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1. INLEIDING
1. 1. Aanleiding
Op 29 oktober 2008 de Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha en omstreken ondertekend door de gemeente Ooststellingwerf, het
Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân en het Overlegorgaan Nationaal Park Drents Friese Wold. Doel van de bestuursovereenkomst is om de toeristische, recreatieve en natuurontwikkelingsmogelijkheden in en rondom Appelscha te verbeteren. Bij de bestuursovereenkomst is
ook een gebiedskaart gevoegd.

Figuur 1.

Gebiedskaart

De waardevolle natuurgebieden direct ten zuiden van Appelscha vormen
een belangrijke basis voor het recreatief-toeristische product van Appelscha. Er bestaan diverse plannen om deze natuurgebieden te verbeteren
en om - in het kader van de invulling van de EHS - nieuwe natuur te realiseren.
In september 2009 is de Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2030 door de
gemeenteraad vastgesteld. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen richting
aan de gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente. Hierbij zijn ook de
plannen van de Ontwikkelagenda verwerkt.
In verband met deze plannen is inmiddels bij de definitieve aanwijzing van
het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld op 30 december 2010 de grens van dit gebied aangepast ten opzichte van de ontwerp-aanwijzing. Het in onderstaande figuur als rood aangegeven gebied is
thans geen Natura 2000-gebied meer.
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Definitieve aanwijzing Natura 2000-gebied (groen).

Ter uitvoering van de ontwikkelagenda en de structuurvisie wordt voor de
Boerestreek en omgeving in het dorp Appelscha wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan voorziet in een aantal nieuwe, op de recreatie gerichte ontwikkelingen, met mogelijke effecten voor de omgeving. Hiertoe hoort onder meer de eventuele verplaatsing van het bezoekerscentrum
van Staatsbosbeheer van de huidige locatie Terwisscha naar de Boerestreek. Het kan echter ook zijn dat op de Boerestreek een andere trekker
wordt gerealiseerd, onder handhaving van het bezoekerscentrum op de
huidige locatie.
In samenhang hiermee wordt een herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied opgesteld om een aantal (recreatieve) ontwikkelingen in het
aansluitende Bosberggebied c.a. mogelijk te maken. Ook wordt hierin een
regeling gegeven voor de bestaande locatie van het bezoekerscentrum. Dit
alles heeft eveneens mogelijke effecten op de omgeving. In het bijzonder,
maar niet alleen, is hierbij van belang de definitieve aanwijzing van het in
Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld.
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Ligging plangebieden

In figuur 1 is de ligging van het plangebied Boerestreek aangegeven, met
ten zuiden daarvan het aansluitende plan voor het Bosberggebied. Ten
westen van de N381 is nog een apart gebied aangegeven voor het huidige
bezoekerscentrum. Ook dit maakt onderdeel uit van de herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied voor het Bosberggebied.
Het Bosberggebied is hierbij wat groter dan het gebied waar de recreatieve
ontwikkelingen plaatsvinden. Ook het gebied, waar naar aanleiding van de
gewijzigde grens van het Natura 2000-gebied, een nieuwe planologische
regeling voor de natuur moet komen, is hierbij meegenomen.
1.1.1. Mer-plicht
Voor besluiten en plannen die ontwikkelingen bevatten die (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben geldt de verplichting tot milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van belangen. De drempelwaarden voor projecten waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit m.e.r.. Daarbij zijn de volgende gevallen te onderscheiden:
• wanneer ontwikkelingen rechtreeks mogelijk worden gemaakt moet een
zogenaamde projectMER worden gemaakt;
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in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake
is van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu, is een m.e.r.beoordelingsplicht aan de orde;
een planMER moet worden opgesteld indien een plan het kader vormt
voor een toekomstig besluit over een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit of op grond van de Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet een
Passende beoordeling moet worden gemaakt.

