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1 Inleiding 

Het voorliggende wijzigingsplan is gebaseerd op tiet 
bestemmingsplan Bütengebiet-Süd, artikel 21 , lid 10 van de 
voorschriften. 
Op 30 maart 1998 is door de gemeenteraad van Wünseradiel het 
bestemmingsplan Bütengebiet-Süd vastgesteld. Dit plan is op 18 
november 1998 grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Fryslan. 

Artikel 21 bevat de wijzigingsbepalingen. Lid 10 geeft Burgemeester 
en Wethouders de bevoegdheid het plan op grond van artikel 11 van 
de Wet Ruimtelijke Ordening te wijzigen ten behoeve van onder 
andere fiets- en voetpaden. 

De toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is beperkt tot gevallen, 
waarbij geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in het 
bestemmingsplan begrepen belangen/waarden met betrekking tot de 
landbouw, het landschap, de natuur, het verkeer en de gebruiks
mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

°ei Het voorliggende plan van wijziging is opgesteld met het oog op de 
realisering van een fietspad tussen Gaast en Ferwoude. Dit fietspad 
gaat deel uitmaken van de grotere recreatieve fietsroute Kop 
Afsluitdijk- Cornwerd- Makkum- Piaam- Gaast- Ferwoude- Workum. 
Gezien de recreatieve functie van de route wordt het zaak om prioriteit 
toe te kennen aan het fietsverkeer, dat nu de smalle hoofdweg moet 
delen met het gemotoriseerde verkeer. De voorgestelde maatregel zal 
de bereikbaarheid van de recreatiegebieden, de cultuurhistorische 
objecten en de natuurgebieden voor langzaam verkeer aanzienlijk 
verbeteren. Deze route vormt tevens een veilige fietsader voor 
kinderen die in Ferwoude de school bezoeken, nadat de school in 
Gaast enkele jaren terug gesloten is. 
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2 Beleid 
Het plangebied ligt nabij het IJsselmeer, dat is aangewezen als 
Habitat- en Vogelrichtlijngebied, en de Jouke Sjoerdspolder, 
behorende tot de Ecologische hoofdstructuur. Naast en op het tracé 
van het fietspad zijn gebieden aangewezen als een te ontwikkelen 
verbindingszone in het kader van de Ecologische hoofdstructuur. 
Daarnaast heeft in een gebied een ruilverkaveling plaatsgevonden, 
waarbij voor de verschillende functies ruimte is gereserveerd, in de 
onderstaande tekst wordt ingegaan op het beleid ten aanzien van 
ecologische verbindingszones en de ruilverkaveling. Vervolgens wordt 
ingegaan op het vigerende bestemmingsplan Bütengebiet-Süd, 
waarop het voorliggende wijzigingsplan is gebaseerd. 

2.1 Beleid 

Ecologische verbindingen vormen de schakels tussen 
natuurgebieden. Zij koppelen de afzonderlijk, geïsoleerd liggende 
natuurgebieden aan elkaar. Zo kunnen kwetsbare dier- en 
plantensoorten zich meer en beter verspreiden. Dit maakt de 
instandhouding, vermeerdering en verspreiding van die soorten beter 
mogelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt naar natte- en droge 
verbindingszones. Dit heeft betrekking op de leefomgeving van de 
soorten. 
In het nieuwe provinciale beleid wordt een omslag gemaakt van veel 
en smalle verbindingszones naar minder maar bredere zones. Voor 
natte verbindingszones wordt uitgegaan van minimaal ca 2.5 ha per 
km (dus een gemiddelde minimale breedte van 20 a 30 m). Voor deze 
verbindingszones zal het beschikbare EHS-instrumentarium worden 
ingezet. Vanuit het EHS- instrumentarium kunnen middelen 
beschikbaar worden gesteld voor de (vrijwillige) aankoop en de 
inrichting van nieuwe natuurgebieden, alsmede voor het beheer van 
de natuur (bijvoorbeeld in de beheersgebieden). Om de EHS-
instrumenten in te kunnen zetten moeten daartoe eerst gebieden 
(door de provincie) zijn begrensd. 

Het geldende provinciale beleid is neergelegd in het "Plan 
Ecologische Verbindingszones (1991) en nader geconcretiseerd in de 
nota "Realiseringskader voor Natuurlijke Verbindingen en 
Natuurtechnische voorzieningen" (1994). 
Daarin was in Wünseradiel 1 ecologische verbindingszone 
opgenomen: de verbinding tussen de Fluessen, langs de 
Workumertrekvaart, de Kleine Vaart en de Djippert naar het 
IJsselmeer. 

ecologische 
verblndingszones Fryslan 
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In de nieuwe ontwerp-nota is voornoemde ecoiogische 
verbindingszone wederom opgenomen, als route nr. N12 iJsselmeer-
Fluessen. Daarbij is aangegeven dat de oppervlakte van de 
betreffende zone 17 hectare bedraagt, waarvan 13 hectare inmiddels 
is begrensd als EHS-gebied. De N I2 IJsselmeer-Fluessen betreft een 
natte verbindingszone en biedt bescherming aan de Otter en Noordse 
Woelmuis. 

