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1. OVERLEG 

 
1.   1. Overlegreacties 

In het kader van het Overleg ex artikel 3.1.1. van het Bro over het bestemmings-
plan is het voorontwerp van het bestemmingsplan “Lemmer – Reconstructie 
N359” op 8 juni 2016 verzonden naar de volgende betrokken wettelijke overlegin-
stanties en nutsbedrijven: 

1. Ministerie van Defensie; 
2. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; 
3. Rijkswaterstaat; 
4. Provincie Fryslân; 
5. Wetterskip Fryslân; 
6. Gasunie; 
7. Brandweer Fryslân; 
8. Vitens; 
9. FUMO. 

 
Alle genoemde partijen hebben tot en met 6 juli 2016 de tijd gehad om te kunnen 
reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Van de bovengenoemde overleginstanties en nutbedrijven hebben 4, 5, 6, 7 en 9 
gereageerd. Deze reacties zijn hierna kort samengevat en van een reactie voor-
zien. De reacties zelf zijn in bijlage 1 opgenomen. Van de andere instanties die 
niet hebben gereageerd wordt verwacht dat zij geen op- en aanmerkingen heb-
ben op het voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Ad 4. Provincie Fryslân 
De provincie merkt op dat het plan hen geen aanleiding geeft tot het maken van 
opmerkingen. Ten aanzien van archeologie en externe veiligheid adviseert de pro-
vincie de uitkomsten van de onderzoeken te verwerken in het ontwerpbestem-
mingsplan. 
 

Antwoord: 
Naar het aspect externe veiligheid is door de FUMO onderzoek verricht. Ad 
9 gaat hier specifiek op in en het onderzoek wordt in het bestemmingsplan 
verwerkt. Ook het archeologisch onderzoek wordt in het bestemmingsplan  
verwerkt, maar naar dit aspect vindt ook nog nader onderzoek plaats. 
Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is hier meer duidelijkheid 
over. 
 

Ad 5. Wetterskip Fryslân 
Wetterskip Fryslân deelt mee dat zij geen opmerkingen hebben over het bestem-
mingsplan. 
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Antwoord:  
 De gemeente neemt dit voor kennisgeving aan en beschouwt dit als een 
 positief wateradvies waarmee de watertoets is afgerond. 

 
Ad 6. Gasunie 
De Gasunie is van mening dat belemmeringenstrook niet helemaal correct is inge-
tekend op de verbeelding en verzoekt de juiste ligging van het tracé te controle-
ren. 

 
Antwoord:  
Op basis van de door de Gasunie aangeleverde informatie blijkt dat het 
ingetekende tracé hier inderdaad niet helemaal mee in overeenstemming 
is. Het gaat hierbij om relatief kleine verschillen. Het bestemmingsplan 
wordt hierop aangepast. 

 
In het artikel 6 (“Leiding - Gas”) ziet de Gasunie geen voorrangsbepaling terugko-
men. De Gasunie verzoekt om deze bepaling wel op te nemen, zodat de dubbel-
bestemming “Leiding - Gas” bij het samenvallen met andere bestemmingen voor-
rang krijgt. 

 
Antwoord:  
De gemeente komt tegemoet aan het verzoek van de Gasunie en neemt 
de voorrangsbepaling op. 

 
Ook verzoekt de Gasunie om in artikel 6 het woord “onevenredig” te schrappen. 
 

Antwoord:  
Ook voor dit punt komt de gemeente tegemoet aan het verzoek van de 
Gasunie door het woord “onevenredig” uit het artikel te schrappen. 
 

Ad 7. Brandweer Fryslân 
Ten aanzien van “externe veiligheid” heeft Brandweer Fryslân geen opmerkingen 
en de Brandweer ziet af van een repressief advies. 
 

Antwoord:  
de gemeente neemt dit voor kennisgeving aan, 
 

Ad 9. FUMO 
Ten aanzien van het aspect “Vervoer van gevaarlijke stoffen” geeft de FUMO aan 
dat de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen is vervallen. Voor 
ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin 
zijn de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastge-
legd. 

 
Antwoord:  
De gemeente past dit in de toelichting aan. 
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Voor het aspect “Hogedruk aardgastransportleidingen” constateert de FUMO dat 
er aan weerszijden van de gasleidingen van de Gasunie sprake is van een belem-
meringenstrook. Indien er sprake is van machinale graafwerkzaamheden, is het 
wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster door middel van 
een Graafmelding (voorheen Klic-melding). In onderhavig geval zal de Gasunie 
aangeven of graafwerkzaamheden zijn toegestaan en of er nog aanvullende 
voorwaarden van toepassing zijn.  
 

