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Geacht college, 

Op 5 juni 2014 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belange n i n het plan geven aanleidin g tot het maken van de volgende op-
merking. 

Beheerszone (categorie 3: overig provinciaal belang) 
Aan de westkant lig t de Dokkumer Ie met een beheergrens van 15 meter. Rechtsonde r op 
de kaart lig t een vaarweg die binnenkort bi j de provincie in beheer komt , namelijk De Kurk-
meer, e n heeft een beheergrens van 5 meter. Binne n de beheersgrens i s een ontheffing 
nodig voor werken en werkzaamheden op grond van de vaarwegenverordening. Ik verzoek 
u om hier aandacht aan te besteden. 

Het plan geeft overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde>taten, 

dhr. T. letswaa 
Hoofd Team Algemeen Beleid 

1 /1 - Ons kenmerk : 0114164 4 
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Van: Jelly van der Kloet <jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: maandag 30 juni 2014 10:10
Aan: Swart, Marianne
CC: Jeannet Bijleveld
Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet

Geachte mevrouw Swart, 
  
Op 5 juni ontvingen wij het voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Ee en Vliet. In deze e‐mail geven 
wij onze reactie op dit plan. 
  
Het betreft een actualiserend plan waarin geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Voor 
het plan hebben wij een wateradvies opgesteld, dit is verwerkt in de waterparagraaf. Het plan geeft ons geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen. Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in 
het plan, omdat deze van invloed kunnen zijn op het watersysteem.  
  
  
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 
  
Jelly van der Kloet 
Medewerker Cluster Plannen 
Werkdagen: ma | di | wo | do  
  
  
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   
  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
  
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.  
  

Van: Swart, Marianne [mailto:mswart@leeuwarden.nl]  
Verzonden: donderdag 5 juni 2014 3:57 
Aan: provincie@fryslan.nl; plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl; info@cultureelerfgoed.nl; Info; ro_oost@gasunie.nl; 
Risicobeheersing Brandweerfryslan; r.degroot@brandweerfryslan.nl; 's.veerbeek@brandweerfryslan.nl'; OIV 
Brandweer; Atiqullah.Abdul@alliander.com; Infra.affairs.zl@kpn.com; 'div@vitens.nl'; 'jos.friemann@enexis.nl'; 
'bestemmingsplannen@kvk.nl'; otto.veenstra@vitens.nl 
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet 
  
Geachte dames, heren, 
  
Bijgaand doen wij u de links toekomen naar het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Ee 
en Vliet.  
  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.04013BP00-
VO01 
  
http://0080.roview.net/?phID=622EB2ED-2B48-4447-8ACB-D4BA71B09501 
  
  
Uw (eventuele) reactie zouden wij graag uiterlijk 18 juli 2014 ontvangen.
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Alvast onze hartelijke dank. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
  

  
  

 

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.  

 

Marianne Swart 
Sector Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Inrichting 
Adviseur juridische zaken 
Telefoon 058 750 54 65  
mswart@leeuwarden.nl 
Werkdagen maandag t/m vrijdag 

Gemeente Leeuwarden 
Oldehoofsterkerkhof 2 
 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
 
http://www.leeuwarden.nl
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Van: Abdul, Atiq <Atiqullah.Abdul@alliander.com>
Verzonden: maandag 4 augustus 2014 12:43
Aan: Swart, Marianne
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet
Bijlagen: Bestemmingsplan Leeuwarden Tussen Ee en Vliet.xlsx

Geachte mevrouw Swart, 
 
Excuses voor mijn late reactie! 
 
In dit plangebied heeft Liander meerdere middenspanningskabels liggen (een schets is bijgevoegd). Omdat dit een 
voorontwerpbestemmingsplan betreft kunnen wij de consequenties en de gevolgen op de ligging van de kabels en 
leidingen niet bepalen. Zodra de plannen definitief zijn dan hoor wij het graag van u. 
 
