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Nancy Pronk

Van: Paulussen, Roger <rj.paulussen@prvlimburg.nl>

Verzonden: donderdag 1 december 2016 13:06

Aan: Gemeente

CC: Nancy Pronk; _postbus; Vossen, Ingrid; Paulussen, Roger

Onderwerp: Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg bestemmingsplan "Venray" (DocMan 2016/90816)

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Gemarkeerd

Geacht College, 

 

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. 

 

De beoordeling van het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u dit plan op deze wijze 

voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen. 

 

 

drs. M.G.P.I. Arts 

clustermanager Ruimte 

 

  
 
 
 
 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Nancy Pronk

Van: Patrick Caris <Patrick.Caris@wpm.nl>

Verzonden: dinsdag 29 november 2016 9:29

Aan: Nancy Pronk

Onderwerp: RE: Advies vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro bp Venray

Beste Nancy, 

Ik kan morgen pas de brief op de post doen. Ik had geen opmerkingen over dit BP. 

 
  
Met vriendelijke groet, 

Patrick Caris | Senior Technisch Medewerker Vergunningen 
  

Waterschap Peel en Maasvallei 
Postbus 3390, 5902 RJ Venlo 
Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo 

  

T +31 77 3891288 
M +31 6 31759731 
I www.wpm.nl 

 

 

 

  

 
Veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water 

 

Van: Nancy Pronk [mailto:nancy.pronk@venray.nl]  

Verzonden: dinsdag 29 november 2016 9:25 
Aan: Patrick Caris 

Onderwerp: Advies vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro bp Venray 

 

Beste Patrick, 

 

Onlangs heb ik het bestemmingsplan Venray aangeboden voor vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro. Dit 

bestemmingsplan heeft nogal een krappe planning. Kun je me aangeven wanneer ik de reactie van het 

waterschap in het kader van het vooroverleg kan verwachten? 

 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Nancy Pronk-Hartelo | Jurist Ruimtelijke Ordening | Gemeente Venray  

Postbus 500, 5800 AM Venray | Raadhuisstraat 1, 5801 MB  Venray  

T +31 (0)478 52 36 48 | I  www.venray.nl 

 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag  
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Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de 
informatie. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking 
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan als u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht het bericht 
door te sturen aan geadresseerde of te vernietigen. Gemeente Venray garandeert niet dat een verzonden e-
mail bericht vrij is van virussen.  


