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Geacht college, 

Op 1 oktober 2013 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merkingen. 

Wijzigingsbevoegdheid van Agrarisch naar Wonen (cat. 1: strijd met verordening) 
Bij de wijzigingsbevoegdheid gaat het om een locatie die buiten het bestaand stedelijk ge
bied is gelegen. Het gaat hier dus om een uitbreidingslocatie. De locatie is echter niet opge
nomen in uw woonprogramma. In de wijzigingsbevoegdheid dient als criterium te worden 
toegevoegd dat de aantallen woningen moeten passen binnen een door ons geaccordeerd 
woonprogramma. Wij verzoeken u dan ook de verantwoording van de uitbreidingslocatie in 
het nieuwe woonprogramma op te nemen. 

Bij de wijzigingsbevoegdheid dient tevens een criterium ten aanzien van archeologisch on
derzoek te worden opgenomen. Dit geldt voor de periode ijzertijd-middeleeuwen, omdat er 
sprake is van een gebied dat groter is dan 5.000m2. 

Voor de betekenis van de categorieaanduiding verwijzen wij naar onze brief van 31 januari 
2012, inzake "Nieuwe afspraken en werkwijze Wro per 1 februari 2012", nummer 984488. 
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Het plan geeft overigens geen aanleiding tot opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Fryslän, 

Cl&^l 

J.A. Jorritsma, voorzitter 

fan den Berg, secretaris 
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Registrator: 2013-69286 (Reg.dat.: 20/11/2013) 
Afd./cluster: 

Gemeente Opsterland 
T.a.v. college B&W 
Postbus 10.000 
9244 PZ Beetsterzwaag 

Ureterp, 16 november 2013 

Betreft: reactie Bestemmingsplan Ureterp Kom 2013 

Geacht college, 

Na bestudering van het "Bestemmingsplan Ureterp Kom (2013) Voorontwerp" door meerdere inwoners van 
Ureterp, zijn ons een aantal zaken opgevallen welke wij hieronder benoemen. 

A. Onderstaande tekst staat op de website van de Gemeente Opsterland maar dit staat helaas niet 
in het "Bestemmingsplan Ureterp Kom 2013, Voorontwerp". Onderstaande tekst is wel een 
goede aanvulling en geeft antwoord op een aantal vragen die bij het doornemen van het plan naar 
voren komen. In het plan staat de Hege Kamp wel op een tekening getekend alleen staat er een 
foutieve straatnaam in; er staat Koekoeksrop. 

Strekking van het bestemmingsplan 

Op grond van het actualiseringsprogramina 2013 worden dit jaar enkele verouderde 
bestemmingsplannen voor dorpen geactualiseerd en geüniformeerd. Tevens wordt er gestreefd 
naar vermindering van het aantal plannen. Ureterp is dit jaar aan de beurt. De gehele dorpskom 
wordt voorzien van een nieuwe planologische regeling. Daar vallen onder meer ook onder het 
woongebied Ureterp - Noord (incl. Fügelliet) en het bedrijventerrein De Gilden, alsmede het 
inmiddels gerealiseerde herstructureringsplan Oerterp Fernijt. De nu geldende bestemmingsplannen 
vormen de leidraad voor het nieuwe plan. Onder het plan vallen niet het uitbreidingsplan Hege Kamp 
en het sportveldcomplex De Griene Greide en omgeving. 

B. Op pagina 27, 2.8.3, staat: "De wens bestaat om enkele wegen opnieuw in te richten. De 

eerder genoemde Weibuorren en Skoalleleane vallen hieronder. Daarnaast bestaat ook 

de wens om op sommige wegen de veiligheid van het langzaam verkeer (verder) te 

verbeteren. Dit bevreemdt ons aangezien de eerste twee genoemde wegen kortgeleden 

zijn heringericht. 

C. Op pagina 33, 2.10.3, staat: "Een specifiek gebied verbetering en 

nieuwbouw." Ook deze tekst komt ons vreemd over, dit gehele gebied valt/viel onder 

Oerterp Fernijt en is 2 jaar geleden al gerealiseerd. 

Graag ontvangen wij een reactie op bovenstaande. 

Mocht u vragen over onze opmerkingen hebben dan kunt u deze stellen via onze e-mail: 

pbureterp(5)gmail.com of bellen naar Jolanda Brouwer, voorzitter PB Ureterp op nummer 

0512-354258 (na 18.00 uur). 

Met vriendelijke groet, 

narrfe^Jhet bestuur Plaatselijk Belang Ureterp, 

rouwer, voorzitter PB Ureterp 
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From: Rutger de Groot 

Sent: dinsdag 22 oktober 2013 20:53:41 

To: Jan René van der Hoek 

Cc:  

Subject:  RE: Voorontwerpbestemmingsplan "Ureterp-Kom" 

 

  
Beste Jan René, 
  
In een eerder stadium is dit plan reeds door ons beoordeeld. Er is geconcludeerd dat dit plan niet relevant 
was in het kader van externe veiligheid. Brandweer Fryslân zal daarom geen verdere reactie geven op dit 
bestemmingsplan. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rutger de Groot 
 
  _____   

 
Van: Jan René van der Hoek [mailto:JanRene.vander.Hoek@opsterland.nl]  
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2013 12:07 
Aan: provincie@fryslan.nl; DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl; energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl; 
Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl; P.Timmer@cultureelerfgoed.nl; DIV@Vitens.nl; pb@oerterp.nl; 
info@ovureterp.nl; risicobeheersing; frontoffice.netwerk2@enexis.nl; orderintakeplan@kpn.com; 
theo.vanrossum@office.ziggo.nl; info@wetterskipfryslan.nl; ro_oost@gasunie.nl; egbert.heida@elkien.nl; 
drachten@woonfriesland.nl; j.hoeksema@smallingerland.nl; myigit@omrin.nl; evert.alberts@shell.com 
CC: Carel Luttje; info@rho.nl 
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan "Ureterp-Kom" 

 
 
 
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 “Ureterp Kom”. In de 
publicatie staat hoe en waar u het plan kunt raadplegen. Het plan ligt ter inzage van 7 
oktober tot en met 18 november 2013.  
 
Uw reaktie zien wij graag voor 19 november a.s. van u tegemoet. 
 
P.S. 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” 
 
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  
 
  
  _____   

 

  _____   

 

 

DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslân:  

 

Een per e-mail verzonden mededeling is 
uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Indien u niet de 
geadresseerde bent, wordt u verzocht de 
afzender te informeren. Aan de inhoud van 
deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen 
geen rechten worden ontleend, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Binnen Veiligheidsregio 
Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD 
Fryslân aan de brandweerzorg, publieke 
gezondheidszorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Meer informatie over onze 



organisatie vindt u op 
www.veiligheidsregiofryslan.nl,  www.ggdfr
yslan.nl en op www.brandweerfryslan.nl. 
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