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Gemeentebestuur Hellendoorn - Partitiële intrekking zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
'Nijverdal Midden' met kenmerk PJO 12.B.1591 d.d. 6 augustus 2012 

Van: "Borisov O." <0.Borisov@gasunie.nl> 
Aan: <gemeentebestuur@hellendoorn.nl> 
Datum: Ma, okt 1, 2012 17:04 
Onderwerp: Partitiële intrekking zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Nijverdal Midden' met kenmerk 

PJO 12.B.1591 d.d. 6 augustus 2012 
CC: <G.Minkjan@Hellendoorn.nl>, "Dorrestein S.A.J." <S.A.J.Dorrestein@gasunie.nl>, 

"Spithoven P." <P.Spithoven@gasunie.nl> 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van de bovengenoemde zienswijze van ons bedrijf hebben mevrouw Minkjan van uw gemeente en 
de heer Spithoven van onze organisatie overlegd. Uit dit overleg is gebleken dat de overkapping op het perceel 
van het tuincentrum Wibbelink reeds gerealiseerd is. Ook is uit intern overleg niet gebleken dat deze bestaande 
constructie bezwaarlijk is. 

Gezien het bovenstaande trekken wij de bovengenoemde zienswijze gedeeltelijk in. De intrekking betreft enkel het 
verzoek om de overkapping op het perceel van het tuincentrum Wibbelink niet toe te staan. Voor het overige blijft 
de inhoud van onze zienswijze ongewijzigd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Oteg Borisov 
Juridische Zaken 
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in HUI in i min m i n 
ljf!ļļ Denk. alstublieft aan hef milieu voordat u deze e-mail print. 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and 
does not accept any liability for damages related thereto. 
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