
 
 
 

 
Gemeente Ooststellingwerf 
College van burgemeester 
en wethouders 
Postbus 38 
8430 AA  Oosterwolde 
 

Reactieformulier 
 Inspraak ontwerp‐beheersverordening  

“Oosterwolde” 
 

 
Op dit formulier kunt u uw opmerkingen over de ontwerp‐beheersverordening “Oosterwolde” aangeven. 

U kunt dit formulier tot en met  13 maart 2013 naar ons opsturen of mailen naar  
gemeente@ooststellingwerf.nl 

 

Naam*  Chris Holtslag, BMD Advies, namens  KPN BV 

Adres* 
 

Ebweg 18 

Postcode/plaats* 
 

2991 LT, Barendrecht 

E‐mailadres  chris@bmdadviesrijndelta.nl 
 

Telefoonnummer 
 

06 22828062 

* : verplicht in te vullen velden 

 
Uw reactie: 

 
Geachte mevr. Wuite, 

 
Zoals zojuist telefonisch afgesproken bij deze de inspraakreactie namens KPN BV  voor de datacentrale aan 
het Stipeplein 3 te Oosterwolde. Er is momenteel een zendmast aanwezig. Deze is echter niet apart 
opgenomen in de Beheersverordening Oosterwolde. Mijn verzoek is om deze wel op te nemen en vast te 
leggen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Chris Holtslag 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Geen ruimte genoeg? Gebruik gerust de achterzijde!
 

datum 
12/02/2013 
 

handtekening 
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Aan het college van bmgemeester ep welouders.
dag 27-02-2013 wms er in het gemeentehuis in Ooste-olde een insprnnkavond
op woens
beheersverorde|ng Ooste-olde. ) . ''
Aangezien er op de zelfde avond ook een besloten iëoopavond wms o.a. over het Centrtull
Ooste-olde blljf ik met enige vragen zitten.
Hierbij mnnk ik dnn ook gebruik van deze insprnnk.
Ik heb voor/en ltierna contact opgenomen met een medewerkster van uw gemeente.
Deze medewerkster zei dat de beheersverorde|ng géén gevolgen heeft voor het huidige
bestemmingspl|.
Op verdere vragen kon zij mij niet een duidelijk antwoord geven o.a. om|ent Aspraken in het
vorige bestemmingspl| omdat ze dnnr niets van af wist.
De beheersverordening vervangt straks het bestemml'n|l|, hoe komt het dan met eerdere
afspraken en r|dsbeslùten vastgelegd in het ç'Trawo|ngenproject'' was o.a. mijn vraag.
Wij hebben in het û'Tr|wo|ngenproject'' geen onbel||jke ùwestering gednnn in een
stedenbouwhzndig gebouw. In onderh|dellgen zijq molwam'den over de
1 tsen berelb|heid laden en lossen,e|.
Fondte||ropstal,efdienstb|heden,prkeè| aa , ,
gesteld
Er zijn afspraken gemnakt Merover bij de realisatie l'liervan en u heeû deze voorw|den
gehonoreerd.
Uw medewerker is ltielval| niet op de hoogte en kon mij hier dan ook geen antwoord op
geven.
Ook zijn er in de s|cmu|isie Aspraken vmstgelegd o.a. over de toekomstige irtdchting van
de omgeving rond de Trnmbnnn Ooste-olde.
Wij zullen woegtijdig van eventuele on||elùven en inrichting op de hoogte worden
gesteld.
Er is inmiddels met diverse beîokkenen al overleg geweest hierover, wat mij dan ook
enigszins verbnnKde.
Ons bedrijf is sinds 1967 gevestigd in Ooste-olde en is door on||elingen al drie keer
verpl|tst in uw gemeente.
In de huidige situatie heeft u ons huidije bedrijf twee maal proberen te veolaatsen wat grote
o|ekerheden meebrengt voor investenngen en de toekomst.
Ook ligt er een schets|ou|eke|ng al enigejaren ter inznge wnnr ik niet verder mee kom!
Als ondernemer brengen deze on|Welùven grote zorgen met zich mee.
Graag mnnk ik dan ook een afsprnnk om antwoord te |jgen op versc|llende vragen.
Zodat u met de beheersverordeëng ook verder kunt met de on||elhven in uw gemeente.
Vdendelijke groet
Gerben Wesseling.