Voor bestemmingsplannen is een planMER nodig wanneer:
1. het om een globaal bestemmingsplan gaat waarbij, om de m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteit te kunnen realiseren, eerst nog een
wijzigings- of uitwerkingsplan nodig is;
2. het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt dat, in het kader
van een ander besluit, m.e.r.-(beoordelings)plichtig is. Een voorbeeld hiervan is wanneer het bestemmingsplan de vestiging van
bedrijven mogelijk maakt, waarvoor een m.e.r.-beoordeling in het
kader van de omgevingsvergunning (voor onder meer milieu) nodig
is;
3. voor het bestemmingsplan een Passende beoordeling op grond van
de Natuurbeschermingswet nodig is.
In het eerstgenoemde geval moet overigens voor ieder wijzigings- of uitwerkingsplan ook nog een projectMER (ook wel besluitMER genoemd) opgesteld worden.
1.1.2. Planmer-plichtig bestemmingsplan
In dit geval is er bij de voorgenomen activiteit geen sprake van een merplichtige c.q. mer-beoordelingsplichtige activiteit, omdat de hiervoor in
aanmerking komende activiteit (stadsontwikkeling, nr. D11.2) ver onder de
grenzen blijft van de mer-(beoordelings)plicht1. Dus de situatie onder 1 en 2
zijn niet aan de orde.
Wel kunnen significante effecten op het Natura 2000 gebied niet bij voorbaat worden uitgesloten. In dit geval is daarmee de derde situatie aan de
orde. Er moet een “Passende beoordeling” van de beide plannen plaatsvinden in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000
gebied. Voor deze Passende beoordeling gelden dezelfde procedurele en
inhoudelijke eisen als voor een plan-m.e.r. in het algemeen, maar de beoordeling beperkt zich uitsluitend tot de effecten op het Natura 2000gebied. Andere effecten, bijvoorbeeld het effect op de woonomgeving,
worden hierbij niet meegenomen.
Zoals hiervoor aangegeven heeft de definitieve aanwijzing aanwijzing van
het Drents-Friese Wold & Leggelderveld als Natura 2000-gebied onlangs
plaatsgevonden (30 december 2010).
1

) Dat er dan nog wel een zogeheten informele m.e.r.-beoordeling moet plaats vinden,
maakt de bestemmingsplannen niet plan-m.e.r. plichtig. In dit geval is overigens reeds beoordeeld dat er geen sprake is van m.e.r.- plicht op grond van de informele m.e.r.beoordeling.
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Hierbij zijn, anders dan bij de ontwerp-aanwijzing, een aantal bij de bebouwde kom van Appelscha gelegen delen van het Bosberggebied buiten
de aanwijzing gelaten. Wel ligt het bosgebied ten westen van de Sanatoriumweg nog in het Natura 2000 gebied. Deze aanwijzing is nog niet onherroepelijk. Hiertegen zijn namelijk beroepen ingesteld. Voor zover bekend
richten deze zich niet tegen de wijziging van de begrenzing. Aangenomen
mag worden dat deze aanwijzing wat dit betreft in stand blijft.
Met de beide plannen wordt het versterken van de recreatie en het vergroten van de bezoekersaantallen in Appelscha en op de Bosberg mogelijk
gemaakt. Het is de bedoeling om deze bezoekers hoofdzakelijk te concentreren in het gebied Boerestreek en de Bosberg, waardoor de recreanten
weg worden geleid van de meer kwetsbare delen van het Natura 2000gebied, zoals de zandverstuivingen. Een mogelijk gevolg daarvan kan zijn
dat in het hele Natura 2000-gebied de recreatiedruk toeneemt. De toenemende recreatiedruk en de daarmee verband houdende effecten zullen
naar verwachting diffuus van aard zijn. Onderzocht moet worden of bij een
goed doordachte planuitwerking en in samenhang met beheermaatregelen
deze diffuse belasting in voldoende mate zal zijn te reguleren om significante effecten te kunnen voorkomen. Voorts moet worden nagegaan of van
een eventuele verplaatsing van het bezoekerscentrum een positief effect
heeft op het Natura 2000-gebied, doordat minder bezoekers het kwetsbare
stuifzandgebied Aekingerzand zullen intrekken.
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat een Passende beoordeling noodzakelijk is, omdat significante effecten op voorhand niet
kunnen worden uitgesloten, Onderzocht moet worden of er nadere maatregelen moeten worden genomen om dat te voorkomen.

