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Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Terwispel Kom 

Geacht college, 

Op 9 oktober 2015 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt. 

Het plan geeft ook voor het overige geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde Staten, 

Mw. drs. C.T. de Vries 
Wnd. Hoofd Team Ruimte 
Afdeling Stêd en Plattelân 

-1 Al- Ons kenmerk: 01258711 



From: Jelly van der Kloet 

Sent: dinsdag 20 oktober 2015 14:45:34 

To: Jan René van der Hoek 

Cc: Hans Valk  

Subject:  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Terwispel Kom 

 

Geachte heer Van der Hoek,  
 
  
 
Op 9 oktober ontvingen wij de bekendmaking van terinzagelegging van het voorontwerp 
bestemmingsplan Terwispel Kom. Voor dit plan is een watertoets doorlopen, waarvan de 
uitkomst was dat het plan geen waterschapsbelangen raakt. Reden voor deze uitkomst 
is dat het een conserverend plan is, dat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
maakt. Wij zouden graag zien dat u in de waterparagraaf in de Toelichting aangeeft wat 
de uitkomst van de watertoets is. Voor het overige geeft het plan ons geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen.  
 
  
 
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 
 
  
 
Jelly van der Kloet 
 
Medewerker Cluster Plannen 
 
Werkdagen: ma | di | wo | do  
 
  
 
  
 
Wetterskip Fryslân 
 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  
 
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | 
www.wetterskipfryslan.nl   
 
  
 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
 
  

mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl
http://www.wetterskipfryslan.nl/


 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige 
overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het 
aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan 
persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
  
 
Van: Jan René van der Hoek [mailto:JanRene.vander.Hoek@opsterland.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 10:29 
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Terwispel Kom (overleg ex artikel 3.1.1. Bro 
 
  
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
  
 
Hierbij ontvangt u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 
ordening de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan “Terwispel Kom”.  
 
  
 
In de publicatie staat hoe en waar u het plan kunt raadplegen. Het plan ligt ter inzage 
van 19 oktober tot en met 30 november 2015. Om het digitale plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl te kunnen raadplegen dient u onder de knop “plan en 
kaartfilter” een vinkje te zetten voor “concept- en (voor)ontwerpplannen”. 
 
  
 
Uw reactie zien wij graag voor 1 december a.s. van u tegemoet. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan René van der Hoek | medewerker ontwikkeling  
 
  
Gemeente Opsterland 
 
Hoofdstraat 82, 9244 CR  Beetsterzwaag 
 
Postbus 10.000, 9244 ZP  Beetsterzwaag 
 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


T  (0512) 386 340 
 
E  janrene.vander.hoek@opsterland.nl 
 
I   www.opsterland.nl 
 
  
aanwezig: maandag t/m vrijdag 
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  _____   

 

 
Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is tijdelijk gehuisvest in Crystalic Business 
Centre.  
 
 
NB Het laboratorium is nog steeds gehuisvest aan de Harlingerstraatweg 113.  
 
 
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige 
overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het 
aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan 
persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
 
 

mailto:janrene.vander.hoek@opsterland.nl
http://www.opsterland.nl/
http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/contact
http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/contact


From: Janssen G.W. 

Sent: maandag 19 oktober 2015 11:56:27 

To: Jan René van der Hoek 

Cc:  

Subject:  FW: Voorontwerpbestemmingsplan Terwispel Kom (overleg ex artikel 3.1.1. 

Bro 

 

Beste meneer Van der Hoek, 
 
  
 
Bedankt voor het toesturen van het voorontwerpbestemmingsplan “Terwispel Kom”. Wij 
hebben het plan getoetst en het plan blijkt buiten de 1% letaliteitsgrens van onze 
dichtstbijzijnde leiding te liggen. Wij zien dan ook geen aanleiding om een reactie te 
plaatsen. Wij wensen u succes met de verdere planvorming/uitvoering. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
G.W. (Gerben) Janssen 
Medewerker Juridische Zaken 
 
E: G.W.Janssen@gasunie.nl 
T: +31 (0)6 2484 9196 
M: +31 6 2484 9196 
 
  
 
 
  
 
Van: Jan René van der Hoek [mailto:JanRene.vander.Hoek@opsterland.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 10:29 
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Terwispel Kom (overleg ex artikel 3.1.1. Bro 
 
  
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
  
 
Hierbij ontvangt u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 
ordening de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan “Terwispel Kom”.  
 
  

mailto:G.W.Janssen@gasunie.nl
mailto:JanRene.vander.Hoek@opsterland.nl


 
In de publicatie staat hoe en waar u het plan kunt raadplegen. Het plan ligt ter inzage 
van 19 oktober tot en met 30 november 2015. Om het digitale plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl te kunnen raadplegen dient u onder de knop “plan en 
kaartfilter” een vinkje te zetten voor “concept- en (voor)ontwerpplannen”. 
 
  
 
Uw reactie zien wij graag voor 1 december a.s. van u tegemoet. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan René van der Hoek | medewerker ontwikkeling  
 
  
Gemeente Opsterland 
 
Hoofdstraat 82, 9244 CR  Beetsterzwaag 
 
Postbus 10.000, 9244 ZP  Beetsterzwaag 
 
  
T  (0512) 386 340 
 
E  janrene.vander.hoek@opsterland.nl 
 
I   www.opsterland.nl 
 
  
aanwezig: maandag t/m vrijdag 
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  _____   

 

  _____   

 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
mailto:janrene.vander.hoek@opsterland.nl
http://www.opsterland.nl/


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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