
 

 
Reactienota Overleg en Inspraak 
bestemmingsplan De Tike - Master de Jongwei 





 
 
  

Reactienota Overleg en Inspraak 
Bestemmingsplan De Tike – Master De Jongwei 

Code 1299220_02 / 24-08-15 





 
GEMEENTE SMALLINGERLAND  1299220_02 / 24-08-15 

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK 
BESTEMMINGSPLAN DE TIKE – MASTER DE JONGWEI 

 
TOELICHTING 
 

   

INHOUDSOPGAVE   blz 
    

1. INLEIDING 1 

1.   1. Aanleiding 1 
1.   2. Leeswijzer 1 
1.   3. Vervolgprocedure 1 

2. OVERLEG 2 

2.   1. Brandweer Fryslân 2 
2.   2. Provincie Fryslân 2 

3. INSPRAAK 3 

4. AMBTSHALVE AANPASSINGEN 5 

 
BIJLAGEN 
Bijlage 1  Overlegreacties 
Bijlage 2 Inspraakreacties 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



1299220_02 blz 1 
 

 
 
Reactienota Overleg en Inspraak  Rho Adviseurs B.V 
Bestemmingsplan De Tike – Master de Jongwei 
Status: Ontwerp / 24-08-15 

1. INLEIDING 

 
1.   1. Aanleiding 

Met ingang van 10 april 2015 tot en met 7 mei 2015 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders het voorontwerpbestemmingsplan “De Tike 
– Master de Jongwei” dat voorziet in de ontwikkeling van een zevental wo-
ningen aan de Master de Jongwei in De Tike in het kader van de inspraak 
ter inzage gelegd. Daarnaast is het bestemmingsplan in het kader van het 
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijk ordening (Bro) aan diverse 
overleginstanties toegestuurd. De ingekomen reacties worden verwerkt in 
het ontwerpbestemmingsplan dat volgens planning medio september ter vi-
sie zal worden gelegd.  
 
Deze reactienota voorziet in een samenvatting van de inspraakreacties en 
reacties van overleginstanties. Hierbij is steeds de reactie van de gemeente 
gegeven. 
 
1.   2. Leeswijzer 

In deze reactienota zijn de inspraak- en overlegreacties samengevat en 
door het college van burgemeester en wethouders voorzien van een reac-
tie. In hoofdstuk 2 worden de overlegreacties behandeld. In hoofdstuk 3 
worden de binnengekomen inspraakreacties behandeld. Daarnaast wordt 
het bestemmingsplan – ambtshalve - op een aantal punten aangepast. Dit 
wordt in hoofdstuk 4 aangegeven. 
 
1.   3. Vervolgprocedure 

De reactienota inspraak en de reactienota overleg worden bij het aange-
paste ontwerpbestemmingsplan gevoegd. Overeenkomstig afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht, wordt het ontwerpbestemmingsplan gedu-
rende zes weken ter inzage gelegd. Daarbij hebben belanghebbenden de 
mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. 
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2. OVERLEG 

Het voorontwerpbestemmingsplan is voor overleg aangeboden aan de vol-
gende instanties; 

1. Provincie Fryslân 
2. Brandweer Fryslân 
3. Wetterskip Fryslân 
4. Alliander 
5. Vitens 
6. KPN 
7. Gasunie 

 
Alleen de provincie Fryslân en de Brandweer Fryslân hebben een reactie 
gegeven. Hieronder volgt een korte samenvatting en een gemeentelijke re-
actie op eventuele opmerkingen. 
 
2.   1. Brandweer Fryslân 

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestem-
mingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activitei-
ten, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het 
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe vei-
ligheid buisleidingen (Bevb) op het plan/ plangebied van invloed zijn. 
 
De brandweer heeft er wel voor gekozen een repressief advies op te stel-
len. Hieruit komen nog een aantal uitgangspunten naar voren, namelijk be-
reikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden. De 
eerste twee zijn hier voldoende. De opkomsttijd (vanuit Burgum) ligt tussen 
de 10-12 minuten terwijl dit voor een standaard woning 8 minuten is. Dit is 
een aandachtspunt, maar geen knelpunt voor de uitvoering gezien het be-
perkte aantal woningen, de verplichte aanwezigheid van rookmelders in 
nieuwbouwwoningen, de afstand tussen de bebouwing en het snel voor-
handen hebben van bluswater. 
 
2.   2. Provincie Fryslân 

De provincie heeft aangegeven geen belangen te hebben die aanleiding 
geven tot het maken van opmerkingen. Ook het plan op zich geeft hiervoor 
geen aanleiding.  
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3. INSPRAAK 

Het bestemmingsplan heeft voor de periode van 10 april tot en met 7 mei 
2015 ter inzage gelegen. Hieronder volgt een korte samenvatting en een 
gemeentelijke reactie op eventuele opmerkingen. 
 
Inspraakreactie 1 (O. Kooistra) 
Inspreker 1 vraagt waarom er eerst sprake was van huurwoningen en nu 
van koopwoningen. Verder vraagt inspreker 1 zich af hoe dit zich verhoudt 
in de behoefte. Er staan elders in de Tike ook woningen te koop aangebo-
den. Daarnaast vindt inspreker 1 de bouwkavel aan de Leijensreed een ge-
schikte locatie waarop dit plan ook uitgevoerd kan worden. Tot slot komen 
de woningen in dit plan tegenover bestaande woningen te staan waardoor 
het bestaande uitzicht vermindert. In dit verband wordt het voorstel gedaan 
om de woningen ten over de inritten van de bestaande woningen te situe-
ren. 
 