1. 2. Doel notitie reikwijdte en detailniveau
In deze notitie wordt aangegeven wat de reikwijdte is van het op te stellen
Passende beoordeling en tot op welk detailniveau de beoordeling wordt
uitgewerkt. Op basis van deze notitie worden de betrokken overheden en
adviesorganen geraadpleegd. De overheden en adviesorganen wordt gevraagd of deze notitie en de daarin beschreven reikwijdte en aanpak akkoord is.
1. 3. Leeswijzer
De notitie reikwijdte en detailniveau is als volgt opgezet:
• hoofdstuk 2 beschrijft het voornemen;
• in hoofdstuk 3 wordt de reikwijdte en detailniveau van de milieuonderzoeken beschreven;
• hoofdstuk 4 ten slotte gaat in op de te volgen procedure.
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2. HET VOORNEMEN
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het voornemen. Het voornemen
is de basis voor het bestemmingsplan en de Passende beoordeling. De
globaliteit van het voornemen bepaalt deels het detailniveau van de Passende beoordeling.
Onderdeel van de Structuurvisie Ooststellingwerf is de Recreatievisie Appelscha. Het bestemmingsplan Boerestreek beoogt de planologische basis
voor de uitvoering te geven. Hierbij worden, vooral aan de noordzijde van
de Boerestreek nieuwe bouwvolumes voorzien, met een breed scala aan
mogelijke functies (horeca, recreatie, detailhandel, maatschappelijk en wonen). Hiermee wordt getracht meer bezoekers naar het dorp te trekken. Het
uiteindelijke doel hiervan is om de werkgelegenheid in de recreatieve sector te verbeteren. Om de aantrekkelijkheid te vergroten wordt voorts voorzien het creëren van open groene brinken, met besloten groen omkaderde
erven. Voorts wordt de oorspronkelijke verkeersstructuur hersteld en wordt
gestreefd naar concentratie van parkeren op een tweetal locaties.
Voorts moet een mogelijke verplaatsing van het bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer (SBB) of een vergelijkbare, andere trekker, naar de Boerestreek worden gefaciliteerd en moet de ruimtelijke relatie met het Bosberggebied worden versterkt, onder meer door nieuwe paden. Voorts voorzien in mogelijke uitbreiding / concentratie van sportvoorzieningen.
In het noordelijk en oostelijk deel van het Bosberggebied wordt meer ruimte
voorzien voor recreatief medegebruik. Ten behoeve hiervan wordt het padennetwerk verbeterd en worden nieuwe open plekken in het bos gecreëerd.
In het noordelijk en oostelijk deel van het Bosberggebied zijn op dit moment
al verschillende recreatieve voorzieningen aanwezig zoals het openluchttheater en het restaurant de Bosberg. Het is de bedoeling dat deze huidige
voorzieningen worden geïntensiveerd.
Daarnaast worden ook nieuwe recreatieve voorzieningen gecreëerd met
gebruikmaking van de kwaliteiten van het bos, zoals een klimbos, een
speelbos en een familiepad.
Met de voorziene recreatieve ontwikkeling wordt getracht een concentratie
van recreatie in het Bosberggebied na te streven. Hiertegenover staat dat
het dagrecreatieterrein de Bongerd wordt opgeheven en dat het bezoekerscentrum van SBB mogelijk wordt verplaatst naar de Boerestreek. Hierbij wordt niet alleen de recreatieve aantrekkelijkheid van dit gebied vergroot, maar ook de kwaliteit en de duurzaamheid. De recreatieve druk op
het Bosberggebied neemt daardoor toe, maar deze kan wel beter worden
gestuurd.
Hoewel er in planologische zin twee plangebieden worden onderscheiden,
is er tussen de daarbinnen voorziene ontwikkelingen een zodanige samenhang, dat het gezien vanuit de m.e.r.-regelgeving gaat om één plan.
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3. MILIEUEFFECTEN, REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU
Dit hoofdstuk gaat in op de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten.
3. 1. Reikwijdte
Vragen
De passende beoordeling moet antwoord geven op de volgende vragen:
