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Inspraaknota bestemmingsplan Vogelzang 

 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Maartenswouden heeft van 28 november 2014 tot en met 25 december 2014 ter inzage gelegen voor inspraak.  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van de herinrichting van de Vogelzang en de realisatie van een rotonde op de kruising Vogelzang, 

Noorderbuurt, Lange West en Stationsweg in procedure gebracht. Het voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. 

 

De vragen en opmerkingen worden hieronder per inspreker behandeld. Waar mogelijk, wordt verwezen naar een eerdere gemeentelijke reactie. 

 

Inspreker Samenvatting Gemeentelijke reactie 

1. Provincie Fryslân 1.Geadviseerd wordt om de vestiging van kantoren 

binnen de bestemming Centrum op de begane grond te 

schrappen  

 

1.De mogelijkheid tot het vestigen van een kantoor wordt in 

zijn geheel uit de bestemming geschrapt. 

 2. Geadviseerd wordt met betrekking tot het toestaan van 

detailhandel een nadere afweging en motivering, mede 

als update van het Masterplan en de Detailhandelsvisie 

2009 op te nemen. 

2. De betreffende plint waar op grond van het 

bestemmingsplan detailhandel is toegestaan, zijn reeds 

bestaande detailhandelsbedrijven gevestigd. Het ligt niet voor 

de hand de bestaande bedrijven weg te bestemmen. 

2. Wetterskip Fryslân 1.Men kan instemmen met het plan. 1. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3. Neth-Cal Bv, Drielandendreef 

40, 3845 CA  Harderwijk 

1. De plannen zullen inbreuk maken op het recht van 

erfdienstbaarheid dat Neth-Cal B.V op het gehele 

verharde terrein aan de noord/oostzijde van het pand van 

Noorderbuurt 60-70 heeft, ten behoeve van het 

laden/lossen door de huurders van hun pand. 

1. De gronden zijn inclusief de erfdienstbaarheid van Neth-

Cal B.V. verkocht aan de ontwikkelaar Vogelzang BV. 

Vogelzang BV zal in overleg met Neth-Cal B.V. het recht van 

erfdienstbaarheid waarborgen in het nieuwe plan. Dit is 

schriftelijk aan Vogelzang BV meegedeeld. 

 2. Een deel van het bouwvlak ligt op de grond waar de 

erfdienstbaarheid rust. 

2. Zie reactie bij punt 1 

 3. Voorgesteld wordt dat eerst in overleg wordt bepaald 

welke ruimte nodig is voor het noodzakelijke laden/lossen, 

alvorens een bouwvlak voor dit gebied wordt vastgesteld. 

3. Zie reactie bij punt 1 
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Bijlage 2: Ingekomen inspraakreacties  
 
 
 







Van: Reijer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl> 

Verzonden: woensdag 3 december 2014 15:57 

Aan: Dijkstra, W. 

Onderwerp: RE: Advies artikel 3.1.1. Bro voorontwerp bestemmingsplan Vogelzang 

 

Geachte heer Dijkstra, 

  

We kunnen instemmen met het plan. 

  

  

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   
  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

  

  

  

Van: Dijkstra, W. [mailto:w.dijkstra@Smallingerland.NL]  
Verzonden: woensdag 19 november 2014 12:07 
Aan: 'RO_Oost@gasunie.nl'; 'provincie@fryslan.nl'; 'ane.de.jong@alliander.com'; 'div@vitens.nl'; Info; 
'info@brandweerfryslan.nl'; 'infra.affairs.zl@kpn.com' 
Onderwerp: Advies artikel 3.1.1. Bro voorontwerp bestemmingsplan Vogelzang 

  

Geachte heer, mevrouw,  
  
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, 
verzoeken wij u het voorontwerp bestemmingsplan "Vogelzang" van de gemeente Smallingerland te 
beoordelen.  
  
Het voorontwerp bestemmingsplan is in de bijlage van deze mail toegevoegd.  
  
Uw reactie zien wij graag vóór woensdag 18 december tegemoet. Wanneer u voor deze datum niet 
heeft gereageerd gaan wij er vanuit dat u kunt instemmen met het plan. Voor eventuele vragen kunt u 
contact opnemen met de heer W. Dijkstra van de afdeling Ontwikkeling  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Willem Dijkstra 
Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
Gemeente Smallingerland 
  

 

 

. 

 

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.  

 