Antwoord:  
Bij de verdere uitwerking van het project wordt hier rekening mee gehou-
den. Voor het bestemmingsplan resulteert dit niet in aanpassingen. 

 
Het gasontvangststation (met bijbehorende veiligheidszone) ligt, zoals op de ver-
beelding weergegeven, volgens de FUMO binnen het plangebied. 

 
Antwoord:  
Dit is niet juist. Het gasontvangststation is gelegen aan de Urkerstraat 45. 
Dit perceel valt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. 

  
Op het groepsrisico en de verantwoording daarvan is reeds ingegaan in het extern 
veiligheidsadvies betreffende het bestemmingsplan Lemmer Noord Plattedijk. 

 
Antwoord:  
De gemeente verwerkt dit advies in de toelichting van het bestemmings-
plan. 
 

1.   2. Wijzigingen in bestemmingsplan 

Op basis van de in de vorige paragraaf beantwoorde en samengevatte overlegre-
acties, wordt het bestemmingsplan op de volgende punten aangepast: 

- Het beloop van de dubbelbestemming “Leiding - Gas” wordt op de ver-
beelding aangepast. 

- In de bestemming “Leiding - Gas” wordt een voorrangsbepaling opgeno-
men en wordt het woord “onevenredig” geschrapt; 

 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt het advies van de FUMO ver-
werkt. Ook worden in de toelichting van het bestemmingsplan het bodemonder-
zoek, het aanvullende ecologisch onderzoek, het aanvullende akoestisch onder-
zoek en het archeologisch onderzoek verwerkt en als bijlage aan het bestem-
mingsplan toegevoegd. Verder heeft er een wijziging plaatsgevonden in de opzet 
van de vormvrije mer-beoordeling zodat dit een zelfstandig leesbaar document is. 
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Geachte Statenleden,

Op 8 juni 2016 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merkingen.

Archeologie en externe veiligheid
Ik adviseer om de uitkomsten van het onderzoek naar archeologie en externe veiligheid te 
verwerken in het ontwerpplan.

Het plan geeft voor het overige geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Mw. drs. C.T. de Vries 
Wnd. Hoofd Team Ruimte 
Afdeling Stêd & Plattelan

-1 /I - Ons kenmerk: 01328442
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Van: Reijer Tamminga [mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl]  

Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 16:51 

Aan: Piet Loonstra 
Onderwerp: RE: reactie op bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359 

 
Hallo Piet, 
  
Ik was vanmiddag op pad vandaar, nog bedankt voor het toesturen van de link en info. We hebben 
verder geen opmerkingen over het bestemmingsplan. 
  
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: Piet Loonstra [mailto:P.Loonstra@defryskemarren.nl]  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 15:25 
Aan: Reijer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl> 
Onderwerp: reactie op bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359 
  

 

  
Goedendag heer Tamminga, 
  
Ik heb u vandaag een aantal keren geprobeerd telefonisch te bereiken maar ik kreeg de melding dat 
u in gesprek was. Vervolgens heb ik ingesproken op uw voicemail. Ik benader u nu ook nog een keer 
per mail. 
  
Wij hebben u op 8 juni 2016 een link gestuurd naar het bestemmingsplan Lemmer – Reconstructie 
N359 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Daarbij had ik 
gevraagd binnen vier weken een reactie te geven. Dit in verband met de planning voor het realiseren 
van de reconstructie van de N359. 
U hebt nog geen reactie gegeven op het bestemmingsplan. Ik heb u vorige week op uw verzoek 
opnieuw een link gestuurd via welke u de bestanden van het bestemmingsplan Lemmer – 
Reconstructie N359 kon downloaden. De eerdere link was inmiddels verlopen. 
U hebt op 6 juli 2016 aangegeven dat u mogelijk nog met een reactie komt op het plan. 
Kunnen wij deze reactie uiterlijk donderdag 14 juli 2016 krijgen? Als u geen reactie meer zult geven, 
kunt u dat dan ook uiterlijk donderdag aangeven?.  
  
Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite. 
  

mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl
mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl
http://www.wetterskipfryslan.nl/
mailto:[mailto:P.Loonstra@defryskemarren.nl]
mailto:rtamminga@wetterskipfryslan.nl


  
  
  

 

Met vriendelijke groet,  

Piet Loonstra  

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 

Gemeente De Fryske Marren 

 

 

Per 1 juni zijn we weer terug in ons duurzaam vernieuwde hoofdkantoor. Wel hebben we een nieuw adres: Fryslânplein 3, 
8914 BZ, Leeuwarden (voorheen Harlingerstraatweg 113).  
Let op: dat adres geldt ook voor ons Laboratorium.  