1. Wat zijn de huidige natuurwaarden waarvoor het Drents-Friese
Wold is aangewezen als Natura 2000-gebied?.
2. Welke functie(s) heeft het Natura 2000-gebied voor deze waarden?
3. Wat zijn de verwachte effecten van de bestemmingsplanwijziging op
de beschermde waarden van Natura 2000-gebied Drents-Friese
Wold?
4. Is er mogelijk sprake van negatieve en/of significante effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied?
5. Is er in samenhang met andere activiteiten en projecten (cumulatie)
mogelijk sprake van negatieve en/of significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied?
6. Op welke wijze kunnen de werkzaamheden zo worden uitgevoerd
dat negatieve effecten worden voorkomen (mitigatie)?
Alternatieven
Op grond van de mer-regelgeving moeten in een Passende beoordeling,
indien nuttig, alternatieven of varianten worden onderzocht. Daarbij zijn alleen alternatieven die daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd en alternatieven die daadwerkelijk leiden tot verschillende milieueffecten interessant. Er kan worden gedacht aan alternatieve locatie, een ander invulling
van het programma of verschillende inrichtingsvarianten. De in het vorige
hoofdstuk beschreven plangebieden zijn leidend voor de Passende beoordeling. In de Passende beoordeling worden geen andere alternatieve locaties onderzocht.
Dit heeft in eerste instantie als reden dat het doel is de Boerestreek in Appelscha aantrekkelijker te maken voor de recreant. Daarmee is de locatie al
voor een groot deel bepaald.
In theorie bestaat de mogelijkheid om een alternatievenonderzoek voor de
inrichting van de Boerestreek uit te voeren. Vanwege de bestaande bebouwing, blijft er echter maar beperkt afwegingsruimte over voor inrichtingsalternatieven. Ook treden de mogelijke effecten juist buiten de Boerestreek op, de inrichting hiervan maakt op zich niet veel uit voor het effect
van de recreatieve druk op het Natura 2000 gebied.
Gelet op bovenstaande afwegingen wordt voorgesteld om geen alternatieven onderzoeken ten aanzien van de inrichting.
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Wel wordt als te onderzoeken alternatief beschouwd de mogelijkheid dat
het bezoekerscentrum toch niet naar de Boerestreek wordt verplaatst en
dus op de huidige locatie blijft. Alsdan kan er zich nog wel een andere recreatieve trekker op de Boerestreek vestigen. Duidelijk is dan dat het positieve effect op het Aekingerzand niet optreedt.
Relevante milieuaspecten
De reikwijdte van de meeste milieueffecten zijn naar verwachting beperkt.
De grootste effecten worden veroorzaakt door de recreatiedruk die toeneemt in het Natura 2000-gebied. Daarnaast wordt in verband hiermee
mogelijk een aantal fysieke effecten in het Natura 2000 gebied veroorzaakt
door de aanleg van open plekken en de aanleg/verbreding van wandelpaden in het Bosberggebied.
Afhankelijk van de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functies
op de Boerestreek heeft het aspect verkeer (en de daarmee samenhangende aspecten luchtkwaliteit, geluid), ook een uitstraling naar het Natura
2000 gebied. Er moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijke stikstofdepositie op verzuringsgevoelige gebieden in het Natura 2000-gebied.
Voorts moet met name bij de weg Bosberg worden gekeken naar mogelijke
geluidseffecten, als deze weg drukker wordt. Ook de oversteekbaarheid
van deze weg en andere wegen voor dieren is een aandachtspunt.
3. 2. Detailniveau van milieuonderzoeken
In de planm.e.r. wordt het thema ecologie onderzocht. Het detailniveau van
de milieuonderzoeken hangt daarbij in grote mate af van de mate waarin
het milieuaspect een ruimtelijke component heeft en samenhangt met het
bestemmingsplan.
Ecologie
Het ecologisch onderzoek wordt volgens de volgende richtlijnen opgezet:
•
•
•