Begin 2002 is Programma Beheer ingevoerd. Dit is een rijksregeling 
die de oude Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling 
(Rbon) vervangt. De volgende doelstellingen staan hierbij centraal: 
• resultaatgericht beheer van natuur, bos, landschap en daaraan 

gerelateerde recreatie; 
• aandacht en ruimte voor particulieren in het natuurbeheer; 
• aandacht voor de doelen van natuur, bos en landschap buiten de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Om deze doelstellingen te realiseren omvat dit programma twee 
nieuwe subsidieregelingen; Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 
(SAN) en de subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN). 
Om gebruik te maken van deze nieuwe subsidieregeling zijn er 
gebiedsplannen ontwikkeld, in Fryslan betreft dit 7 regio's, waarvan 
De Zuidwesthoek er één is. De Programma Beheer regeling is 
ingegaan op 1 oktober 2002. 

Een gebiedsplan omvat per deelgebied de kaders op grond waarvan 
subsidie kan worden aangevraagd voor natuurbeheer dan wel 
agrarisch natuurbeheer. Per deelgebied is de begrenzing aangegeven 
van het natuurgebied of beheersgebied, de natuurdoelen en de 
subsidiabele beheerspakketten. 

in het gebiedsplan Zuidwesthoek zijn twee deelgebieden aangewezen 
als een te ontwikkelen verbindingszone die grenzen aan het tracé en 
gelegen zijn op de gronden waar het tracé is geprojecteerd. Dit zijn de 
deelgebieden "Dijkvaartpercelen" en de "Kleine Vaart", in de 
onderstaande figuren wordt een fragment van de deelgebieden 
weergegeven. 

gebiedsplan De 
Zuidwesthoek 
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Kleine Vaart 

Het deelgebied "Dijkvaartpercelen" bestaat uit smalle percelen langs 
de IJsselmeerdijk. De percelen bestaan uit grasland of riet en 
fierbergen algemene grassoorten en vogelsoorten. De doelstelling 
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voor het gebied is het vormen van een natte verbindingszone met 
botanische doelsteiling. Deze botanische doelstelling is gericht op 
grasland, ruigtes en rietlanden. 

Het deelgebied de "Kleine Vaart" betreft een voormalig 
natuurontwikkelingsproject en bestaat nu nog uit cultuurgraslanden. 
De doelstelling voor dit gebied is het creëren van een natte 
verbindingszone, bestaande uit rietland en andere oevervegetaties. 

Vanaf 1998 heeft in het gebied een ruilverkaveling plaatsgevonden. 
Het doel van deze ruilverkaveling was onder andere het in stand 
houden, herstel en de ontwikkeling van natuur en 
landschapswaarden. In het landinrichtingsplan is hieraan nader 
vormgegeven. Door middel van de ruilverkaveling zijn voor de 
verschillende functies in het gebied reserveringen gedaan voor de f 
ruimte. 
Vervolgens zijn de gronden middels de Nota van toedeling 
gereserveerd. Voor de realisatie van de ecologische verbindingszone 
"Dijkvaartpercelen" zijn de gronden als zodanig gereserveerd. Dit 
deelgebied kan derhalve gerealiseerd worden. De gronden aan de 
zuidzijde van de Djippert zijn toegedeeld aan het fietspad tussen 
Gaast en Ferwoude. Deze gronden maakten onderdeel uit van het 
deelgebied "Kleine Vaart". Vanwege de reservering van de gronden 
voor het fietspad, kan dit gebied voor het fietspad worden aangewend. 

2.2 Het bestemmingsplan Bütengebiet-Süd 

huidige bestemming Het voorliggende wijzigingsplan is gebaseerd op het 
bestemmingsplan Bütengebiet-Süd. Het tracé van het fietspad Gaast-
Ferwoude komt te lopen door de huidige bestemming "agrarische 
cultuurgronden". Deze bestemming kent een aantal aanduidingen, ( 
zoals "reliëf', "dijk", "regelmatige blokverkaveling en opstrekkende 
verkaveling" en "ecologische verbindingszone". 

In artikel 4 "agrarische cultuurgronden" lid 4 staat dat het verboden is 
werkzaamheden uit te voeren wanneer deze een onevenredige 
afbreuk vormen voor de herkenbaarheid van het dijkprofiel, de 
natuurlijke- en culturele hoogteverschillen en de verkavelingsrichting. 

