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(PPO)

Van: (ZD)

Verzonden: woensdag 15 mei 201313:51

Aan: (PPO)

Onderwerp: FW: Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat
Archief.

Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 17 april 2013 12:46
Aan: (ZO)
CC: (ZO)
Onderwerp: RE:Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

Hoi

Dank je wel voor je reactie

Groeten

Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 17 april 2013 12:45
Aan: (ZO)
Onderwerp: FW: Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

Hoi

Zie onderstaande mail van Christian. Wij nemen dit dus voor jullie mee.

Groet,

Van: (PPD)
Verzonden: woensdag 17 april 2013 12:42
Aan: (ZO)
CC:
Onderwerp: RE:Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

In principe horen deze werkzaamheden bij ons contract alhoewel ze niet in het bestek zijn geregeld.
E- connexion heeft in der tijd een in en uitvoegstrook aangelegd.
In ons bestek is geregeld dat wij deze in- en uitvoeger zouden verwijderen.
Dit is gebeurd, echter hebben wij wat zaken die daarbij horen zoals terugplaatsen geleiderail e.d. over het
hoofd gezien.
De geleiderail is inmiddels teruggeplaatst, maar nog niet naar volle tevredenheid, omdat hij nu niet
precies zo staat zoals hij blijkbaar voorheen heeft gestaan.
Hierover contact gehad met
Afgesproken dat we dit gaan herstellen en ook dat we de afrastering terug laten plaatsen zoals die
voorheen heeft gestaan.
De afstandhouders die schuin gemonteerd zijn zal ik recht laten plaatsen als dit mogelijk is en ik zal
regelen dat er wat bestrating voor de praatpaal komt en een overgang over de geleiderail gemaakt wordt.
Gr.

Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 17 april 2013 11:49
Aan: (PPD)
CC:

PPD)
Onderwerp: FW: Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

Beste

Zie de mail onder de mail van Oit zijn restpunten als geconstateerd door de
onderhoudsaannemer. Vallen (of vielen) die onder ons contract?

Groet,

15-5-2013
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Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 17 april 2013 11:43
Aan:

)
Onderwerp: FW: Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

Hoi

Zoals telefonisch besproken hierbij de onderstaande e-mail mbt de verleende Wbr-vergunning aan Windpark Roggeplaat.
Zijn deze openstaande werkzaamheden voor het projectbureau Zeeweringen of voor windpark Roggeplaatle-connection.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen

Afdeling Vergunningverlening
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Evertsenstraat 98 I 4461 XS Goes I Kamer 2.05
Postbus 5014 I 4330 KA Middelburg

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 10 april 2013 11:16
Aan: (ZO)
Onderwerp: RE: Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

Heej

Zou jij deze persoon erop aan willen spreken dat bij het terugplaatsen van de geleiderail in de originele staat een aantal zaken niet op
de juiste wijze zijn uitgevoerd? En vragen dit te herstellen?

Hierbij de opmerkingen van onze vast onderhoudsaannemer die het volgende heeft geconstateerd:

- bestrating praatpaal ontbreekt
- trappetje over vangrail naar

praatpaal ontbreekt
- verschillende afstandhouders

schuin gemonteerd
- geen reflectoren gemonteerd

(is inmiddels hersteld door
heijmans)

Volgwerk: restpunten na terug plaatsen - afrastering op rechts in
291912 van vangrail ivm windmolens plaatsen tussenberm ontbreekt nog . N57-10 58.4

Groeten

Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 10 april 2013 9:33
Aan: (ZO)
Onderwerp: Wbr-vergunning Windpark Roggeplaat

Hoi

Hierbij de gevraagde vergunning,

Met vriendelijke groet,

15-5-2013




