FW: Voorontwerp bestemmingsplan 'Waterberging Panjerd Veeningen' met plan-MER
Timmerman K.

aan: 'M.vanderVinne@dewolden.nl'

22-07-2013 16:06

Cc: "Dolstra W."
Standaard aangepaste vervaldatum: 22-07-2014

Geachte heer van der Vinne
Het waterschap gaat akkoord met het voorontwerp bestemmingsplan “Waterberging Panjerd –
Veeningen” met plan MER, zoals het is opgesteld en geven daarop een positief wateradvies .
Het bestemmingplan is diverse malen met het waterschap doorgesproken en onze
aanbevelingen zijn er goed in verwerkt .
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen .
met vriendelijke groet
Ko Timmerman
Handhaver Waterbeheer
Waterschap Reest en Wieden
afdeling Waterbeheer
Zomerdijk 8A
7942 JT Meppel
tel. 0522-278655
mobiel: 06-29560934
e-mail: K.Timmerman@reestenwieden.nl
Van: M. vanderVinne [mailto:M.vanderVinne@dewolden.nl]
Verzonden: maandag 3 juni 2013 12:22
Aan: ruimtelijkeplannen@drenthe.nl; Watertoets; DNN-Ruimtelijkeplannen@rws.nl;
Gerard Schenkel (VOF Echten); PieterJan.deBos@shell.com
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan 'Waterberging Panjerd - Veeningen' met
plan-MER
Geachte heer, mevrouw,
Voor het gebied Panjerd - Veeningen is een voorontwerp bestemmingsplan
opgesteld met het doel het gebied mede als waterberging in te richten en zo
nodig in gebruik te nemen. Het gaat om het gebied bij Veeningen gelegen
tussen A28 en Hoogeveenschevaart, van de Willem Moesweg 25 tot de
Ossesluis.
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een plan-MER opgesteld die

eveneens ter inzage ligt.
In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit
Ruimtelijke Ordening en in het kader van de MER-procedure stel ik u in de
gelegenheid op het voorontwerp en/of de MER te reageren.
Om het voorontwerp en de plan-MER te kunnen raadplegen verwijs ik u naar
onze site dewolden.nl onder inwoners / bouwen en wonen /
bestemmingsplannen waar u het voorontwerp bestemmingsplan en de MER vanaf 6
juni 2013 kunt inzien.
Ik verzoek u uw evt. reactie uiterlijk 17 juli 2013 in te dienen.

Met vriendelijke groet,
Mouringh van der Vinne
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Afdeling VROM
's morgens bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

T. (0528) 378323
E. M.vanderVinne@dewolden.nl
I. dewolden.nl
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Proclaimer

Het waterschap Reest en Wieden gaat uiterst zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van deze informatie. De
inhoud van dit bericht kan worden overgenomen, onder de voorwaarde dat u de bron vermeldt. Indien uit de aanhef of de inhoud
blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Voor
onze algemene voorwaarden en diensten verwijzen wij u naar onze website www.reestenwieden.nl.

