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Van: Crois, Nico la  
Verzonden: Monday, May 2, 2022 4:57:12 PM 
Aan: '....@craeftadvies.nl’  
 
Onderwerp: Uw brief namens ……..  
  
Beste heer Vijfhuizen, 
  
Medio april hebben raad en college van de gemeente Noordoostpolder uw brief ontvangen, namens de 
families …. en ….. en ……….. en ………...  
Uw brief heeft betrekking op het initiatief van ………….., aan de Zuidwesterringweg …, in het 
buitengebied nabij Nagele. De raad heeft kennis kunnen nemen van uw brief en deze ter afdoening in 
handen gesteld van het college. Namens het college heeft de verantwoordelijk wethouder (Wiemer 
Haagsma) mij verzocht om op uw brief te reageren.  
Hierbij ontvangt u de gevraagde reactie.  
  
………… heeft gevraagd om planologische medewerking te verlenen aan uitbreiding van haar bedrijf aan 
de Zuidwesterringweg …., nabij Nagele. Hiertoe is in opdracht van het bedrijf een concept-
bestemmingsplan opgesteld. Mede naar aanleiding hiervan hebben gesprekken plaatsgevonden tussen 
……….., families ……… en ………, Wiemer Haagsma en ondergetekende. In deze gesprekken hebben 
………… en ……….. hun bedenkingen geuit omtrent het initiatief.  
Dit gesprek en een aantal opmerkingen omtrent het plan van de zijde van de gemeente, heeft geleid tot 
een aanpassing van het concept-bestemmingsplan.  
  
Anders dan u blijkens uw brief lijkt te veronderstellen, is er nog geen planprocedure gestart. Het 
bestemmingsplan verkeert nog in de overleg-/conceptfase. Het is te zijner tijd aan het college om te 
besluiten om al dan niet de planprocedure te starten. Bij besluitvorming zal uw brief bij het college onder 
de aandacht worden gebracht, zodat de inhoud ervan meegewogen kan worden. Na het doorlopen van de 
wettelijke procedure, is het uiteindelijk aan de raad om het plan al dan niet vast te stellen.  
  
Mocht u omtrent het initiatief en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan in gesprek willen, dan is dat 
wat ons betreft altijd mogelijk. Daarbij vinden wij het wel van belang dat er niet over elkaar wordt gepraat, 
maar mét elkaar. Als gemeente gaan we namelijk niet over aard en omvang van het initiatief, maar 
beoordelen wij de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een initiatief zoals dat aan de gemeente wordt 
voorgelegd. Het al dan niet aanpassen van het initiatief is aan de initiatiefnemer; in dit geval ………... Een 
gesprek dus ook mét de initiatiefnemer (ervan uitgaande dat die hiertoe bereid is).  
  
Graag hoor ik van u of ik dit gesprek moet (laten) inplannen.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Nico la Crois 
Beleidsadviseur RO 
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