






Van: Marian van Ostayen [mailto:Marian.vanOstayen@minvrom.nl] Namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen 
Verzonden: dinsdag 28 december 2010 10:36 
Aan: Jan René van der Hoek 
CC: 'provincie@fryslan.nl' 
Onderwerp: Bestemmingsplan Exploratieboring Langezwaag 
 

 
 

kenmerk (holmesnr): 38716 
 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland, 
ter attentie van de heer Van der Hoek. 

  

Op 19 november 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 

van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan 

“Exploratieboring Langezwaag”.  
  

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 

VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk 
Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. 

Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert 
de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. 

  
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB. 

 
de wnd. directeur-inspecteur regio Noord, 

in opdracht, 
  

  
Vibeke van der Bijl 

inspecteur 
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Overlegadvies bestemmingsplan Exploratieboring Langezwaag. 

Geacht College, 

Op 19 november 2010 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merking. 
Voor de betekenis van de categorieaanduiding verwijzen wij naar onze brief van 4 juli 2008 
inzake "Inwerkingtreding nieuwe Wro". 

Kwaliteit/landschap (Cat. 2): 
In het voorliggende plan heeft de locatie de bestemming "Agrarisch" met de aanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf-proefboring (sb-p)". Met toepassing van een opgenomen wij-
zigingsbevoegdheid in het plan kan de onderhavige bestemming gewijzigd worden in "Be-
drijf-nutsvoorziening". In de wijzigingscriteria is echter niet opgenomen dat er een land
schappelijke inpassing behoort plaats te vinden op basis van een op maat toegesneden 
inrichtingsplan. 
Wij verzoeken u daarom de wijzigingscriteria in bovenstaande zin aan te passen. 

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
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Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, achten wij toezending van het plan 
noodzakelijk. 

Hoogachtend, 

Gsweauteerde Staten van Fryslän, 

drs. A||U. van den Berg, secretaris 
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