 

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.  

 

https://www.wetterskipfryslan.nl/contact
http://www.defriesemeren.nl/contact


Van: Koopman T.A.  
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 15:14 
Aan: p.loonstra@defryskemarren.nl 
Onderwerp: OPO 16.2869 Reactie overleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Lemmer - 
Reconstructie N359 
 

Geachte heer Loonstra, 
 
Bedankt voor het opsturen van het  voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – 

Reconstructie N-359. Ten aanzien van dit voorontwerp plaatsen wij enkele 
opmerkingen. 

 
Verbeelding 
Wij hebben het idee dat de belemmeringenstrook niet overal even nauwkeurig is 

geprojecteerd op de verbeelding. In de bijlage treft u een pdf en dwg aan van de 
ingetekende leidingen. Wij verzoeken u om nogmaals een controleslag uit te 

voeren op de juiste ligging van het tracé. 
 
Regels 

In het artikel Leiding – Gas zien wij geen voorrangsbepaling terugkomen. In dit 

plan valt de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ samen met enkele andere 

bestemmingen . Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State[1] dient een onderlinge rangorde te 

worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die 

gelden om een veilige ligging van de aardgastransportleiding te waarborgen, 

verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 

‘Leiding-Gas’ bij samenvallen met andere bestemmingen voorrang krijgt.  

 

 
[1] Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201304186/1/R4) 

van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6. 

 

Schrappen ‘onevenredigheid’ 

Wij verzoeken u om in  artikel 6 het woord ‘onevenredig’ te schrappen. Het 

huidige artikel  biedt een beoordelingsvrijheid[2] die niet door artikel 14 derde lid 

Bevb wordt geboden. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de 

belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen 

kwetsbaar object wordt toegelaten.  

 
2
Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201200554/1/R4) van 

20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3. 
 

 

Voor het inwinnen van advies op het gebied van mogelijke ontheffingen, 

omgevingsvergunning(en) of bij voorgenomen werkzaamheden in de nabijheid 

                                                           
[1] Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201304186/1/R4) 

van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6. 

 
[2] Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201200554/1/R4) 

van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3.  

mailto:p.loonstra@defryskemarren.nl


van de leiding(en) verzoeken wij u vooraf tijdig contact op te nemen met de onze 

tracébeheerder, de heer Geert Pater te Deventer, telefoonnummer +31 6 2158 
1883. Middels de KLIC-organisatie (tel: 0800-0080 www.klic.nl) kunt u in contact 

komen met overige kabel- en leidingbeheerders.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Thiadmar Koopman 

Adviseur Omgevingsmanagement Juridische Zaken 
 
E: T.A.Koopman@gasunie.nl 
M: +31 6 1100 5879 
I: www.gasunietransportservices.com 
 

Gasunie Transport Services B.V. 

Operations Projects Omgevingsmanagement Oost 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
Concourslaan 17 
  
Van: Piet Loonstra [mailto:P.Loonstra@defryskemarren.nl]  
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 16:59 
Aan: 'provincie@fryslan.nl'; Alg. Postbus RO_Oost; 'risicobeheersing@brandweerfryslan.nl'; 
'info@brandweerfryslan.nl'; 'info@wetterskipfryslan.nl'; 'plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl'; 
'Energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'DIV@Vitens.nl' 
CC: Fiona Carpentier; Lourens Bergsma; Kok, Vincent (v.kok@fryslan.frl); 
b.reijenga@fryslan.frl 
Onderwerp: overleg ex artikel 3.1.1 Bro - bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359 
 
Via de volgende URL kunt u de bestanden downloaden 
https://filecap.svc.gemeente.it/FileCap/download.jsp?id=pLCLFUPWWUY&fec=y 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
  
Geachte heer, mevrouw,  
  
Hierbij doe ik u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening het 
voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Reconstructie N359 toekomen. 
  
Ik stel u in de gelegenheid om uiterlijk 6 juli 2016 een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan 
te geven. 
  