Wat het plan Schieringen Zuid betreft, is reeds besproken met Elkien en de knelpunten zijn ook bekend. 
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Atiqullah Abdul  
Projectmanager Liander R&N Fryslân 
 
M  06-15 85 68 29  
E   atiqullah.abdul@alliander.com  
 
Liander N.V. : Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland  Locatiecode: 2UA6324   
Bezoekadres: Melkemastate 2 8925 AP Leeuwarden,  
KvK 34108286 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. 

 
 
 

Van: Swart, Marianne [mailto:mswart@leeuwarden.nl]  
Verzonden: donderdag 5 juni 2014 15:57 
Aan: provincie@fryslan.nl; plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl; info@cultureelerfgoed.nl; 'info@wetterskipfryslan.nl'; 
ro_oost@gasunie.nl; Risicobeheersing Brandweerfryslan; r.degroot@brandweerfryslan.nl; 
's.veerbeek@brandweerfryslan.nl'; OIV Brandweer; Abdul, Atiq; Infra.affairs.zl@kpn.com; 'div@vitens.nl'; 
'jos.friemann@enexis.nl'; 'bestemmingsplannen@kvk.nl'; otto.veenstra@vitens.nl 
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet 
 
Geachte dames, heren, 
 
Bijgaand doen wij u de links toekomen naar het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Ee 
en Vliet.  
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.04013BP00-
VO01 
 
http://0080.roview.net/?phID=622EB2ED-2B48-4447-8ACB-D4BA71B09501 
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Uw (eventuele) reactie zouden wij graag uiterlijk 18 juli 2014 ontvangen. 
 
Alvast onze hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 
 

Marianne Swart 
Sector Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Inrichting 
Adviseur juridische zaken 
Telefoon 058 750 54 65  
mswart@leeuwarden.nl 

Werkdagen maandag t/m vrijdag 

Gemeente Leeuwarden 
Oldehoofsterkerkhof 2 
 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
 
http://www.leeuwarden.nl 
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College van burgemeeste r en wethouders va n 
de gemeente Leeuwarde n 
Postbus 2100 0 
8900 JA LEEUWARDEN 

Gasunie Transpor t Service s B.V . 

Postbus 18 1 

9700 AD Groninge n 

Concourslaan 17 

T (050) 521 22 55 

F(050) 521 19 15 

E ro_oost@gasunie.nl 

Handelsregister Groninge n 0208488 9 

Datum 
6 juni 201 4 
Ons kenmerk 
PJO-14-02067 

Doorkiesnummer 
+ 31 (0)6 2484 9196 

Uw kenmerk 

Onderwerp 
Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarde n -
Tussen Ee en Vliet ' 

Geacht College, 

Obev. J/N 

www. gasunletransportservlces.com — | \-2.\Z. 

Blf 
Termijnkalender: 

Gemeente Leeuwarden y 

Bijl. 

10 JUN 20 U 
Dienst A fde l ing Par . D a t u m K o p i e 

...Cie^... ..ré!\Q 

...uQ... [..iTliS. 

Sr-

Via de publicatie o p wv\/w.ruimtelijkeplannen.nl vername n wi j dat he t 
voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarde n -  Tusse n Ee en Vliet' door u  ter inzag e i s gelegd. 
Het voorontwerp i s door ons beoordeeld en geeft ons aanleiding to t he t maken van de 
volgende opmerkingen . Over de verbeelding i s reeds contact gew/eest en de toegezonden 
leidinggegevens zijn goed overgenomen. 

Belang 
In he t plangebied lig t een aardgastransportleiding (hierna : leiding) , die bi j ons bedrij f i n 
beheer is. 

