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1. INLEIDING 

Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn meerdere momenten waarop 
instanties en burgers kunnen reageren op het bestemmingplan. Dit toont 
ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan aan.  

1.   1. Overleg 

Het is wettelijk verplicht gesteld dat het bestemmingsplan voorgelegd wordt 
aan verschillende instanties, ten behoeve van het overleg zoals genoemd 
in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Hierom is het vooront-
werpbestemmingsplan Gorredijk – Wijkvernieuwing Stokerij verzonden aan 
de volgende instanties: 
 

1. Province Fryslân; 
2. VROM-Inspectie Noord; 
3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
4. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
5. NUON; 
6. Vitens; 
7. KPN Telecom Network Operations, rayon Noord; 
8. Ziggo; 
9. Politie Fryslân; 
10. Wetterskip Fryslân; 
11. Gasunie; 
12. Woningcorporatie Welkom; 
13. Woningcorporatie WoonFriesland; 
14. Omrin 
15. Plaatselijk Belang Gorredijk; 
16. Openbare Bibliotheek (Gorredijk). 

 
Van de instanties 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 en 16 is geen overlegreactie 
ontvangen. De instanties 1, 9, 11 en 15 hebben geen opmerkingen op het 
bestemmingsplan. De reacties van de VROM-Inspectie Noord en Vitens 
worden in hoofdstuk 2 behandeld. Alle binnengekomen overlegreacties zijn 
opgenomen in de bijlagen. 

1.   2. Inspraak 

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, heeft de gemeente Opsterland wel 
een inspraakverordening, waarin zij aangeeft dat het mogelijk is voor be-
stemmingsplannen inspraak te houden.  
Voor het bestemmingsplan Gorredijk – Wijkvernieuwing Stokerij is dit ge-
beurd in de periode van 4 januari t/m 15 februari 2010 (6 weken). De publi-
catie voor de inspraak vond op 17 december 2009 plaats in de Woudklank 
en op internet. De publicatie is opgenomen in de bijlagen.  
In de inspraakperiode zijn geen inspraakreacties op het plan binnen geko-
men. De inspraak wordt in deze nota dan ook niet verder behandeld.  
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1.   3. Ambtshalve aanpassingen 

Op ambtelijk niveau zijn enkele opmerkingen gemaakt op het voorontwerp-
bestemmingsplan. Deze opmerkingen worden ook behandeld in deze reac-
tienota. Deze komen in hoofdstuk 3 aan de orde.  
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2. OVERLEG 

In het kader van het Overleg volgens artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelij-
ke ordening zijn inhoudelijke reacties binnen gekomen van de VROM-
Inspectie Noord en Vitens. Deze worden hierna behandeld. 

2.   1. VROM-Inspectie Noord 

De VROM-Inspectie geeft een opmerking in het kader van “Milieukwaliteit 
en externe veiligheid” (nationaal belang 9 1). De Inspectie constateert dat 
een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai en het industrielawaai 
vastgesteld moet worden. Daarbij wordt gewezen het ter visie leggen van 
de ontwerpbesluiten voor de hogere waarden, op het moment dat het ont-
werpbestemmingsplan ook ter visie wordt gelegd. 
 
Reactie: De constatering van de Inspectie is juist. De ontwerpbeslui-

ten worden gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan 
ter visie gelegd. 

2.   2. Vitens 

Vitens wijst erop dat, bij de definitieve invulling van het plan rekening ge-
houden moet worden met de aanwezigheid van hoofd- en/of distributielei-
dingen. Wijzigingen aan het tracé ervan moeten worden voorkomen. Vitens 
vraagt de gemeente in de plannen ruimte te houden voor eventuele aanleg 
van nieuwe leidingen. Langs de wegen moet daarvoor een trottoir of gras-
strook van tenminste 1,80 meter aanwezig zijn. Deze strook moet vrij blij-
ven van bomen en/of diepwortelende struiken. 
 
Reactie: Met de wensen van Vitens wordt in het uitwerkings- en uit-

voeringstraject rekening gehouden. Voor het bestemmings-
plan heeft de overlegreactie van Vitens geen gevolgen. De 
waterleidingen in het plangebied hebben te weinig ruimtelijke 
relevantie om hiervoor een specifieke regeling op te nemen.  

 
 

                                                 
1  Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de Realisa-

tieparagraaf nationaal Ruimtelijk Beleid (2007 – 2008) 
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3. AMBTSHALVE AANPASSINGEN 

Het voorontwerpbestemmingsplan is nogmaals beoordeeld en daaruit zijn 
enkele ambtshalve aanpassingen aangegeven. Het gaat daarbij om beno-
digde aanpassingen aan de ruimtelijke verbeelding en de planregels van 
het bestemmingsplan. Waar nodig wordt ook de toelichting aangepast. 

