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Bijlage(n) :

Onderwerp : Verplaatsing loonbedrijf naar locatie aan het Hoendiep NZ te Stroobos

Geacht college,

Op 16 december 2013 hebben wij uw reactie op onze brief van 8 juli 2013 (nr. 1065551) ont-
vangen. ln die brief hadden wij kanttekeningen geplaatst bij uw onderbouwing van de ver-
plaatsing van een loonbedrijf.

Naar aanleiding van de brief heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden. Tijdens het overleg
zijn de opmerkingen besproken en is aangeven op welke wijze eventueel een planologische
procedure zou kunnen worden opgestart.

We hebben kunnen constateren dat uw onderbouwing belangrijk is verbeterd. Aard en
schaal van het bedrijf is beter in verband gebracht met aard en schaal van het dorp en de
aanwezige bedrijvigheid.

ln de bijlage bij de brief geeft u een onderbouwing van het ontbreken van andere geschikte
locaties voor de vestiging van dit bedrijf. U gaat ook in op de relatie van de vestigingsplaats
met het verzorgingsgebied van het bedrijf.

Voor de inpassing van het bedrijf is afgesproken tijdens het ambtelijk overleg dat er een ad-
vies zou worden opgesteld volgens de "Nije Pleats"-methode. Dit advies is inmiddels uitge-
bracht en zal de basis vormen van een nieuwe planologische regeling voor het bedrijf.
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U geeft nu aan een partiële bestemmingsplanherziening te willen starten en vraagt een prin-
cipe-uitspraak over dit initiatief .

Wij kunnen concluderen dat in de aanvullende argumentatie voldoende aanknopingspunten
zitten om te rechtvaardigen dat dit plan voldoet aan de Verordening Romte. Wij adviseren de
uitvoering van het Nije Pleats-advies als voorwaarde bij het plan op te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

l-..

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. den Berg, secretaris
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