 

Met vriendelijke groet,  

Piet Loonstra  

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 

Gemeente De Fryske Marren 

http://www.klic.nl/
mailto:T.A.Koopman@gasunie.nl
http://www.gasunietransportservices.com/
mailto:P.Loonstra@defryskemarren.nl
mailto:v.kok@fryslan.frl
mailto:b.reijenga@fryslan.frl
https://filecap.svc.gemeente.it/FileCap/download.jsp?id=pLCLFUPWWUY&fec=y


 

 

 

 
 

 

 
 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or 

privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know 

by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent 

with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.  
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BRANDWEER 
Fryslân 

GEMEENTE 

De Fryske Marren 
Ontv, 

 

Nr,  

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente de Fryske Marren 
Ter attentie van P. Loonstra 
Postbus 101 
8500 AC JOURE 

Postbus 612 
8901 8K LEEUWARDEN 
T 088 22 99 666 
F 088 22 99 661 
1 www.brandweerfrysian.ni  
E info@brandweerfryslan.nl  

Datum 5juli 2016 Behandeld door R.J.J. de Groot 
Onze referentie UIT/16006944/BRW/BRJRB 000rkiesnummer 088 22 98 914 

Uw referentie E-mail r.degroot©brandweerfrysian.nI 
Uwbriefvan 8juni 2016 Bijlagen 0 

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359 

Geacht college, 

Op 8 juni 2016 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de 
ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer reconstructie N359 
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Het plan voorziet in een reconstructie van de provinciale weg N359 langs en door Lemmer. Hierbij 
worden wegprofiel en een aantal kruisingen aangepakt. 

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 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. 

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweerzorg, ziet Brandweer 
Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies. 

Wel wordt Brandweer Fryslân graag betrokken bij het verdere vervolg van de werkzaamheden zodat 
de repressieve dienst rekening kan houden met eventuele stremmingen, obstakels en of 
omleidingen. 

'

Meiïnoar foarût 
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BRANDWEER 	 « ? 
Fryslân 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
R.de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088— 229 8914. 

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 

Hoogachtend, 
Namens het dageliks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, 
voor deze 	't 	1 

ing. G.C. Kuntz 	
Iordwest Fryslân afdelingshoofd Bra 

Ss? 
	Meiïnoar foariit 



Van: Verhoeven, Paul [mailto:p.verhoeven@fumo.nl]  

Verzonden: woensdag 6 juli 2016 11:34 

Aan: Piet Loonstra 
Onderwerp: voorontwerp bestemmingsplan Lemmer - reconstructie N359 
  
Geachte heer Loonstra, 
  
N.a.v. ons telefoongesprek hedenochtend hierbij mijn opmerkingen betreffende de externe 
veiligheidsparagraaf van het voorontwerp bestemmingsplan Lemmer - Reconstructie N359. 
  
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
De Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen is vervallen. Voor ruimtelijke ordening in 

relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin zijn de regels voor de ruimtelijke ordening 

rondom het basisnet wettelijk vastgelegd. 
  
Hogedruk aardgastransportleidingen 

De buisleidingen hebben een belemmeringenstrook. Binnen de belemmeringenstrook mogen, 
conform artikel 14 van het Bevb, in principe geen bouwwerken aanwezig zijn, danwel mogen geen 
werkzaamheden worden verricht die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van de 
buisleiding. De belemmeringenstrook bedraagt 4 m aan weerszijden van de buisleidingleidingen, 
gemeten vanuit het hart van de buisleiding.  
Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te 
voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een Graafmelding (voorheen Klic-melding). Na de melding 
ontvangt verzoeker digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die 
wordt gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven. 
In onderhavig geval betreft het drie Gasunie-leidingen. Gasunie zal aangeven of 
graafwerkzaamheden zijn toegestaan en of nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 
Achtergrond informatie hierover is te vinden in de brochure graafwerkzaamheden nabij gasunie-
leidingen. De brochure is te vinden via de link:  
 http://www.gasunie.nl/bibliotheek/graafwerkzaamheden-nabij-gasunie-leidingen 
In elk geval mag binnen 50 cm aan weerszijden van de buisleiding niet machinaal worden gegraven. 
  
Gasontvangststation 
Het gasontvangststation (met bijbehorende veiligheidszone) ligt, zoals op de verbeelding 
weergegeven, binnen het plangebied. 
  
GR 
In het ev-advies betreffende het bestemmingsplan Lemmer Noord Plattedijk, welk rondom het 
reconstructie gedeelte van de N359 ligt, is reeds uitgebreid ingegaan op het GR en de 
verantwoording daarvan. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Paul Verhoeven 
Adviseur externe veiligheid 

  
  
0566 750 466 
p.verhoeven@fumo.nl              
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<< Disclaimer >> 
 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving 
 
Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde. 
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 
 


