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Ontwerp-bes/uit 

Beesterzwaag, ............... 2004. 

Onderwerp: 
Correctieve en Partiele herziening bestemmingsplan Hemrik - Kom 

De raad der gemeente Opsterland 

overwegende; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan bij besluit van 8 oktober 
2002 aan het Bestemmingsplan Hemrik - Kom, vastgesteld d.d. 1 juli 2002, 
op enkele onderdelen goedkeuring hebben onthouden; 

dat ingevolge het bepaalde in artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Or
dening een nieuw bestemmingsplan dient te worden vastgesteld, met in
achtneming van de beslissing van Gedeputeerde Staten; 

dat het tevens wenselijk is, op grand van artikel 34 van de Wet op de Ruim
telijke Ordening het Bestemmingsplan Hemik - Kom, gedeeltelijk te her
zien; 

gelet op artikel 30 en 34 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

Besluit: 

vast te stellen de volgende: 
"Correctieve en partiele herziening 

van het Bestemmingsplan Hemrik - Kom" 

VOORSCHRIFTEN 

Artikel 3: Beschriiving in Hoofdliinen 

In lid 1.2, de tekst van het tweede aandachtsstreepje behorende bij het 
tweede sterretje, worden de laatste twee volzinnen geschrapt. 

Artikel 4: Woondoeleinden 

• Na de tekst van lid A sub 10 wordt op een nieuwe regel de volgende 
tekst opgenomen: 

"met dien verstande dat, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "fase A2", de ontwikkeling van woningbouw pas 
mag plaatsvinden vanaf 1 januari 2006." 

• In lid B sub 2 wordt na sublid d een nieuw sublid e toegevoegd met de 
volgende teks!: 



2 

"e. indien de granden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "af
wijkende situering erfbebouwing", zullen de aan- en uitbouwen en 
de bijgebouwen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

• Het sublidteken "--" na de aanhef van lid F wordt vemummerd in het 
sublidnummer "1". 

• Na het nieuw genummerde sublid 1 wordt een nieuw sublid 2 toege
voegd met de volgende tekst: 

"2. het bepaalde in lid A en toestaan dat, indien de gronden op de 
kaart zijn voorzien van de aanduiding "fase A2", eerder dan vanaf 
1 januari 2006 met woningbouw mag worden begonnen, mits: 
a. er in het kader van herstructurering in het dorp Hemrik sprake 

is van sanering van woningen; 
b. vooraf een verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde 

Staten is afgegeven. 

Artikel 25: Overgangsbepalingen 

• In lid A wordt de tekst van de aanhef op de volgende wijze aangepast: 

"Bouwwerken, welke ten tijde van de eerste ter inzage legging van dit 
plan bestaan dan wei worden gebouwd of kunnen worden gebouwd met 
inachtneming van het gestelde bij of krachtens de Woningwet en in eni
gerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwij
kingen naar de aard en de omvang niet worden vergroot:" 

• In lid A sub 2 vervalt de zinsnede "of de melding". 

PLANKAART 

De plankaart van het Bestemmingsplan Hemrik - Kom wordt herzien op de 
wijze zoals aangegeven op het bij deze herziening behorende plankaart. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van""""""""""""""" .2004. 

De voorzitter, De griffier 


