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Reactienota Overleg en Inspraak  Buro Vijn B.V. 
Bestemmingsplan Tijnje - Riperwei 22     
Status: Definitief / 09-06-11 

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. In 
eerste instantie is het wettelijk verplicht overleg te hebben met verschillen-
de instanties. Daarnaast heeft de gemeente Opsterland een inspraakveror-
dening, waarin het houden van inspraak mogelijk wordt gemaakt.  
Het bestemmingsplan Tijnje - Riperwei 22 is voorgelegd voor overleg en 
heeft ter inzage gelegen voor inspraak. In deze reactie is, wanneer van 
toepassing, inhoudelijk ingegaan op de overleg- en inspraakreacties.  

Overleg 

Het is wettelijk verplicht gesteld dat het bestemmingsplan voorgelegd wordt 
aan verschillende instanties, ten behoeve van het overleg. Dit is geregeld in 
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Hierom is het vooront-
werpbestemmingsplan “Tijnje – Riperwei 22” verzonden aan de volgende 
instanties: 
 

1. Provincie Fryslân; 
2. VROM-Inspectie Noord; 
3. Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland; 
4. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
6. Wetterskip Fryslân; 
7. De eigenaar van het perceel Riperwei 22 in Tijnje. 

 
Van de instanties 3 t/m 5 en 7 is geen overlegreactie ontvangen. De instan-
ties 1, 2 en 6 hebben wel gereageerd. Deze reacties geven geen aanlei-
ding tot wijziging van het bestemmingsplan.  
De provincie (1) geeft aan dat de provinciale belangen goed in het be-
stemmingsplan zijn verwerkt en dat zij verder geen opmerkingen hebben. 
De VROM-Inspectie (2) geeft aan geen opmerkingen te hebben op het 
plan. Het Wetterskip heeft geen inhoudelijke opmerkingen, maar wijst erop 
dat voor het plan nog een watertoets gedaan moet worden. Deze water-
toets is inmiddels verricht (mei 2011) en er blijkt geen waterschapbelang te 
zijn voor dit plan. Alle binnengekomen overlegreacties zijn opgenomen in 
bijlage 1 en het advies van het Wetterskip is toegevoegd in bijlage 3 bij de-
ze reactienota. 

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. Het bestemmingsplan “Tijnje – Ri-
perwei 22” heeft met ingang van 28 maart 2011 gedurende 6 weken ter in-
zage gelegen. De publicatie voor de inspraak vond op 24 maart 2011 
plaats in de Woudklank en op internet. De publicatie is opgenomen in bijla-
ge 2 bij deze reactienota. Er zijn geen inspraakreacties op het plan binnen 
gekomen.  
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Code: 20110525-2-2991
Datum: 2011-05-25

Project: Tijnje - Riperwei 22
Gemeente: Opsterland 
Aanvrager: Foekje Ankersmit
Organisatie: Buro Vijn BV

Geachte heer/mevrouw Foekje Ankersmit,

Voor het plan Tijnje - Riperwei 22 heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding.
Hierdoor kan de procedure Geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip Fryslân. Onderstaande
waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen
zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding.
De watertoets is hiermee voor Wetterskip Fryslân afgerond. 

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl 

Waterparagraaf Geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Tijnje - Riperwei 22 via de Digitale
watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de
waterhuishouding en de afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslan is niet nodig. Wetterskip
Fryslan geeft een positief wateradvies.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit
document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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