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Rutger Postma

Van: Bootsma, Nico [N.Bootsma@ooststellingwerf.nl]
Verzonden: dinsdag 15 juli 2014 16:03
Aan: Daan Zethoven
CC: Rutger Postma
Onderwerp: reactie provincie

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste Daan, 
  
Zou jij (of jouw planjurist) de onderstaande opmerking nog vóór morgenmiddag kunnen verwerken? (dan kan het nog 
mee in de collegevergadering van volgende week). 
Als je er niet mee in kunt stemmen, dan hoor ik dat ook graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
Nico Bootsma 
 

Van: Jilderda, Fin [mailto:f.jilderda@fryslan.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 juli 2014 15:06 
Aan: Bootsma, Nico 

CC: Jong, Tjeerd de 
Onderwerp: RE: vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Noordeinde 3 te Fochteloo 

Hallo Nico, 
 
Ik heb het plan net even bekeken.  
Wat mij opvalt is dat in de paragraaf landschappelijke inpassing wordt gesproken over een groenvoorziening op het 
perceel die niet van dichte beplanting moet worden voorzien. In de regels heeft het groen de bestemming Tuin 
gekregen. Hoe voorkom je dat hier hoge beplanting of zelfs een schutting omheen wordt gerealiseerd? Wellicht 
handiger om dit deel van het perceel de bestemming ‘groen’ te geven. Dan kun je wellicht beter regelen dat het een 
doorsteekje blijft. 
Verder heb ik geen opmerkingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Fin Jilderda 
 

Van: Bootsma, Nico [mailto:N.Bootsma@ooststellingwerf.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 juli 2014 12:40 
Aan: Jilderda, Fin 

Onderwerp: FW: vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Noordeinde 3 te Fochteloo 

 
Beste Fin, 
  
Gaat deze termijn jou lukken? 
  
Met vriendelijke groet, 
Nico Bootsma 

Van: Bootsma, Nico  
Verzonden: woensdag 9 juli 2014 15:39 

Aan: 'Jilderda, Fin'; 'a.h.vandijk@fryslan.nl' 
CC: 'provincie@fryslan.nl' 

Onderwerp: vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Noordeinde 3 te Fochteloo 

Beste heer Van Dijk en/of mevrouw Jilderda, 
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Graag zou ik uw vooroverlegreactie ex artikel 3.1.1 Bro ontvangen op het bijgevoegde (concept) bestemmingsplan. 
Het gaat hier om de realisatie van één woning aan de rand van Fochteloo. 
  
Kunt u binnen twee weken, dus vóór 23 juli 2014, per e-mail of per brief reageren? Wij zijn namelijk van plan om de 
inspraak (voorontwerpfase) over te slaan en meteen naar ontwerpbestemmingsplan te gaan. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Nico Bootsma 
juridisch medewerker ruimtelijke ordening 

  

Aanwezig op: wo, do, vr   

 
Bezoekadres 
't Oost 11 
8431 LE Oosterwolde 
Postadres 
Postbus 38 
8430 AA Oosterwolde  

 
Algemeen bereikbaar 
T 140516 Internet 
@owerf 
www.ooststellingwerf.nl  

 
Direct nummer 
T (0516) 566287M -  
Directe mail 
n.bootsma@ooststellingwerf.nl 

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen 
  

  
 

<< Disclaimer >> 
 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Provincie Fryslân 
 
Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde. 
Provinsje Fryslân 