Pianregels 
Beoordelingsvrijheid 
De door u  opgenomen afwijkingsmogelijkhei d va n de bouwregeis (artike l 22 ) i s in strijd me t 
het bepaalde i n artikel 14 , derde li d Bevb. Hierin i s bepaald dat de veiligheid van de in de 
belemmeringenstrook gelege n leidin g nie t ma g worden geschaad en geen kwetsbaar objec t 
wordt toegelaten . Di t artikel bied t geen mogelijkheid voo r een beoordelingsvrijheid. Daarbi j 
verwijzen wi j naa r de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraa k va n de Raad van State 
(zaaknummer 201200554/1/R4 ) va n 20 juni 2012 , rechtsoverweging 2.5.3 . 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wi j u  om i n artikel 22. 3 onder a het woord 
'onevenredig' te schrappen en toe te voegen dat geen kwetsbare objecte n worde n 
toegelaten. 

Vergunningstelsel 
Wij verzoeken u  aan artikel 22.4.1 onderstaande werken , geen bouwwerk zijnde o f 
werkzaamheden, uitgevoerd binne n de belemmeringenstrook to e te voegen, zodat ook deze 
behoudens een omgevingsvergunning voo r de activiteit 'aanleg' verboden zijn : 
• he t rooien van diepwortelende beplantinge n en bomen; 

• he t aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

Tot slo t 
Ik vertrouw e r op u hiermee voldoende te hebbe n geïnformeerd. Mocht u naar aanleidin g 
hiervan no g vragen hebbe n of nadere informati e wense n dan vernemen wi j dat graag. U 

Blad 1 van 2 





Gasunie Transport Services B.V. 
Datum: 6  juni 201 4 On s kenmerk: PJO-14-0206 7 
Onderwerp: Reacti e voorontwerpbestemmingsplan 'Leeuwarde n -  Tusse n Ee en Vliet' 

kunt contact opnemen met mi j op telefoonnummer 0 6 2484 9196 o f via de e-mail op 
RO_Oost@gasunie.nl. 

Met vriendelijke groeten. 

(Gerben)Janssen, 
MedeWerker Juridisch e Zaken. 

Blad 2 van 2 



WIJKPAfiEL CAMMINGHABUREN 
Postbus 6083 
8902 HB LEEUWARDEN. 
emaO: ^vijkpanelcamminghahiircnffl)gmail.coin. 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leeuwarden 
Postbus 21.000 
8900 JA Leeuwarden 

Betreft: inspraak voorontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - tussen Ee en Vliet. 

Leeuwarden, 14 juli 2014. 

Geacht College, ^ 

Zoals bekend heeft het wijkpanel Camminghaburen eerder dit jaar bezwaar aangetekend tegen 
de afsluiting van de Esdoomstraat. \n het bezwaarschrift heeft het wijkpanel aangegeven mee 
te willen denken over een alternatief voor de afsluiting. 

Deze briefis een eerste aanzet daartoe. 

Het wijkpanel ziet graag dat in het bovengenoemde bestemmingplan de mogelijkheid wordt 
opgenomen een ontsluitingsweg aan te leggen tussen de rotonde Vliet/rondweg en de Amie 
Vondelingweg. 
Deze mogelijkheid biedt zich aan doordat de flats aan de Vuurdoomstraat en omgevmg 
worden afgebroken. Dit betekent ons inziens wel dat de mogelijkheid om te wonen aan de 
Vuurdoomstraat e.o. moeten worden beperkt. 
Wij zullen op korte termijn hiertoe een burgerinitiatief starten. 

Mocht het initiatief geen doorgang vinden, dan lijkt het ons nog steeds verstandig de 
vrijgekomen ruimte niet vol te bouwen. Dit belemmert voor lange tijd de mogelijkheid om m 
de toekomst van deze ruimte gebruik te maken. - h '^3 I 2 I Z 

Hoogachtend, 

Wijkpanel d laburen. 

H.H. Schukken, secretans. 

Obev. J/N 
Gemeente Leeuwarden 

Termijnkalender: Bijl. i J ^ 

15 JUL 20U 
Dienst Af t fe l ing P a i . O a i ^ i n 1  Küp i e 




