957.A.wtw1018
RWS/DZL-2010/5892
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2. Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde
tijdstip kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig
mogelijk, doch binnen 24 uur, kennis geven aan de Verkeerspost Wemeldinge.

3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten,
eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en
met spoed worden voortgezet.

4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de
werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de
betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven
aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5. Zodra de werkzaamheden voltooid zijn, dient de vergunninghouder dit binnen
een termijn van uiterlijk twee werkdagen te melden aan de Verkeerspost
Wemeldinge.

Voorschrift 3
Verkeershinder

1. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min
mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.
De waterdoorvoer ter plaatse' moet te allen tijde ongehinderd kunnen
plaatsvinden.

2. Bij het gebruikmaken van verlichting tijdens de werkzaamheden moeten de
lampen zodanig zijn opgesteld dat het (scheepvaart)verkeer daarvan geen
hinder ondervindt.

Voorschrift 4
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, dient de vergunninghouder
onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen te treffen, teneinde een
nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel
mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling
optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk
zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.

3. De vergunninghouder dient de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24
uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis te stellen. De informatie
moet bevatten:
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het
voorval zich heeft voorgedaan;

- De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun
eigenschappen;

- Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen
voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;

- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval dient de
vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie te verstrekken over de
maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval
zich nogmaals kan voordoen.

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957.A.wtwl018
RWS/DZL-2010/5892
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Voorschrift 5
Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van
vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van
de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door
of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of
opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de
vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe
schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag
moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en
constructie(s) zijn aangegeven.

3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde
aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.

4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in
gebruik of wijziging van functie van de werken.

5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken
moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn
en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de
werken functieloos zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen
zes maanden na (gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het
werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

3.2 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 6
Aanwezigheid vergunning

Tijdens de werkzaamheden op de locatie moet voortdurend een exemplaar van
deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 7
Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig
functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden
bediend.

Voorschrift 8
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in
het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze
vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de
waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze
vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, wat de
contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van
degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957.A.wtwl018
RWS/DZL-2010/5892
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4. Aanvraag Datum
20 december 2010

4.1 Algemeen Nummer
028.0957.A.wtw1018
RWS/DZL-2010/58924.1.1 Aanleiding

Het belang van de aanvrager is het plaatsen en behouden van een tijdelijke
losvoorziening in een voorhaven bij de Krammersluizen voor het lossen van
steenachtige materialen voor het project Zeeweringen ten behoeve van het
verbeteren van de steenbekleding van het noordelijke deel van de Philipsdam.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag voor een vergunning heeft betrekking op het verrichten van
handelingen in een watersysteem. Het betreft het gebruikmaken van het
rijkswaterstaatwerk Krammersluizen of de daartoe behorende beschermingszone
door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarop het plaatsen en
behouden van een tijdelijke losvoorziening in een voorhaven van de
Krammersluizen in de gemeente Schouwen-Duiveland. Aanvrager heeft de
vergunning aangevraagd voor de periode van 1 februari 2011 tot 1 november
2011.

Op grond van artikel 6.14 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning
van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken
van waterkeringen in beheer bij het Rijk of van een daartoe behorende
beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin,
daarop, daarboven, daarover of daaronder werken te maken of te behouden, dan
wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of
deze te laten staan of liggen.

Genoemde minister heeft de staatssecretaris belast met de behandeling van
aangelegenheden betreffende de natte waterstaat. Hieronder valt de bevoegdheid
tot de behandeling van de thans aan de orde zijnde zaak.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer

5.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de
aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die
richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste; in samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van

watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
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mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.2.1 Hoofdoverweging regelgeving en beleid met betrekking tot
handelingen als bedoeld in artikel 6.5, onder c Wtw

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij
rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor
KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode
2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de
realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota
Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik
van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in
de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader
IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015 (BPRW) vertaalt dit
beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2009-2015 een
toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is
vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische
doelstellingen die op grond van het BPRW 2009-2015 gelden voor KRW-
waterlichamen.

5.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aanvraag is getoetst aan de regelgeving en het beleid voor primaire
waterkeringen. De locatie, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, maakt
onderdeel uit van de primaire waterkering Philipsdam. Gelet op de constructie
en de locatie van de losvoorziening zijn er geen risico's voor het waterkerende
vermogen van de primaire waterkering.

