
From: Maat, Marja ter <Marja.ter.Maat@tennet.eu>
Sent: dinsdag 16 februari 2016 12:57:28
To: Proper, Menno
Cc:
Subject: Ontwerpbestemmingsplan Harbrinkhoek Kroezenweg 2

Geachte heer Proper,

Zoals net telefonisch besproken is voor bovenstaand bestemmingsplan de indicatieve zone aangehouden voor de 110.000 Volt 
hoogspanningsverbinding Almelo de Woesten – Tubbergen. In mijn zienswijze voor het buitengebied (kenmerk GSN-REM 16-0197) heb ik ook 
verzocht om de belemmerde strookbreedte aan te geven in plaats van de indicatieve zone.

Doordat deze zone is aangehouden, komt de strook binnen de grenzen van Kroezenweg te liggen. De belemmerde strook is echter maar 25 
meter ter weerszijden van hart hart (totaal 50 meter). Hierdoor is binnen het plan geen hoogspanningsverbinding aanwezig en kan dus de 
dubbelbestemming uit het plan worden verwijderd.
U gaf aan dat u dit ambtshalve zou kunnen wijzigen en dat ik daarom geen zienswijze hoef in te dienen.

Zou u mij kunnen bevestigen dat u dit ambtshalve mee gaat nemen voor onze archivering?

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marja ter Maat
Afwezig op woensdagen
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