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Bestemmingsplan Brootacker 
Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, heeft de gemeente de 
exploitatie-opzet verder uitgewerkt. Deze opzet is inmiddels door de raad 
goedgekeurd. In het najaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd 
voor belangstellenden voor dit gebied. 

 
Bestemmingsplan Hooghalen  

De informatiebijeenkomst van 18 juni was goed bezocht. Dit voorontwerp 
betreft geheel Hooghalen, waarvan Brootacker II slechts een onderdeel is. 
Het oorspronkelijke bestemmingsplan was verouderd en is aangepast met 
alle tussentijdse wijzigingen. Het is verstandig uw eigen perceel te bekijken, 
dit kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. De inspraak voor het voorontwerp loopt 
in week 28 af. 

Glasvezelnetwerk 
In de gemeente worden op dit moment voorzieningen getroffen voor het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk. Hiermee zijn onder andere zeer snelle 
internetverbindingen te realiseren.  
Op onze oproep in de voorgaande Boerhoorn hebben diverse bewoners ons 
laten weten interesse te hebben in dit glasvezelnetwerk. Als bestuur nemen 
we nu het initiatief om de haalbaarheid verder in kaart te brengen. In het 
najaar zullen we een informatiebijeenkomst organiseren om dit traject en de 
voordelen van glasvezel nader toe te lichten. 
 

Zoutkoepel Hooghalen 
Onlangs zijn we door de Provincie Drenthe geïnformeerd over een 
voorbereidend onderzoek naar onder andere de zoutkoepel in Hooghalen. 
In het beleid heeft de Provincie de zoutkoepel van Hooghalen als 
voorkeurslocatie aangegeven voor eventuele ontwikkeling van een opslag 
voor perslucht als extra buffer voor de elektriciteitsvoorziening.  
In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd voor diverse zoutkoepels in Noord-
Nederland. Hieruit is gebleken dat een persluchtopslag in de zoutkoepel van 
Hooghalen eventueel te ontwikkelen is, maar dat kosten- en vergunning 
technisch gezien de keuze voor een locatie in Groningen eerder voor de hand 
ligt. Heeft u aanvullende vragen neem dan contact op met het secretariaat. 
 

Zomervakantie 
Het bestuur wenst u een fijne vakantie toe, met veel plezier en mooi weer! 
 