3.   1. Ruimtelijke verbeelding 

1. Voor de ondergrond van de verbeelding moet de meest recente GBKN 
worden gebruikt; 

2. De nieuwbouw moet passen binnen de aangegeven bouwvlakken; 
3. De bestemming “Wonen – Woongebouw” is niet meer van toepassing 

op de bestaande woningen. Omdat het (inmiddels) gaat om eengezins-
woningen en niet meer om duplexwoningen is de bestemming “Wonen 
2” nu van toepassing. De goot- en bouwhoogten moeten ter plaatse wel 
gehandhaafd blijven (aanduiding); 

4. Het totale aantal woningen binnen de bouwvlakken moet overeenko-
men met het aantal dat aangeduid is met ‘maximaal aantal wooneen-
heden’;  

5. De bergingen bij de woningen zijn in sommige gevallen voor de voorge-
vel geplaatst, deze bergingen moeten bij recht mogelijk zijn; 

6. De woningen aan de noordzijde van het plangebied grenzen direct aan 
het water. Boven het water moeten balkons van de woningen mogelijk 
zijn. 

 
Reactie: De ruimtelijke verbeelding wordt op bovengenoemde punten 

aangepast. Dit betekent onder meer dat de bouwvlakken, 
waar nodig voor de nieuwbouw, worden verruimd. 
Dit betekent dat de bestemming “Wonen – Woongebouw” 
volledig uit het bestemmingsplan verdwijnt en dat de aandui-
ding ’bijgebouwen’ wordt ingevoegd.  
De bouwvlakken worden aangepast naar de meest recente 
situatietekening (oktober 2010) en de aantallen ‘maximaal 
aantal wooneenheden’ worden waar nodig aangepast.  
De begrenzing van de bestemming “Water” wordt aangepast 
naar de meest recente situatie (oktober 2010) en de balkons 
kunnen gerealiseerd worden in het gebied dat aangeduid is 
met ‘specifieke bouwaanduiding - balkons’. Dit betekent dat 
de tussen de bestemmingen “Wonen” en “Water” gelegen 
bestemming “Groen” van de verbeelding verdwijnt. 

3.   2. Planregels 

1. De bestemming “Wonen - Woongebouw” moet wijzigen naar “Wonen 
2”; 

2. Voor de bijgebouwen voor de voorgevels van woningen moet een spe-
cifieke regeling worden opgesteld; 

3. Voor de balkons boven het water moet een specifieke regeling worden 
opgesteld; 
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4. De bestemming “Wonen 2” (en eventueel “Wonen 3”) moet op de vol-
gende punten aangepast worden: 
a. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens (art. 6.2.1 sub e) moet 

aangepast (verkleind) worden; 
b. De goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijge-

bouw of een aangebouwde overkapping moet in ieder geval 0,25 
meter hoger kunnen zijn dan de eerste bouwlaag (art. 6.2.2 sub c); 

c. Een kap op een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw, een 
aangebouwde overkapping, een vrijstaand bijgebouw of een vrij-
staande overkapping moet mogelijk zijn. Het gaat om een verrui-
ming van de mogelijkheid die nu wordt geboden (art. 6.2.2 sub e en 
f); 

d. Voor de artikelen 6.2.1. sub g (goothoogte hoofdgebouw), 6.2.2 sub 
d (goothoogte vrijstaand bijgebouw of vrijstaande overkapping) en 
6.2.3 sub 3 (bouwhoogte andere bouwwerken) moet een afwij-
kingsmogelijkheid opgenomen worden; 

e. Een afwijkingsmogelijkheid moet opgenomen worden voor een 
maximale gezamenlijke oppervlakte van 100 m2 voor aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen en overkappingen. 

 
Reactie:  Met uitzondering van de punten d. en e. worden de planre-

gels aangepast. Dit betekent onder meer dat de goothoogte 
van aan- of uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen of aan-
gebouwde overkappingen wordt verhoogd met 0,30 meter. 
Dit is ook op deze manier gehanteerd bij het bestemmings-
plan voor Loevestein fase 4. 
Punt d. wordt niet aangepast. De algemene afwijkingsregels 
gaven hiervoor al voldoende mogelijkheden, deze blijven 
ongewijzigd. 
Punt e. wordt niet aangepast. Initiatiefnemer Elkien heeft 
aangegeven dat de gehanteerde 75 m2 voldoende ruimte 
biedt in het plangebied.  

3.   3. Toelichting 

1. Aanpassing is nodig naar aanleiding van de resultaten van het overleg 
en de inspraak; 

2. Aanpassing is nodig naar aanleiding van de hiervoor opgenomen 
ambtshalve opmerkingen; 

3. Een nieuw ecologisch onderzoek moet ingevoegd worden; 
4. De nieuwe situatietekening (oktober 2010) moet ingevoegd worden; 
5. Aanpassing is nodig naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelge-

ving. 
 
Reactie:  De toelichting wordt op de nodige punten aangepast.  

Het nieuwe ecologische onderzoek leidt alleen tot aanpas-
sing van de bestemmingsplantoelichting.  
De nieuwe situatietekening heeft kleine aanpassingen op de 
ruimtelijke verbeelding tot gevolg. Dit is meegenomen onder 
de benodigde aanpassingen voor de ruimtelijke verbeelding. 
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3.   4. Overig 

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 
kracht geworden. Het bestemmingsplan moet over het algemeen gaan vol-
doen aan het gestelde in deze wet. Enkele concrete voorbeelden van wijzi-
ging: een ‘ontheffing’ wordt een ‘afwijking’ en bouw-, aanleg- en sloopver-
gunningen worden ‘omgevingsvergunning’. 
 
 

=== 
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BIJLAGE 2  

ADVERTENTIE OPENING INSPRAAK 






