Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 28 november 2017 9:43
'
'
RE: Orgamebo stukken

Dankjewel!
Van:
Verzonden: dinsdag 28 november 2017 9:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Orgamebo stukken

]

Hallo
Zodra ik alle stukken heb ontvangen ga ik aan de slag. Het gaat ovder de nieuwe RO-onderbouwing (moet nog komen, zou een deze dagen ingediend moeten worden). Pas daarna kan de MER-beoordelingsbesluit genomen worden.
Deze wacht momenteel ook op die RO-onderbouwing.
Als ik de RO-onderbouwing heb ontvangen ga ik jullie formeel de stukken toezenden, zoals jullie hebben gevraagd.
Daarna wordt er een ambtelijk overleg ingepland.
Met vriendelijke groet,
Medewerker vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Adres: Van Lidt de Jeudelaan 3, VK, Tiel
Postadres: Postbus 6267, 4000 HG, Tiel
Telefoon: 0344-579314
e-mail::
Werkzaam op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
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Van:
Verzonden: dinsdag 28 november 2017 9:32
1

Aan:
Onderwerp: Orgamebo stukken
Hoi
Wordt er binnenkort nog een ambtelijke bijeenkomst georganiseerd?
Ik ben ook benieuwd naar de stavaza rondom:
- het mer-beoordelingsbesluit;
- de aanpassingen van de ruimtelijke onderbouwing; en
- het ruimtelijke provinciale standpunt tav Orgamebo.
Kun je hier al iets over zeggen?

Vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Afdeling Ruimte
Gemeente Buren
Tel: 14 0344
Email:
Bezoekadres:
De Wetering 1
4021 VZ Maurik
Postadres:
Postbus 23
4020 BA Maurik
www.buren.nl
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