Voor de realisatie van het fietspad dient de bestemming gewijzigd te 
worden, in de huidige bestemming "agrarische cultuurgronden" is het 
aanleggen van een fietspad niet begrepen. De bestemming moet 
derhalve deels gewijzigd worden in "wegen". Deze 
wijzigingsmogelijkheid wordt geschapen door middel van de 
toepassing van een wijzigingsbepaling (artikel 21 , lid 10). Hierin zijn 
Burgemeester en Wethouders bevoegd de bestemming te wijzigen 

Ruilverkaveling 
Wonseradeel-Zuid 
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overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten 
behoeve van fiets- en voetpaden, picknickplaatsen, visplaatsen, 
aanlegplaatsen, sport- en speivoorzieningen, beplanting en 
parkeervoorzieningen. 

Deze wijziging dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, die 
genoemd zijn in artikel 21 , lid 16. De voorwaarde van toepassing op 
dit plan is: De wijzigingsbevoegdheid is beperkt tot gevallen waarbij 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in het 
bestemmingsplan begrepen belangen/ waarden met betrekking tot de 
landbouw, tiet landschap, de natuur, het verkeer en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
In dit geval houdt dit in dat bij de gronden aangeduid als "reliëf, "dijk", 
"regelmatige blokverkaveling en opstrekkende verkaveling" en 
"ecoiogische verbindingszone" geen onevenredige afbreuk mag 
worden gedaan aan de landschappelijke belangen/ waarden. 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
Het fietstracé wordt grotendeels aangelegd op bestaande 
perceelsgrenzen, waardoor er geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de bestaande waarden. Het bestaande reliëf wordt zoveel 
mogelijk in stand gehouden, er is geen sprake van een afbreuk. De 
regelmatige blokverkaveling en opstrekkende verkaveling wordt 
eveneens niet drastisch verstoord. 
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Milieu 

3.1 Ecologie 

De Europese Unie heeft een vogel- en habitatrichtlijn vastgesteld, om 
de verscheidene vogelsoorten en hun leefgebied te beschermen. 
Op grond van artikel 4, lid 1 van de Vogelrichtlijn dienen er zones 
aangewezen te worden welke van belang zijn voor bepaalde 
vogelsoorten. Nederland heeft een lijst samengesteld met 
vogelrichtlijngebieden. 
Bij de Habitatrichtlijn is het uitgangspunt dat de Europese Commissie 
een communautaire lijst vaststelt naar aanleiding van gebieden die 
door de lidstaten worden aangebracht ais belangrijk gebied voor een 
bedreigde diersoort. 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Bij deze 
wetgeving is er sprake van een brede en (gedeeltelijk) strengere 
soortenbescherming van dieren en planten, ook buiten de 
aangewezen c.q. aangemelde beschermingszones. Tevens zijn 
beschermd de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 
rustplaatsen van dieren. De status van het gebied waar de planten en 
dieren voorkomen is hierbij niet van belang. 
Volgens artikel 4 van de wet zijn beschermd: 
• alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, 

met uitzondering van een aantal gedomesticeerde soorten en de 
zwarte- en bruine rat en huismuis; 

• alle van nature op het Europees grondgebied (EU) voorkomende 
soorten vogels, met uitzondering van gedomesticeerde soorten; 

• alle van nature in Nederland voorkomende reptielen en 
amfibieën; 

• alle van nature in Nederland voorkomende vissen, met 
uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van 
toepassing is. 

Het voorliggende wijzigingspian creëert de mogelijkheid tot de 
realisering van een fietspad tussen Gaast en Ferwoude. Voor de 
realisatie van dit fietspad dient ecologisch onderzoek naar de 
gevolgen van de aanleg te worden uitgevoerd. Dit ecoiogisch 
onderzoek is op 17 maart 2004 verricht. De conclusies en 
aanbevelingen uit dit onderzoek zijn in de onderstaande tekst 
verwoord. Het ecologisch onderzoek is als losse bijlage aan het plan 
toegevoegd. 
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3.1.1 Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt nabij het IJsselmeer, dat is aangewezen als 
Habitat- en Vogelrichtlijngebied, en de Jouke Sjoerdspolder, 
behorende tot de Ecologische hoofdstructuur. 
Aangenomen kan worden dat de aanleg van het fietspad geen directe 
gevolgen heeft voor deze gebieden. 

3.1.2 Soortbescherming 

De conclusie over de soortbescherming is opgebouwd uit vier 
categorieën die voor de Flora- en faunawet belangrijk zijn. Dit zijn: 

beschermde soorten waar nader onderzoek naar moet worden 
gedaan; 
beschermde soorten die niet worden bedreigd door de plannen; 
vogels; 
beschermde soorten waar ontheffing voor moet worden 
aangevraagd. 

Nader inventariseren Er zijn geen soorten waarnaar nader onderzoek vereist is. Van alle 
groepen is in het onderzoek een voldoende compleet beeld gekregen 
over het voorkomen in het plangebied. 