Reactie gemeente 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in maximaal 7 woningen. In 
het bestemmingsplan staat de eventuele keuze voor huur- of koopwonin-
gen vrij. Echter vanuit de huuraanbieders is op dit moment geen interesse 
in de realisatie van huurwoningen in de kleine dorpen. De behoefte aan 
woningen in De Tike is onderbouwd vanuit het woonplan. De aanvraag is 
gericht op de locatie Master de Jongwei 15 en deze locatie is beoordeeld 
en aanvaardbaar geacht. Daarbij is de Leijensreed veel minder bebouwd. 
Het voorliggende programma zou daar een grotere impact hebben op de 
openheid van het dorp, dan met dit bestemmingsplan het geval is. Het uit-
zicht wordt gelet op de afstand en de tussenliggende weg niet onaanvaard-
baar belemmerd. Het voorstel om de woningen tegenover de bestaande in-
ritten te situeren zou een te vergaande aantasting van de stedenbouwkun-
dige opzet betekenen. 
 
Inspraakreactie 2 (H. Wesseling) 
Inspreker 2 wijst in andere bewoordingen op dezelfde punten als inspreker 
1. Daarnaast vreest deze schaduwhinder en geluidsoverlast van de buren. 
Ook wordt er op gewezen dat in de quick scan flora- en faunawet de gevol-
gen voor de uitvoering van het plan niet duidelijk worden aangegeven. 
 
Reactie gemeente 
Ten aanzien van de behoefte en huur/koop kan hetzelfde worden gesteld 
als ten aanzien van inspreker 1. Gelet op de afstand en de ligging van de 
woningen aan de overzijde van de weg kan er geen onevenredige scha-
duwhinder of burengeluidoverlast optreden. Verder vindt er momenteel nog 
een aanvullende ecologisch onderzoek plaats, waarvan de resultaten nog 
voor de vaststelling aan het bestemmingsplan duidelijk zullen worden ge-
maakt. 
 
Inspraakreactie 3 (F. Wesseling) 
Inspreker 3 beschrijft de Tike als een levendig dorp in een rustig natuurge-
bied. Daarnaast gaat volgens inspreker 3 de openheid van het dorp verlo-
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ren met het bouwplan dat in dit bestemmingsplan centraal staat. De inspre-
ker is een bewoner tegenover het plangebied. Door de bouw van de wo-
ningen wordt de woning van de inspreker ingesloten door woningen.  
 
Reactie gemeente  
De woningbouw die in dit bestemmingsplan centraal staat, sluit aan bij het 
dorpshuis. Daarnaast staat er in de huidige situatie al een woning in het 
plangebied. De open structuur waarop de inspreker doelt, is op dit moment 
dus ook niet volledig. De woningen worden niet heel dicht op elkaar ge-
bouwd, hierdoor is sprake van vrije doorzichten. Daarnaast biedt het gel-
dende bestemmingsplan bouwmogelijkheden waarbij het uitzicht richting 
het buitengebied al deels zou kunnen worden ontnomen. 
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4. AMBTSHALVE AANPASSINGEN 

In het ontwerpbestemmingsplan worden de volgende ambtshalve aanpas-
singen doorgevoerd. 
 
- De bijgebouwenregeling wordt geactualiseerd naar aanleiding van 

de uitbreiding van het vergunningvrij bouwen per 1 november 2014. 
Zo wordt nu gesproken over bijbehorende bouwwerken in plaats 
van bijgebouwen e.a. en ook worden de maatvoeringen aan de 
nieuwe regeling aangepast. 

- De plankaart wordt aangepast ten aanzien van de opgenomen ver-
keersbestemming voor het toegangsweggetje naar de aan de ach-
terzijde geprojecteerde woning. Dit weggetje blijft particulier eigen-
dom. Daarom wordt dit nu binnen de woonbestemming gebracht, 
deze laat ook toegangswegen toe. 

 
 

=== 
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Onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan De Tike - Master de Jongwei  

 
 
 

Geacht college, 
  
 

Op 16 april 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de 
ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "De Tike – Master de Jongwei"  
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 
 
Het plan voorziet in de realisatie van 7 nieuwe woningen. De bestaande bebouwing (woning en 
bijgebouwen) in het plangebied wordt hiervoor gesloopt.  
 
Externe veiligheid 
Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te 
plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plan/ plangebied van invloed zijn.  
 
Repressief advies 
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod 
die van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.  
De beoogde ontwikkeling heeft geen nadelige gevolgen voor de basisbrandweerzorg. Ook in het 
kader van de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden constateert 
Brandweer Fryslân geen knelpunten ten aanzien van de gewenste ontwikkeling van 7 woningen. Op 
ongeveer 20 meter is een ondergrondse brandkraan aanwezig (nabij huisnummer 15). Secundair 
bluswater is op meer dan 2000 meter gelegen. Gezien een woningbrandscenario is de aanwezigheid 
van de ondergrondse brandkraan voldoende. Het plangebied is daarnaast voor de brandweer vanaf 
twee zijden te benaderen. De opkomsttijd van de eerste brandweereenheid (blusgroep Burgum) is 
circa 10 tot 12 minuten. Dit is op basis van het Besluit veiligheidsregio’s aan de hoge kant. Voor een 
standaard woning geldt namelijk een opkomsttijd van 8 minuten. Dit is een aandachtspunt, maar 
geen knelpunt voor de uitvoering gezien het beperkte aantal woningen, de verplichte aanwezigheid 
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van rookmelders in nieuwbouwwoningen, de afstand tussen de bebouwing en het snel voorhanden 
hebben van bluswater. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S. 
Veerbeek van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8912. 
  
Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 
 
Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, 
voor deze 
 
 
 
ing. G.C. Kuntz 
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân 
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