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Schockman, Lysbeth

Van: Reijer Tamminga [rtamminga@wetterskipfryslan.nl]
Verzonden: dinsdag 30 september 2014 9:10
Aan: Schockman, Lysbeth
CC: Hans Valk
Onderwerp: Reactie voorontwerp bestemmingsplan "Heerenveen - De Heide".

Geachte mevrouw Schockman, 

  

We hebben verder geen opmerkingen over het voorontwerp bestemmingsplan “Heerenveen – De Heide”.  De 

wateraspecten zijn meegenomen in de waterparagraaf. 

  

Ontwikkelingen door middel van wijzigingsbevoegdheid 

Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Wij gaan er van uit dat er geen ontwikkelingen bij 

recht mogelijk worden gemaakt die op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk zijn. Wanneer deze 

veronderstelling niet juist is horen wij dit graag, zodat wij voor de ontwikkelingen die bij recht worden mogelijk 

gemaakt een specifiek wateradvies op kunnen stellen.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Reijer Tamminga 

Planvormer 

Werkdagen: ma | di | wo | do 

06 – 4617 2816 

  
Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2816 F 058 – 292 2223 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E rtamminga@wetterskipfryslan.nl | 

www.wetterskipfryslan.nl   
  

  

  

Van: Info  

Verzonden: donderdag 25 september 2014 9:24 

Aan: Lambert Rottine 
Onderwerp: FW: vooroverleg ex art 3.1.1 Bro 

  

  

  

Van: Schockman, Lysbeth [mailto:L.Schockman@heerenveen.nl]  

Verzonden: donderdag 25 september 2014 9:19 

Aan: Info; 'provincie@fryslan.nl' 

Onderwerp: vooroverleg ex art 3.1.1 Bro 

  

Geachte heer, mevrouw 

  

Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het besluit ruimtelijke 

ordening uw reacties kenbaar te maken op het voorontwerp-bestemmingsplan “Heerenveen – De Heide”. Dit 

bestemmingsplannen is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder het volgende idn-nummer 

  

NL.IMRO.0074.BPNdeheide-VO05 Klik hier om het plan in te zien 

  

Uw reactie ontvangen wij graag binnen vier weken na verzending van deze e-mail. 

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Lysbeth Schockman 
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Beleidsmedewerker juridische planologie 

Gemeente Heerenveen 

  

Crackstraat 2 | 8441 ES Heerenveen 

Postbus 15.000 | 8440 GA Heerenveen 

  

T  14 0513 

E  l.schockman@heerenveen.nl 

  

aanwezig: dinsdag en vrijdag 

  

 

============================================================= 

Proclaimer e-mail: 

U vindt onze proclaimer op onze website: http://www.heerenveen.nl/Proclaimer 

============================================================= 

 

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.  

 