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957.A.wtw1018
RWS/DZL-2010/5892
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5.2.3 Overwegingen t.a.v, de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

De werkzaamheden bevinden zich binnen het watersysteem, maar gelet op de
locatie in een primaire waterkering, het te gebruiken materiaal en de aard van de
werkzaamheden is er geen invloed op de chemische en ecologische toestand van
het oppervlaktewater te verwachten. Nadere voorschriften hieromtrent behoeven
daarom niet opgenomen te worden.

5.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

De werkzaamheden uit voorliggende aanvraag betreffen werkzaamheden in een
voorhaven van de Krammersluizen in het Volkerak-Zoommeer.
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende
gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van
het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor deze watersystemen gelden
o.m. de volgende functies:

- Natuur
- Zwemwater
- Schelpdierwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Beroeps- en sportvisserij

Gelet op deze locatie is er geen invloed te verwachten op de maatschappelijke
functie van dit rijkswaterstaatswerk. Om die reden zijn er geen voorschriften
opgenomen.

5.3 Geldigheid en rechtsopvolging van de vergunning

Geldigheid
Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de
vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren
niet is gebruikt.

Rechtsopvolging
Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de
vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan
gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

6. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het
gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
plaatsgevonden.

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957 .A.wtw 10 18
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7. Conclusie

a. Een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen van het
waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen
vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van
het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen
voldoende te beschermen.
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de
doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op
grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen
bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

b.

8. Ondertekening

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING
VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING,

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957.A.wtwl018
RWS/DZL-2010/5892
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9. MEDEDELINGEN

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen
zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat Zeeland (afdeling BBV), Postbus 5014, 4330 KA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te
bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het

bezwaarschrift zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan

verenigen.

Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een
dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener
van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden
ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de

datum en het kenmerk van de beschikking;
d. de gronden van het verzoek (motivering).

.. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden
overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de
betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de
verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn
en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Inspanningsverplichting
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat
het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het
gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze
beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van
andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Datum
20 december 2010

Nummer
028.0957.A.wtw1018
RWS/DZL-2010/5892
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Rechtsopvolging
Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden moet
mededeling worden gedaan aan de waterbeheerder.

Privaatrechtelijke toestemming
Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staats-
eigendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent
dat gebruik is voorbehouden aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
(RVOB). In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan
het betrokken RVOB, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot
het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de
vergunninghouder kan wenden.

Maatregelen in geval van te water raken van vaartuigen, voorwerpen en
dergelijke
De vergunninghouder moet van het zinken of verloren gaan in rijkswateren van
vaartuigen, ankers of andere toebehoren, gebezigd bij het gebruik maken van de
vergunning, onmiddellijk kennis geven aan de waterbeheerder. Gezonken
vaartuigen en/of andere toebehoren moeten door de vergunninghouder worden
opgeruimd.

Scheepvaa rtregels
Bij de uitvoering van de in deze beschikking bedoelde werkzaamheden dienen de
voorschriften omschreven in het Binnenvaartpolitiereglement in acht te worden
genomen.

Kosten van maatregelen
De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in
verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die
veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het
rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de
vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de
door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Op 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (de
grond roerders-regeling) in werking getreden. Vanaf 1 oktober 2008 is de
opdrachtnemer wettelijk verplicht om voor alle mechanische grondroeringen een
Klic-melding te doen bij het Kadaster, tel. 0800- 0080 of klic@kadaster.nl.

Expeditie
Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

De hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, Postbus 17,
8200 AA Lelystad;
Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), Postbus 2222,
4800 CE Breda;
Gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Datum
20 december 2010
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10. BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Begrippenlijst

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. de 'hoofdingenieur-directeur', de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;

2. de 'waterbeheerder', het hoofd van het Waterdistrict Zeeuwse Delta van
Rijkswaterstaat Zeeland, Bezoekadres: Evertsenstraat 98, 4461 XS Goes,
Postadres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;

3. de 'Verkeerspost Wemeldinge', de verkeerspost Wemeldinge van het
Waterdistrict Zeeuwse Delta, Kanaalweg 94, 4401 PEYerseke;

4. de 'werken', een tijdelijke losvoorziening in een voorhaven bij de
Krammersluizen;

5. de 'werkzaamheden': het plaatsen, onderhouden en/of opruimen van de op
grond van de vergunning te behouden werken.

BIJLAGE 2: Locatie

BIJLAGE 3: Profiel losvoorziening

BIJLAGE4: Situatie losvoorziening

•

Datum
20 december 2010

Nummer
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