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Waterschap Zeeuwse EIlanden

Burgemeester en W
gemeente Noord-B
Postbus 3
4490 AA WISSEN

: 2006014503
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onderwerp : aanvraag kapvergunning in verband met dijkversterkingswerken Vliete- Thoornpolder

Middelburg, 27 oktober 2006

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u een aanvraag om een kapvergunning toekomen in verband met de dijkwerk-
zaamheden aan de Vliete- Thoornpolder overeenkomstig het daarvoor opgestelde plan ex artikel
7 van de Wet op de Waterkering,

•
De kapwerkzaamheden zullen plaatsvinden in maart 2007, Ik verwijs u verder naar het bijge-
voegde aanvraagformulier kapvergunning met de daarbij behorende bijlagen.
Ten aanzien van de ondertekening van het formulier meld ik u nog dat ingevolge artikel 7f, lid 3
van de Wet op de waterkering de beheerder bevoegd is de vergunning aan te vragen en de
handtekening van de eigenaar c.q. pachter niet is vereist. Niettemin kan ik u melden dat er
overleg over de kapwerkzaamheden heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Room-
pot Beach Resort (pachter), Uit dat overleg is nietrgebleken van enige bezwaren tegen de kap-
werkzaamheden,

Het terug planten van de op het aanvraagformulier vermelde aantallen en soorten zal waar-
schijnlijk plaatsvinden tussen 1 oktober en 1 november 2007.

Voor de goede orde kan ik u verder nog melden dat ik voor deze kapwerkzaamheden tevens
een melding in het kader van de Boswet heb gedaan bij de Dienst Regelingen van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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Indien u nog aanvullende gegevens of informatie nodig heeft, verneem ik dat graag.

Hoofd af
Waterkeri
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Gemeente Noord-Beveland
Postbus 3
4490 AA Wissenkerke
Tel. 0113 377 377
Fax 0113 377 300
E-mail info@noord-beveland.nl

De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt
en derhalve uitsluitend gebruikt voor het behandelen van deze aanvraag.

1. Gegevens van de aanvrager:

Naam en voorletters:
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Postadres:
Postbus 1000

Postcode + plaats:
4330 ZW MIDDELBURG

Telefoonnummer:
4800 CE BREDA / 4493 PH KAMPERLAND

Eigenaar, pachter of huurder van
de grond waarop de boom
staat (bomen staan):

waterkeringsbeheerder

2. Factuuradres

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postadres:

Postcode + plaats:

3. Gegevens van de eventuele eigenaar I pachter:

Bedrijfsnaam:
Staat (eigenaar)/ Roompot Beach Resort (pachter)

Contactpersoon:
/

• Postadres:
Postbus 2222 / Mariapolderseweg 1

Postcode + plaats:
4800 CE BREDA / 4493 PH KAMPERLAND

4. Het betreft het:

o kappen Overplanten

__ (aantal) boom/bomen Owal lengte __ m

breedte m

~. 5000
\::J bosje oppervlak m2

soort(en:)
Wilg, Esdoorn, Duindoorn

omtrek van de stam in cm op
1,30 m boven de grond:

02.0903
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5. Plaats van de boom / bomen / wal/bosje:

Straat + huisnummer:
nabij Longroomweg

Wissenkerke
Plaats:

Standplaats:
Buitendijks duingebied

6. Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overgelegd:

situatietekening (Let opl Moet altijd worden bijgevoegd)

4 stuks kleurenfoto's van de bomen

• 7. Reden kapaanvraag, opmerkingen en eventuele toelichting:

DL; k l.A.Ir'" 1"2 t:7c..ah ke eIt'·--,

8. Bent u voornemens bomen terug te planten:

o nee

0ja

aantal: _
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soort(en): .

9. Relatie met een bouwplan, uitvoering van een werk en/of een uitweg:

relatie met een bouwplan: nee

• o ja

vergunning aangevraagd d.d. _

vergunning verleend d.d. _

relatie met de uitvoering
van een werk: o nee

o ja

vergunning aangevraagd d.d. _

vergunning verleend d.d. _
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relatie met een uitweg: 0nee

10. Handtekening aanvrager

vergunning aangevraagd d.d. _

vergunning verleend d.d. _

Handtekening eigenaar I pachter:

• Plaats Middelburg

Datum _

Plaats _

Datum _

•

02.0903 3