•

•
•

•

In het kader van Informatie verzamelen over de aard, omvang en
duur van de ontwikkelingen.
Analyse van de aard van de effecten van de ontwikkelingen.
Verzamelen en bestuderen van bestaande informatie over het voorkomen van soorten en habitattypen waarop de aanwijzing van het
Natura 2000 gebied is gebaseerd. Deze gegevens zijn grotendeels
al in eerder onderzoek verzameld.
Verzamelen en bestuderen van informatie over de gevoeligheid van
betreffende soorten en habitattypen voor de verwachte effecten van
de activiteiten.
Analyse van de mogelijke effecten op habitattypen en soorten, in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen.
Analyse van de cumulatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld.
Opstellen van een representatieve, beknopte rapportage waarin op
basis van bovenstaande analyse de geformuleerde vragen betreffende de Passende beoordeling beantwoord worden.
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De effecten voor beschermde natuurgebieden worden in de vorm van een
Passende beoordeling beschreven. Bij Appelscha ligt het Natura 2000gebied Drents-Friese Wold & Leggelerveld. Significante negatieve effecten
zijn niet uit te sluiten. In dit stadium kan slechts het risico op significant negatieve effecten worden bepaald en worden aangegeven welk nader onderzoek in de bestemmingsplanfase noodzakelijk is.
De Passende beoordeling wordt als volgt uitgevoerd. Er wordt een korte
beschrijving van het relevante wettelijk kader en het beleid gegeven. Concreet gaat het daarbij om de Natuurbeschermingswet. Op basis van de beschikbare gegevens van de Natura 2000-gebieden worden de verspreiding
en gevoeligheden van de te beschermen soorten en habitats in beeld gebracht. Tevens wordt de huidige belasting van het gebied beschreven. Er is
nog geen (concept) beheerplan voor het Natura 2000-gebied beschikbaar.
Er zal een kwalitatieve en zo mogelijk kwantitatieve uitspraak worden
gedaan over de verwachte effecten op Natura 2000-gebied, de onderzoeksvragen voor de bestemmingsplanfase en de Natuurbeschermingswetaanvraag en mogelijke mitigerende maatregelen. Omdat de invulling van
de Boerestreek nog niet concreet is, gaat het hier om het bepalen van
randvoorwaarden.
De afzonderlijke stappen die in de Passende beoordeling moeten worden
behandeld zijn:
1. wat zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor de te beschermen
soorten en habitattypen?;
2. wat is de locatie binnen het Natura 2000-gebied van betreffende
soorten en habitattypen?;
3. wat is de huidige staat van instandhouding van deze soorten en
habitattypen;
4. wat zijn de abiotische condities die belangrijk zijn voor deze soorten en habitattypen en welke (beperkende) condities bepalen op
dit moment de huidige staat van instandhouding?;
5. wat is de prognose voor de ontwikkeling van de relevante abiotische condities (zijn de beperkende abiotische condities te beïnvloeden naar een meer gewenst niveau?);
6. wat is het effect van de (voorgenomen) activiteiten op de abiotische condities (is er effect op de meest beperkende abiotische
condities en daarmee op de mogelijkheden om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen?).
3. 3. Samenhang met overige ontwikkelingen
Met het oog op mogelijke cumulatie van milieueffecten moet in de effectbeoordeling rekening worden gehouden met andere ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. Belangrijk daarbij zijn daarbij vooral de ontwikkelingen rond de herstructurering van de N381. Nagegaan moet worden of
er nog andere ontwikkelingen zijn die bij cumulatie moeten worden meegenomen.
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4. TE VOLGEN PROCEDURE
Voordat de Passende beoordeling rechtskracht krijgt, moet een wettelijk
vastgelegde m.e.r.-procedure worden doorlopen. Deze procedure is opgenomen in het Besluit m.e.r. Hierna wordt beschreven wat de procedure inhoudt. Vervolgens wordt aangegeven hoe zienswijzen op deze notitie ingediend kunnen worden.
Procedure
Op grond van de regelgeving moeten tijdens de m.e.r.-procedure een aantal stappen worden doorlopen. Deze zijn onderstaand vertaald in een procedure voor de plannen Boerestreek / Bosberg2):
1. openbare kennisgeving
Dit is de formele start van de procedure. In een openbare kennisgeving
wordt aangegeven dat een m.e.r.-procedure wordt doorlopen. Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden bekeken en binnen welke termijn reacties mogelijk zijn;
2. raadpleging
Zowel overheids- en adviesorganen als derden kunnen hun zienswijze
geven over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. In dit
geval vindt de raadpleging plaats op grond van deze notitie reikwijdte
en detailniveau. Advies van de Commissie m.e.r. in dit stadium is vrijwillig;
3. opstellen Passende beoordeling
Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn afgebakend, kan de Passende beoordeling worden opgesteld;
4. toetsingsadvies
Na publicatie van de Passende beoordeling kan aan een ieder de gelegenheid worden geboden een zienswijze te geven op de Passende
beoordeling (is op zichzelf niet verplicht) en wordt de Passende beoordeling aangeboden aan de Commissie m.e.r. (verplicht). In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan of het rapport voldoende informatie bevat om het beoogde besluit te nemen of plan vast te stellen. De
commissie houdt hierbij liefst rekening met de zienswijzen.
Deze procedurestap kan worden gecombineerd met vooroverleg en inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan;
5. opstellen van het ontwerpplan
Na het toetsingsadvies wordt de definitieve passende beoordeling opgesteld en ter acceptatie aan de gemeenteraad aangeboden. Vervolgwens kan het bestemmingsplan als ontwerp worden opgesteld. In het
bestemmingsplan wordt gemotiveerd op welke manier rekening wordt
gehouden met de reacties en het toetsingsadvies op de Passende beoordeling;
6. evaluatie van milieueffecten
Na vaststelling van het bestemmingsplan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.
2

