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Geachte heer

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 17 oktober 2005 van uw bovenvermeld verzoek om een vergunning op
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de werkzaamheden aan het dijkvak Noord-/Oudeland-/
Muijepol~r.

Voor de goede orde wil ik u er op wijzen dat handelingen als bedoeld in de aanvraag van invloed kunnen zijn
op beschermde soorten, planten en/of dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten. Indien dit aan de orde is, dient u tevens te beschikken over een ontheffing ex artikel 75
van de Flora- en faunawet. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD
Dordrecht, algemeen informatienummer 0800-2233322.

Ten aanzien van uw verzoek zal ik advies inwinnen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Tholen en zullen belanghebbenoen in de gelegenheid gesteld worden een zienswijze ten aanzien
van uw verzoek naar voren te brengen.

Hoogachtend,

Van mijn beslissing op uw verzoek zal ik u zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
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