
 Van: Koos Tahitu [mailto:Koos.Tahitu@minvrom.nl] Namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen 
Verzonden: vrijdag 10 juni 2011 10:41 
Aan: Franka Fluks 
CC: 'provincie@fryslan.nl' 
Onderwerp: Advies voorontwerpbetemmingsplan St. Annaparochie - Hartman Sannesstraat 7 b 
(uitbreiding kinderopvang) 

 Onderwerp: voorontwerpbetemmingsplan St. Annaparochie - Hartman Sannesstraat 7 b (uitbreiding 
kinderopvang) 

Kenmerk (Holmesnr.): 44347 

 Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Bildt,  

ter attentie van mevrouw F. Fluks (Buro Vijn) 

 Op 3 mei 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "St. Annaparochie - Hartman 
Sannesstraat 7 b (uitbreiding kinderopvang)".  

 In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke 
nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 
31500 nr. 1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf 
de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over 
voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. Dit geldt ook voor 
voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan of met 
een beheersverordening. 

 Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.  

 de directeur-inspecteur van het 

Inspectoraat Generaal VROM,  

mr. R.J.M. van den Bogert 

 i.o. 

ir. W.P.J. ter Haar 
Coördinator 
........................................................................ 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

VROM-Inspectie 

IPC 510 

Postbus 16191 | 2500 BD  Den Haag 
........................................................................ 
T 026 3528400 (kantoor Arnhem) 

T 050 5992700 (kantoor Groningen) 

 



Van: Jelly van der Kloet [mailto:jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl]  
Verzonden: woensdag 18 mei 2011 14:47 
Aan: Franka Fluks 
CC: Christine van Burken 
Onderwerp: Reactie op het voorontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie - Hartman Sannesstraat 
7b 

 Geachte mevrouw Fluks, 
  
Naar aanleiding van uw bekendmaking van 3 mei 2011 ontvangt u hierbij onze reactie op 
het voorontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie - Hartman Sannesstraat 7b.  

Het voorontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie - Hartman Sannesstraat 7b geeft Wetterskip 
Fryslân geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het wateradvies is verwerkt in de 
waterparagraaf en opgenomen in de bijlage.  
  
Graag wil Wetterskip Fryslân op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen in het plan. 

Mei freonlike groetnis, Met vriendelijke groet, 

Jelly van der Kloet 

Medewerker planvorming 

email : jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl 

Wetterskip Fryslân 

Afdeling Beleid en Plannen 

Postbus 36 

8900 AA Leeuwarden 

www.wetterskipfryslan.nl 

  

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en  
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip  
Fryslan staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit  
bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslan niet gebruikt voor  
het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is  
overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van  
medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. 

 





Van: Pander, Eelke [mailto:Eelke.Pander@alliander.com]  
Verzonden: donderdag 12 mei 2011 9:37 
Aan: Franka Fluks 
CC: Wijst, Jerry van der 
Onderwerp: RE: Hartman Sannesstraat 7B te St.-Annaparochie 

 Geacht mevrouw Fluks, 

 N.a.v. ons telefoongesprek d.d. 12 mei 2011 het volgende: 

  

Op basis van de verstrekte gegevens t.b.v. de uitbreiding Kinderopvang aan de Hartman Sannesstraat 7B te St 
Annaparochie verwacht ik geen conflicterende situaties met het Algemeen Voedingspunt van Liander. Genoemd 
trafostation staat naast de kinderopvang. Als aandachtpunt wil ik meegeven dat er voor de kinderopvang een 
lichtmast (nr. 10189) staat. Voor vragen over deze mast kunt u terecht bij Ziut.  

 Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet,  

Eelke Pander  

Projectmanager Liander R&N Fryslân  

Mobiel: 06-21 59 58 60  
Fax: 058-267 65 91  
E-mail: eelke.pander@alliander.com  

Liander N.V. : Postbus 50, 6920 AB Duiven  
Locatiecode: 2UA6324  
Bezoekadres: Melkemastate 2, 8925 AP Leeuwarden.  
www.liander.nl  

 

Van: Wijst, Jerry van der  
Verzonden: maandag 9 mei 2011 15:20 
Aan: Pander, Eelke 
Onderwerp: Hartman Sannesstraat 7B te St.-Annaparochie 

 Beste Eelke, 

 Kreeg het verzoek binnen om een inzage te doen in het meegestuurde voorontwerp bestemmingsplan. 

Het gaat hier om het aansluitadres Hartman Sannesstraat 7B te St.-Annaparochie. 

Hier zit een kinderopvang en deze willen uitbreiden alleen zit er waarschijnlijk een AVP (zie 
pdf) in de buurt en de klant wil weten of deze van belang is voor de uitbreiding? 

De trafo/AVP ruimte staat beschreven in paragraaf 4.3. Van het voorontwerp 
bestemmingsplan.  

Zou jij deze willen inzien en een terugkoppeling naar mij en de contactpersoon willen geven? 



 --------------------- 

CP:  Franka Fluks 
       Ruimtelijk Adviseur  
 
BURO VIJN BV 
Postbus 81  
9062 ZJ  OENTSJERK  
http://www.burovijn.nl  
 
tel.                   058 256 40 55 
e-mail:             ffluks@burovijn.nl 

------------------ 

 Met vriendelijke groet, 

 Jerry van der Wijst. 

Medewerker Business Support CBS West | Aanleg - Support, Projecten en Innovatie (SP&I) 

 T 023-5464278 
E jerry.vander.wijst@alliander.com 
 
Liander N.V. . Postbus 50, 6920 AB Duiven . Locatiecode: 2DA6355 . Bezoekadres: Oudeweg 85 Haarlem, 
kamer A.0.25 . KvK 09104351 Arnhem . www.liander.nl 

  

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u 
bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief 
eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden. 


