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From:
"T. (Titia) Roede-Schuitema" <T.Roede-Schuitema@dehaanlaw.nl> on behalf of
"mr. A. Kwint" <a.kwint@dehaanlaw.nl>
Date:
1 Aug 2018 15:03:54+0200
To:
"Gemeente Tynaario" <lnfo@tynaarlo.nl>
Subject:
Ter Borch/bestemmingsplan supermarkt [DH-1265561]
Attachments:
gemeente-b-180801.pdf

Geachte heer, mevrouw,
Graag verwijs ik u naar de bijlage.
Met vriendelijke groet,
A. Kwint

De ^ Haan
i.ri

Mevrouw mr. A. (Anna) Kwint, advocaat | De Haan Advocaten & Notarissen | Van Elmptstraat 2, 9723 ZL Groningen
Postbus 723, 9700 AS Groningen I ® +31 (0)50 5757427 | | +31(0)6 46371551
H a.kwint@dehaaniaw.ni | ® www.dehaaniaw.ni
Wiit u bestanden veiiig naar mij sturen, gebruik dan onderstaande iink.
www.dehaaniaw.ni/bestandenadvocatuur
Onze organisatie maakt vanwege strenge beveiiigingseisen geen gebruik van WeTransfer / Dropbox / e.d.
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De ^ Haan

ADVOCATEN & NOTARISSEN

Gemeente Tynaario
Postbus 5
9480 AA VRIES
Per mail: info@tvnaarlo.nl

Datum

Advocaat

1 augustus 2018

mevrouw mr. A. Kwint-Ocelikova

Onze referentie

E-mail

AO\tr\16817574 - Ter Borch/bestemmingsplan supermarkt

a.kwint@dehaanlaw.nl

Uw referentie

Secretaresse

NL.IMR0.1730.BPSupermarktTBEW-0301

mevrouw T. Roede-Schuitema
Direct nummer: +31(0)50 5757427

ERRATUM ZIENSWIJZEN

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van de door mij ingediende zienswijzen van 31 juli jl. bericht ik u dat er vervelende
typefouten in geslopen zijn.
Op pagina 7:

5e alinea staat in de zin: “Om dan 2.000 m 2te vestigen maakt die vestiging riskant ten
aanzien van de bestendigheid, maar ook zai deze supermarkt ten koste gaan van de
bestaande kernwinkeigebieden, hetgeen in strijd is met de DPO. ” “DPO”, dient POD te
zijn.
Op pagina 9: 3® alinea staat “DPO”, dit dient POD te zijn.
Op pagina 27: 6® alinea staat “DPO”, dit dient eveneens POD te zijn.
Vriendelijk verzoek ik u deze wijzigingen aldus zo te lezen.
Mijn excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet.

A. Kwint-Ocelikova

Van Elmptstraat 2

Postbus 723

9723 ZL Groningen

9700 AS Groningen

www.dehaanlaw.nl

T 050 - 57 57 400
F 050 - 20 57 003

AKe diensten en werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van
opdracht met De Haan Advocaten en Notarissen B.V. Op de overeenkomst van opdracht
zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die te raadplegen rijn op www.dehaanlaw.nl.
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waartoe onze aansprakelijkheidsverzekering
in het desbetreffende geval recht op uitkering geeft.
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