Niet bedreigde waarden Qe populaties van de volgende soortgroepen worden niet bedreigd in 
hun voortbestaan door de activiteiten in het plangebied: 

dagvlinders; 
libellen; 
flora; 
vleermuizen; 
Haas; 
marterachtigen; 
Waterspitsmuis; 
reptielen; 
vissen. 

Vogeis Aanleg van het fietspad tijdens het broedseizoen zal tot verstoring 
leiden van vogels die in de directe omgeving broeden. Ais de 
bouwactiviteiten buiten het broedseizoen beginnen en tot in het 
broedseizoen continu doorgaan, zulien vogels de gelegenheid hebben 
elders te nestelen. 
Vrijwel alle vogelsoorten zijn beschermd op basis van de Flora- en 
faunawet. Ontheffing is volgens deze wet voor deze soorten niet 
mogelijk. Daarmee is in principe iedere ontwikkeling moeilijk te 
realiseren. Om ruimtelijke ingrepen toch mogelijk te maken, hanteert 
Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit het standpunt dat activiteiten in het plangebied 
zonder officiële ontheffingsprocedure kunnen worden uitgevoerd als is 
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vastgelegd dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen zullen 
beginnen. 

Ontheffingen Voor het vernietigen van verblijfsplaatsen en het doden van 
exemplaren van de in de onderstaande tekst genoemde soorten moet 
ontheffing worden aangevraagd. De ontheffingsaanvraag moet via het 
bureau LASER bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit worden ingediend. 

Deze diersoorten vallen volgens de concept AMvB betreffende artikel 
75 van de Flora- en faunawet, in het lichtste beschermingsregime. 
Zolang de concept-AMvB niet is ingevoerd zal het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit standaard voor deze soorten 
een ontheffing afgeven. Het is voldoende om aannemelijk te maken 

( dat deze soorten voorkomen in het plangebied en dat met de 
voorgenomen activiteiten een redelijk belang is gemoeid. Daarvoor is 
geen nader veldonderzoek nodig. 

Voor de volgende soorten dient een ontheffing te worden 
aangevraagd: 

Aardmuis; 
Veldmuis; 
Gewone pad; 
Middelste groene kikker; 
Meerkikker; 
Bruine kikker; 
Kleine watersalamander. 

Het plangebied is, naast broedgebied, ook een belangrijk 
foerageergebied voor winter- en trekvogels en dan met name voor 
ganzen. Het verdient aanbeveling om met de uitvoering van de 
werkzaamheden ook hier rekening mee te houden. Omdat de eerste 
ganzen ongeveer half oktober in het gebied arriveren, is het aan te 
bevelen de werkzaamheden uit te voeren tussen half juli en half 
oktober om op deze wijze zowel de broed- als de wintervogels te 
ontzien. 

Niet alleen de aanleg van het fietspad maar ook het latere gebruik 
ervan zal leiden tot verstoring van de daar aanwezige vogels. Deze 
verstoring kan enigszins verminderd worden door de nieuwe sloot die 
aan de oostzijde van het fietspad wordt gegraven niet te schonen en 
te maaien. Op deze wijze kan hier een rietkraag ontstaan die het 
fietspad enigszins aan het zicht onttrekt. 
Om (potentieel) leefgebied van de Waterspitsmuis te behouden is het 
aan te bevelen om bij de aanleg van de brug over de Djippert de 
rietkraag aan de noordzijde zoveel mogelijk te sparen. 

Aanbevelingen 
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Langs de Djippert worden op twee plaatsen lantaarnpalen geplaatst, 
waardoor de omgeving hier 's avonds en 's nachts wordt verlicht. Om 
de effecten die dit heeft op de Watervieermuis te verminderen is het 
aan te raden de verlichting zoveel mogelijk op het fietspad te richten 
en de zijde van het kanaal af te schermen. 

3.2 Archeologie 

Algemeen Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. 
Daarmee heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een 
prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke 
planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig 
betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het 
behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de 
introductie van het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit principe 
houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk 
is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van 
eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Uit te voeren onderzoek Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening 
gehouden met zowel de bekende als de te verwachten 
archeologische waarden. Uit de monumentenkaai t FAMKE blijkt dat 
voor het grootste gedeelte van het gebied, karterend onderzoek dient 
plaats te vinden. Voor een kleiner gedeelte nabij Gaast is het uit te 
voeren onderzoek afhankelijk van de ingreep. 

Fragment FAMKE, IJzertijd-Middeleeuwen 
Bron: Provincie Fryslan, 20-04-2004 
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De provinciaal archeoloog heeft aangegeven dat het plan eventueel 
waardevol bodemarchief zou kunnen schaden. Het gaat daarbij met 
name om de aanleg van de sloot naast het fietspad. Daarnaast is het 
niet uitgesloten dat tussen Gaast en Ferwoude nog terpen aanwezig 
zijn. Gezien het voorgaande heeft de provinciaal archeoloog 
geadviseerd om voor het gehele tracé karterend onderzoek uit te 
voeren, om eventuele vindplaatsen op te sporen. 