) in dit procedureoverzicht wordt met “ bestemmingsplan” zowel gedoeld het bestemmingsplan voor de Boerestreek als de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
voor het Bosberggebied.
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De procedure voor de Passende beoordeling en het bestemmingsplan
worden grotendeels parallel doorlopen. In de hierna volgende tabel wordt
de verschillende stappen in de procedure voor de Passende beoordeling
en het bestemmingsplan weergegeven3).

stap
a.
b..

c.
d.
e.
f.
g.

Passende beoordeling
Openbare kennisgeving
Raadpleging adviseurs en inspraak aan de hand van de notitie reikwijdte en detailniveau
Opstellen Passende beoordeling
Publicatie Passende beoordeling
Zienswijzen passende beoordeling
Toetsingsadvies Commissie
mer
Aanpassen passende beoordeling en acceptatie door raad

h.

bestemmingsplan
Openbare kennisgeving

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan
Wettelijk vooroverleg (art 3.1.1 Bro)
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan

Opstellen ontwerp bestemmingsplan
Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Vaststellen bestemmingsplan

i.

Zienswijzen reikwijdte en detailniveau
Op deze notitie reikwijdte en detailniveau kunnen zienswijzen worden ingediend door een ieder. Zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Gemeente Ooststellingwerf
T.a.v. …
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

===

3

Vanwege de invlechting van de bestemmingsplanprocedure zijn de stappen hier iets anders weergegeven dan in het voorgaande. Ter wille van het onderscheid zijn deze hier met
letters benoemd in plaats van met cijfers
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