Zienswijze indienen op
Vlakte van de Raan – Natura 2000
ontwerpbeheerplan
De Vlakte van de Raan voor de monding van de Westerschelde is één van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Deze gebieden maken deel uit van een samenhangend
netwerk in de Europese Unie. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten en dieren vinden er de bescherming die nodig is om ze in stand te houden.
Natura 2000-ontwerpbeheerplan
Voor de bescherming van de zeenatuur in
de Vlakte van de Raan, heeft Rijkswaterstaat
een ontwerpbeheerplan gemaakt. Hierin
staat onder welke voorwaarden activiteiten
mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig
effect hebben op de natuur. Na 6 jaar wordt
het beheerplan herzien.
Hebt u een zienswijze? Dien deze in van
13 januari tot en met 23 februari.
Het zienswijzeformulier kunt u vanaf
13 januari downloaden via
www.platformparticipatie.nl/vlaktevanderaan.
Voor het mondeling geven van uw zienswijze
kunt u een afspraak maken met Directie
Participatie, telefoon 070 456 8999.
Ook kunt u schriftelijk reageren. Stuur uw
zienswijze naar Directie Participatie, o.v.v.
Natura 2000 – Vlakte van de Raan, Postbus
30316, 2500 GH Den Haag.

Inzien
U bent van harte welkom bij de toelichting
op het ontwerpbeheerplan door Peter
Heslenfeld, projectmanager Rijkswaterstaat,
op 21 januari van 16:00 – 17:00 uur of van
19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Het Arsenaaltheater,
Arsenaalplein 1, 4381 BL Vlissingen.
Het ontwerpbeheerplan ligt vanaf 13 januari
tot en met 23 februari 2015 ter inzage op de
volgende locaties:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag
• Ministerie van Economische Zaken,
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
• Rijkswaterstaat Zee en Delta, Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk
• Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg
• Provincie Zeeland, Provinciehuis, Abdij 6,
4331 BK Middelburg
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Meer informatie?
Het ontwerpbeheerplan Vlakte van de Raan
en onderliggende rapporten kunt u downloaden vanaf www.platformparticipatie.nl/
vlaktevanderaan.

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/
vlaktevanderaan.