Het onderzoek Naar aanleiding van het advies van de provinciaal archeoloog is voor 
het gehele tracé een karterend booronderzoek uitgevoerd. Ten 
behoeve van het onderzoek zijn 30 boringen uitgevoerd. Bij circa 
tweederde van de boringen is houtskool geconstateerd, vaak tot 
enkele centimeters tot onder de bouwvoor. Het houtskool komt samen 
met kleine puindeeltjes en schelpenbrokjes voor. Het houtskool is een 
'normaal' verschijnsel in nagenoeg het gehele tracé. Andere 
indicatoren, die als aanwijzingen voor archeologische waarden 
worden beschouwd, zoals aardewerkscherven, zijn niet aangetroffen. 
Een exemplaar van het onderzoeksrapport is als losse bijlage 
toegevoegd. 

Conclusies van het 
onderzoek 

Hoewei houtskool vaak een eerste indicatie is voor archeologische 
waarden ter plaatse, is dat in dit geval echter onwaarschijnlijk. Het ziet 
er naar uit dat in deze streek houtskool een verschijnsel is dat is 
gerelateerd aan overstromingen en niet bruikbaar is als indicator voor 
archeologische waarden. Het fenomeen is eerder opgemerkt te 
Workum. Gezien het feit dat er geen andere aanwijzingen voor 
archeologische waarden in het plangebied zijn aangetroffen, zijn er 
geen redenen voor een vervolgonderzoek. Het plan vormt gezien de 
uitkomsten van het onderzoek, geen bedreiging voor archeologische 
waarden. 

3.3 Water 

3.3.1 Algemeen 

Op grond van artikel 12 uit het Besluit op de ruimtelijke ordening dient 
in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden 
opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 
gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, in die 
paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in 
kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het 
grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag 
van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is te 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door 
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middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 
besteed aan het wateraspect. 

3.3.2 Nationaal beleid 

In het nationale waterbeleid, vastgelegd in onder meer de Vierde Nota 
Waterhuishouding (1998), de adviezen van de Commissie 
Waterbeheer 21® eeuw en de Europese Kaderrichtlijn water staat het 
duurzaam omgaan met water centraal: het waarborgen van voldoende 
veiligheid en het zo klein mogelijk houden van de kans op 
wateroverlast. Dit moet mede gezien worden in het kader van de 
problematiek met betrekking tot ontwikkelingen als 
klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Hiervoor is de 
trits 'vasthouden - bergen - afvoeren' maatgevend. Kort gezegd 
betekent dit dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 
vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens 
wordt zonodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas 
ais vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water 
afgevoerd. Uitgangspunten in dit verband zijn: 

geen afwenteling van problemen naar andere compartimenten 
in ruimte en in tijd; 
zoveel mogelijk gebiedseigen water vasthouden en de inlaat 
van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk beperken; 
beperking van overlast door (grond)water of tekort aan water. 

Naast de waterkwantiteit heeft duurzaam omgaan met water ook 
betrekking op de waterkwaliteit. Hierbij staat de trits 'schoonhouden -
scheiden - zuiveren' centraal. Bij schoonhouden, scheiden en 
zuiveren gaat het erom dat het water zo veel mogelijk schoon wordt 
gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk 
gescheiden en als laatste komt het zuiveren van verontreinigd water 
aan bod. Uitgangspunten in dit verband zijn: 

vervuiling waar mogelijk bij de bron aanpakken; 
voorkomen van verspreiding van verontreinigingen; 
benutten van schoon water. 

Het beleidsdoel duurzaam omgaan met water dient niet alleen in 
waterbeheerplannen te worden uitgewerkt, maar er dient ook in de 
ruimtelijke ordening, waaronder de bestemmingsplannen, rekening 
mee te worden gehouden. 

Afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening kan door: 
het bieden van ruimte voor water in verband met veiligheid, 
wateroverlast en zoetwaterbeheer; 
water als ordenend principe in de functietoekenning; 
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kansen benutten die water biedt voor de vergroting van de 
belevingswaarde en functiecombinaties (bijvoorbeeld 
cultuurfiistorische waarden van voormalige waterlinies); 
randvoorwaarden aan de inrichting en het beheer op basis van 
water (bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen, zodat de 
grondwaterstand hoog kan blijven); 
effecten op waterkwaliteit meewegen bij besluitvorming in de 
ruimtelijke ordening. 

