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Datum
Onderwerp

Zaaknummer

25 november 2019
Waal; Verzoek ter inzage leggen vergunning op grond van
de Waterwet voor het ten behoeve van natuurontwikkeling
verondiepen (opvullen) van een plas plaatselijk bekend als
‘De Kaliwaal’ gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen
kmr. 907 en 908 in de gemeente Druten
RWSZ2O18-00011110

Ons kenmerk

RWS-2019/42382
Bijlage(n)
2

Geachte heer/mevrouw,
Op 17 juli 2018 heb ik een aanvraag om een eerder verleende vergunning op grond
van de Waterwet te wijzigen ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder het bij
het onderwerp vermelde zaaknummer.
Op de behandeling van de aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet op deze procedure, wordt het besluit ter
inzage gelegd.
Hierbij zend ik u het besluit met bijbehorende stukken naar aanleiding van de
aanvraag ingediend door K3Delta B.V.. De aanvraag heeft betrekking op het ten
behoeve van het natuurontwikkelingsproject ‘Waaier van Geulen’ verder
verondiepen (opvullen) van een voormalige zandwinput plaatselijk bekend als ‘De
Kaliwaal’ gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 907 en 908 in de
gemeente Druten
Ik verzoek u het besluit met bijbehorende stukken ter inzage te leggen gedurende
de periode zoals vermeld in de kennisgeving.
De kennisgeving van de terinzagelegging van het besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de ‘Maas en Waler’ op 4 december 2019. De tekst van de
kennisgeving is bijgevoegd.
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Hebt u vragen over de behandeling van de aanvraag dan kunt u contact opnemen
met de in de kantlijn vermelde contactpersoon.

Ons kenmerk
RWS-2019/42382

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
iunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
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