
Van: Sandra van Strien [mailto:svanstrien@wetterskipfryslan.nl]  

Verzonden: maandag 17 oktober 2016 15:34 

Aan: Wuite, Tinka 
Onderwerp: Reactie vooroverleg 3.1.1. Bro "Voorontwerpbestemmingsplan Van Emstweg 1-3 te 

Appelscha". 
  
Geachte mevrouw Wuite, 
  
Op 10 oktober jl. ontvingen wij de bekendmaking van de terinzagelegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan Van Emstweg 1-3 te Appelscha. In deze e-mail geven wij onze reactie 
op dit plan.  
  
Voor het plan is een watertoets doorlopen en hieruit is gebleken dat het plan een beperkte invloed 
heeft op de waterhuishouding. Het bijbehorende wateradvies is opgenomen in de bijlagen bij de 
Toelichting. Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
  
Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van 
invloed kunnen zijn op het watersysteem. 
  
  
Met vriendelijke groet / mei freonlike groetnis, 
  
Sandra van Strien 
Cluster Plannen 
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Leeuwarden, 18 oktober 2016 
Verzonden, .
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O
uOns kenmerk 

Afdeling
01357602 
Stêd en Plattelan

Behandeld door : F. Jilderda / (058) 292 52 43 of f.jilderda@fryslan.frl 
Uw kenmerk : NUMRO.0085.bpemstweg-VO01 - 20160923
Bijlage(n) : -

Geacht college,

Op 10 oktober 2016 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.. 

Het plan geeft ook voor het overige geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

taten,

Onderwerp : voorontwerpbestemmingsplan Van Emstweg 1-3 te Appelscha

Mw. drs. C.T. de Vries 
Wnd. Hoofd Team Ruimte 
Afdeling Stêd en Plattelan
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