3.3.3 Rol van de gemeente en van het waterschap in het 
waterbeheer 

Tegenwoordig wordt veelal de lijn gevolgd dat het waterschap primair 
verantwoordelijk is voor de (oppervlakte-)waterhuishouding, zoals 
waterkwaliteit, beveiliging tegen hoog water, peilbeheer en aan- en 
afvoer van water. (Het grondwater wordt beheerd door de provincie). 
Per 1 januari 2004 zijn de Friese waterschappen gefuseerd tot één 
Wetterskip Fryslan Het beleid van het waterschap is neergelegd in het 
Waterbeheersplan en in de Keur. 

Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen 
De zes voormalige Friese waterschappen hebben samen een 
integraal Waterbeheerplan (IWBP) opgesteld. Het bestaat uit een 
algemeen deel en zeven deelplannen voor afzonderlijke gebieden, 
in het Integraal Waterbeheerplan geven de voormalige 
waterschappen aan hoe zij de komende jaren hun doelstellingen van 
het integraal waterbeheer willen bereiken. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan ondermeer veiligheid, afwatering, peilbeheer, oevers, 
eutrofiëring, emissies, waterbodems en onderhoud. 

Keur 
Het Wetterskip Fryslan heeft inmiddels een overkoepelende keur 
opgesteld. De keur is een verordening die strekt tot bescherming van 
de werken in beheer bij het waterschap. De keur bevat een stelsel van 
gebods- en verbodsbepalingen ten aanzien van de waterkeringen, 
waterkwaliteit en de waterkwantiteit. In de keur is ook aangegeven 
hoe ontheffing van de verbodsbepalingen kan worden aangevraagd. 

Gemeentelijke taken liggen bij de aanleg en het beheer van riolering, 
vaarwegenbeheer, bescherming van landschappelijke waarden van 
wateren, verlenen en handhaven van vergunningen op basis van het 
bestemmingsplan, en momenteel ook nog het onderhoud van 
watergangen (hoewel deze laatste taak meer en meer richting het 
waterschap wordt geschoven). 
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Ontwikkelings
mogelijkheden 

Uit het vorenstaande blijkt dat, ondanks de verschillende rollen, de 
gemeente en het waterschap eikaars natuurlijke partner zijn bij het 
voeren van het waterbeheer. Dat betekent dat beide partijen vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden een rol spelen in de 
uitvoering van het waterbeheer én elkaar daarbij zoveel mogelijk 
informeren en bijstaan in gevallen waarbij dit vanuit het perspectief 
van het waterbeheer van belang is. Concreet: het waterschap 
handhaaft de regels die in de Keur zijn opgenomen; de gemeente 
handhaaft de gemeentelijke verordeningen (waaronder het 
bestemmingsplan) en daar waar er sprake is van gemeenschappelijk 
belang of gemeenschappelijke betrokkenheid zoeken partijen elkaar 
op om tot afstemming te komen. 

3.3.4 Water in het plan 

in het onderhavige wijzigingsplan worden ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt die van invloed zijn op de waterhuishouding. Het gaat daarbij 
om de realisatie van een fietspad tussen Gaast en Ferwoude met de 
bijbehorende kunstwerken en de aanleg van een watergang naast het 
fietspad. Het onderhavige wijzigingsplan voorziet in een toename van 
het verharde oppervlak van plusminus 5400 m^. De watergang die 
naast het middelste deel van het tracé wordt gegraven, heeft een 
oppervlakte van plusminus 2400 m^. 
De afwatering van het fietspad zal geschieden op de naastgelegen 
watergangen. In verband met het onderhoud van het fietspad zal dit 
voldoende breed worden uitgevoerd, zodat ook het onderhoud van de 
watergangen vanaf het fietspad kan geschieden. De verharding van 
het fietspad wordt uitgevoerd in beton. 

Overleg In het kader van de 
watertoets 

Het waterschap is is nauw betrokken geweest bij de planontwikkeling. 
Tijdens het overleg op 10 september 2003 zijn de vier alternatieven 
voor de fietsverbinding aan ondermeer het waterschap voorgelegd. 
Mede naar aanleiding van opmerkingen vanuit het waterschap is voor 
het onderhavige tracé gekozen. 
De uitvoering van het onderhavige tracé is op 30 januari 2004 
voorgelegd aan het waterschap. Het waterschap stelt dat door de 
aanleg van de watergang de toename van het verharde oppervlak 
ruimschoots gecompenseerd wordt. Het waterschap verwacht dat de 
aanleg van het fietspad op de aangegeven wijze geen gevolgen heeft 
voor de waterhuishouding en heeft derhalve geen opmerkingen. 
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4 Planbeschrijving 

