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G. Klont d.d. 7 augustus 2017

Onderuverp Advies voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening Hoendiep
Noordzijde 5b te Stroobos

Geacht college,

Op 7 augusfus 2017 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen

Met ons schrijven van 25 februari 2014 (nr. 1113290) hebben wij positief gereageerd op uw
principe-verzoek over de verplaatsing van het loonbedrijf naar de locatie aan het Hoendiep
NZ te Stroobos. Daarbij was door u de aard en schaal van het bedrijf onderbouwd, in relatie
tot de aard en schaal van het dorp en de aanwezige bedrijvigheid. Ook had u onderbouwd
dat andere geschikte locaties voor de vestiging van dit bedrijf ontbreken. Daarbij ging u te-
vens in op de relatie van de vestigingsplaats met het vezorgingsgebied van het bedrijf. Tot
slot werd door u aangegeven dat het advies van de zgn. Nije Pleats methode de basis zal
vormen van een nieuwe planologische regeling voor het bedrijf.
De onderhavige partiële heziening vooziet hierin.

De locatie voor de loods van het loonbedrijf, aansluitend aan de bestaande bedrrjvigheid van
Stroobos, achten wij, nu het hier gaat om een concreet bedrijf, aanvaardbaar.
U hebt de landschappelijke inpassing van de loods op correcte wijze geborgd in de regels.

Wij maken nog één opmerking.
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Weidevogelkansgebied (cat. 5)
Op de weidevogelkanskaart, behorende bij de Verordening Romte 2014, is de locatie aan-
geduid als weidevogelkansgebied. ln zo'n geval dienen op grond van artikel 7.2 jo artikel
7 .2.4 van de Verordening Romte 2014 de natuunryaarden te worden afgewogen ten opzichte
van de ruimtelijke ingreep.
Wij constateren echter dat van daadwerkelijke verstoring geen sprake is omdat het be-
staande bedrijventerrein en de bestaande infrastructuur al tot verstoring leiden.
Wij adviseren u dit in de plantoelichting te benoemen.

Het plan geeft voor het overige geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
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Staten van Fryslân,

van Elsacker, secretaris
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Renate Kooi

Aan: Gemeente; Guido Klont
Onderwerp: RE: Inspraakreactie Voorontwerp Bestemmingsplan Loonbedrijf aan het Hoendiep 

NZ te Stroobos

Van:  
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 13:26 
Aan: Gemeente <gemeente‐bp@achtkarspelen.nl> 
Onderwerp: Inspraakreactie Voorontwerp Bestemmingsplan Loonbedrijf aan het Hoendiep NZ te Stroobos 
 
Geacht College, dame, heer, 
 
Als eigenaar van de grond  voor de bouw van een loods aan het Hoendiep NZ te Stroobos en het voorliggende stuk 
(waaronder de zogenaamde driehoek)  wil ik reageren op de stukken zoals die ter inzage liggen. 
 
Na uitvoering van het plan is het onmogelijk om nog op het stukje weiland te komen welke ligt aan het Hoendiep NZ 
tussen de panden Hoendiep NZ 3 en 3a te Stroobos. 
Ik verzoek u te voorzien in een zelfstandige inrit of vast te leggen dat gebruik kan worden gemaakt van de inrit naast 
Hoendiep NZ 3, welke voldoende breed kan worden gemaakt om op het genoemde perceel te komen. 
 
Ik verzoek u dit mee te nemen in de planvorming en  besluitvorming 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
 


