
 

 

RAPPORT 

Planregels behorend bij het 
Wijzigingsplan 'Leidingtracé 
Nieuwehorne' 

  

Klant: Gemeente Heerenveen 

  

Referentie: BA5753-162-101IBRP002F02 

Status: 02/Definitief 

Datum: 12 juni 2020 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 juni 2020   BA5753-162-101IBRP002F02 i  

 

 
HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

 

 

 Postbus 1132 
3800 BC Amersfoort 
Industry & Buildings 

Trade register number: 56515154 

 

+31 88 348 20 00 
+31 33 463 36 52 
info@rhdhv.com 

royalhaskoningdhv.com 

T 
F 
E 
W 

 

Titel document: Planregels behorend bij het Wijzigingsplan 'Leidingtracé Nieuwehorne'  
 

Ondertitel:    
Referentie: BA5753-162-101IBRP002F02  

Status: 02/Definitief  
Datum: 12 juni 2020  

Projectnaam:    
Projectnummer: BA5753-162-101  

Auteur(s): Rinus Hoogeslag  
 

Opgesteld door: Rinus Hoogeslag   

Gecontroleerd door: Raoel Steffens   

Datum/paraaf: 12 juni 2020   

Goedgekeurd door: Raoel Steffens   
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Projectgerelateerd 
 

 

  

 

Disclaimer 
Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen 
door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geïntegreerde 
QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 en ISO 45001:2018. 
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Planregels behorend bij het Wijzigingsplan 
‘Aardgastransportleidingen Heerenveen’ 

 
Artikel 1:  
Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 2:  
Deze regels kunnen worden aangehaald als: 
 
Regels behorende bij het wijzigingsplan ‘Aardgastransportleidingen Heerenveen’ 
 
Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Heerenveen op: 
 
 
 
De secretaris,         De burgemeester, 
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