4.1 Afweging 

In 2002 is voor de realisatie van het fietspad tussen Gaast en 
Ferwoude door de gemeente Wünseradiel een plan gepresenteerd. 
Het tracé van het fietspad in dit oorspronkelijke plan volgt de oever 
van de Djippert en vervolgens de oever van de Dyksvaart. 
Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea had echter grote 
bezwaren tegen het toenmalige plan. Het oorspronkelijke tracé van 
het fietspad is voor een groot deel door het natuurgebied aan de 
Dyksvaart geprojecteerd. Dit natuurgebied is een onderdeel van de 
ecologische verbindingszone. Vanwege de grote bezwaren vanuit de 
natuurorganisatie is door de gemeente een tracé dat ten noorden van 
het natuurgebied is gesitueerd in overweging genomen. Naar 
aanleiding van deze nieuwe afweging is een studie uitgevoerd naar 
andere mogelijke varianten, waaruit uiteindelijk de volgende vier 
tracés naar voren zijn gekomen: 
1. de 'lage oever', het oorspronkeiijke tracé deels langs de oever van 

de Dyksvaart, vanwege de lage ligging van deze oever wordt dit 
tracé de lage oever genoemd; 

2. de 'hoge oever', grotendeels het oorspronkelijke tracé, maar voor 
het deel waar tracé de lage oever door het natuurgebied gaat, is 
deze variant ten noorden van het natuurgebied geprojecteerd; 

3. de variant 'binnendijks' behelst een route aan de binnenkant van 
de IJsselmeerdijk, bij deze variant wordt naast de huidige 
wegverbinding tussen Gaast en Ferwoude, een fietspad 
aangelegd; 

4. de variant 'buitendijks' is geprojecteerd aan de buitenzijde van de 
IJsselmeerdijk en behelst een nieuwe fietsroute. 

Op de bijgaande kaart zijn de vier tracés weergegeven. 

Bij de afweging tussen de verschillende varianten is door de 
gemeente overleg gevoerd met It Fryske Gea, de provincie, 
Wetterskip Fryslan, de dorpsbelangen van Gaast en Ferwoude en het 
comité 'Fietspad Gaast-Ferwoude'. 

Zoals reeds is aangegeven heeft It Fryske Gea grote bezwaren tegen 
de variant lage oever, doordat deze variant een deel van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) beslaat. De andere drie varianten 
worden door de natuurorganisatie acceptabel geacht. 
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Ook de provincie heeft bezwaren geuit tegen de oorspronkelijke 
variant, doordat een deei van de EHS verloren zou gaan. Ook vanuit 
de provincie is aangegeven dat de overige varianten acceptabel 
worden geacht. 

Wetterskip Fryslan heeft bezwaren tegen het tracé buitendijks. 
Vanwege de benodigde ophoging voor het fietspad is er niet 
voldoende ruimte om aan deze zijde van de dijk te voldoen aan de 
minimale taiudheliing. Daarnaast voorziet het waterschap problemen 
met huidige beheer en gebruik van de dijk. Ook tegen het 
binnendijkse tracé bestaan bezwaren van het waterschap. Deze 
bezwaren vloeien voort uit het feit, dat bij deze variant problemen 
ontstaan met een persleiding in de geprojecteerde berm. Tegen de 
hoge variant worden zoals eerder in de toelichting is aangegeven door 
het waterschap geen bezwaren geuit. 

Vanuit de verenigingen Dorpsbelang van beide dorpen en het comité 
'Fietspad Gaast-Ferwoude' werden bezwaren geuit tegen de 
varianten binnen en buiten de IJsselmeerdijk. Bij deze varianten wordt 
gevreesd dat onveilige situaties zuilen ontstaan. De hoge en de lage 
variant worden vanuit de dorpen het meest wenselijk geacht. 

Uit de standpunten van de verschillende organisaties blijkt dat de 
hoge variant voor een ieder acceptabel is. Hoewel voor deze variant 
extra grondaankopen of uitruil van gronden moet plaatsvinden, biedt 
deze variant een volwaardig alternatief. Derhalve is door de gemeente 
de hoge variant gekozen. 

4.2 Planbeschrijving 

Tracé De fietsroute Gaast- Ferwoude gaat een onderdeel uitmaken van de 
recreatieve fietsroute langs de Ijsseimeerkust van Makkum naar 
Workum. Het traject Gaast- Ferwoude heeft een lengte van 2 km en 
volgt de loop van de Dyksvaart en de Djippert. Het bestaande reliëf en 
de dijk wordt gehandhaafd. De route loopt vanaf Gaast noordelijk van 
de dijk en het natuurgebied aan de Dyksvaart. Ten noorden van de 
kruising van de Dyksvaart met de Djippert wordt een bruggetje 
gerealiseerd. De route vervolgt verder aan de zuidzijde van de 
Djippert tot aan de komgrens van Ferwoude. 

