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Jan-Ale van der Ploeg

Van: Jelly van der Kloet <jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl>

Verzonden: woensdag 10 augustus 2016 10:42

Aan: Hekman, Ronald

CC: Reijer Tamminga

Onderwerp: RE: Vooroverleg op basis van artikel 3.1.1 Bro  

Geachte heer Hekman, 

  

Het klopt dat wij hier niet op gereageerd hebben. Wij geven alleen een reactie op ter inzage liggende plannen als 

wij daar een aanleiding voor zien. Wanneer er bijvoorbeeld een watertoets is geweest en de adviezen zijn verwerkt 

in het plan, dan hebben wij geen aanleiding om op het plan te reageren.  

  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.  

  
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 

  

Jelly van der Kloet 

Medewerker Cluster Plannen 

Werkdagen: ma | di | wo | do  

  

  
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  

T 058 – 292 2612 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   

  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

  

  

Van: Hekman, Ronald [mailto:R.Hekman@weststellingwerf.nl]  

Verzonden: woensdag 10 augustus 2016 10:11 

Aan: Info <info@wetterskipfryslan.nl> 

Onderwerp: FW: Vooroverleg op basis van artikel 3.1.1 Bro  

  

goedemorgen 
  
Kan het kloppen dat ik nog geen reactie heb gehad op het onderstaande? 
Mogelijk heb ik iets gemist ivm met vakantie. 
  
Met vriendelijke groet, 
Ronald Hekman 
  
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling 

  

Gemeentehuis 

 

Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega 
I   www.weststellingwerf.nl   
T (0561) 691 383 Postadres 
F (0561) 61 36 06 Postbus 60, 8470 AB Wolvega 
E R.Hekman@weststellingwerf.nl   

  Algemeen nummer 
  140561 Proclaimer 

Aanwezig: ma, di, wo, do, vr 
  
Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen 

  

Van: Hekman, Ronald  

Verzonden: donderdag 23 juni 2016 14:51 
Aan: 'info@wetterskipfryslan.nl' 

Onderwerp: Vooroverleg op basis van artikel 3.1.1 Bro  
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Geachte heer/ mevrouw, 
  
Via we-transfer mail ik u ter overleg het concept bestemmingsplan modificaties gastransportnet (deelgebied 
gemeente Weststellingwerf). 
  
Als u nadere uitleg wenst hoor ik dat graag. Kunt u aangeven wanneer ik een reactie kan verwachten? 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Ronald Hekman 
  
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling 

  

Gemeentehuis 

 

Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega 
I   www.weststellingwerf.nl   
T (0561) 691 383 Postadres 
F (0561) 61 36 06 Postbus 60, 8470 AB Wolvega 
E R.Hekman@weststellingwerf.nl   

  Algemeen nummer 
  140561 Proclaimer 

Aanwezig: ma, di, wo, do, vr 
  
Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen 

  

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.  

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 

niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 

verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 

worden ontleend.  
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