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Afdeling

: Stêd en Plattelân
Behandeld door : E.G. Buurstra / (058) 292 56 53 of e.g.buurstra@fryslan.nl
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Onderwerp

:
:

: Voorontwerp bestemmingsplan woning De Bosk 6a te Harkema

Geacht college,
Op 14 oktober 2010 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen
De provinciale belangen in het plan zijn op de juiste wijze verwerkt.
Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,
Namens het college van

Staten,

T. I
Hoofd Team Alge
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Van: Arend Nolles [mailto:ANolles@wetterskipfryslan.nl]
Verzonden: dinsdag 25 november 2014 11:58
Aan: lugt van der, f.
CC: Andrea Suilen
Onderwerp: Reactie op Voorontwerp Bestemmingsplan De Bosk 6a te Harkema
Geachte mevrouw Van der Lugt,
Op 19 november 2014 ontvingen wij het Voorontwerp Bestemmingsplan De Bosk 6a te Harkema. In
deze e-mail geven wij onze reactie op dit plan.
Voor het plan hebben wij een wateradvies opgesteld. Dit advies is verwerkt in de Toelichting. Voor het
overige geeft het plan 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,
Arend Nolles

Wetterskip Fryslân

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.