Profiel van de route Het fietspad heeft een breedte van 2 m en bestaat uit 18 cm dik 
beton. Vanuit Gaast heeft de eerste 75 m van de route een dubbele 
breedte (beton 20 cm dik). De totale breedte inclusief bermen varieert 
over de totale lengte van de route van 7,25 m tot 12.50 meter. 
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Om te voorkomen dat het vee het fietspad kan betreden worden 
veeroosters en hekwerken geplaatst. Er wordt een fietsbrug over de 
Djippert gerealiseerd. De doorvaarthoogte van deze brug bedraagt 1,5 
meter. 
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5 Uitvoerbaarheid 

Het fietspad Gaast- Ferwoude vormt een onderdeel van fiet traject 
Kop Afsluitdijk- Makkum- Workum. in het kader van de uitvoering van 
de dorpenpianning 2003 te Gaast, Ferwoude en Schraard (aanleg 
riolering, herstel verharding) was gepland om de uitvoering van het 
fietspadtraject Gaast- Ferwoude in 2003 te realiseren. Tengevolge 
van de wijziging van het tracé is de uitvoering van het fietspad echter 
verlaat. Deze verlating heeft vooralsnog geen gevolgen voor de 
financierbaarheid van het project. De kosten voor het uitvoeren van de 
hoge variant zijn vergelijkbaar met de kosten van het oorspronkelijke 
tracé. Deze kosten zijn als volgt verdeeld: 

Kostenverdeling: 
Instantie % 
S G B * 50 
Provincie 25 
Gemeente 25 

• SGB = Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 2003 
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6 Juridische vormgeving 

Het ondertiavige wijzigingsplan bestaat uit de voorliggende toelichting 
en plankaart. De vormgeving van de piankaart is afgestemd op het 
vigerende bestemmingsplan Butengebiet-Siid. 
De voor de realisering van het fietspad benodigde gronden en de 
daarbij behorende bermen zijn bestemd voor "Wegen"; tevens zijn 2 
dwarsprofielen aangegeven, die overeenkomen met dwarsprofielen 
die ook elders in het Butengebiet-Süd zijn gebruikt. 

De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan, Butengebiet-
Süd vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 1998 en 
goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten op 18 
november 1998 zijn van toepassing op het voorliggende 
wijzigingspian. 
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7 Inspraak 

Het wijzigingsplan Butengebiet-Sud Fietspad Gaast- Ferwoude heeft 
met ingang van 8 april 2004 gedurende een periode van twee weken 
ter inzage gelegen. Er zijn geen schriftelijke of mondelinge 
inspraakreacties ontvangen. 
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I n l e i d i n g 

1.1 

A a n l e i d i n g 

Aan de westkant van Bolsward ligt het bedrijvenpark De Marne 2. Het betreft 
een uitbreiding van bedrijvenpark De Marne 1 met 18 ha (waarvan 12,6 netto 
uitgeefbaar). De realisatie van De Marne 2 en de bij het bedrijventerrein beho
rende geluidzone is geregeld in het bestemmingsplan De Marne 2 van de ge
meente Bolsward. Daarmee is de geluidruimte van het bedrijventerrein even
eens vastgelegd op de gemeentegrens. Bij invulling van het bedrijventerrein 
wordt nu duidelijk dat de keuze voor deze administratieve grens een volledige 
invulling van het bedrijfsterrein in de weg staat. Uit aanvullend akoestisch 
onderzoek blijkt dat uitbreiding van de geluidruimte van het bedrijventerrein 
noodzakelijk is als het bedrijventerrein volledig wordt ingevuld. Deze geluid
ruimte zal de grens met de gemeente Wunseradiel overschrijden. Doordat de 
geluidruimte van het bedrijventerrein op basis van artikel 40 in de Wet geluid
hinder is vastgelegd in het bestemmingsplan, zal een bestemmingsplanherzie
ning plaats moeten vinden. 

1 . 2 

D o e l 

Dit bestemmingsplan voorziet in een administratieve regeling voor de geluid
zone van het bedrijvenpark De Marne 2 in de zin van artikel 40 van de Wet ge
luidhinder. 

1 . 3 

H e t v o o r l i g g e n d e p l a n g e b i e d 

De geluidzone ligt gemiddeld 50 m in de gemeente Wunseradiel (op zijn 
breedst circa 125 m). De geluidzone ligt rondom het inmiddels bouwrijp ge
maakte bedrijvenpark De Marne 2. 

1 . 4 

G e l d e n d e b e s t e m m i n g s p l a n 

Een deel van de geluidzone van het bedrijvenpark komt binnen de grenzen van 
de gemeente Wunseradiel te liggen. Het onderhavige plan vormt daarom een 
partiële herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit betreft 
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het Bestemmingsplan Butengebiet-Süd (vastgesteld door de gemeenteraad 
30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 18 november 
1998) en de daarop van toepassing zijnde herziening zoals die is vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en op 11 april 2006 grotendeels is 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

1 . 5 

L e e s w i j z e r 

in hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt nader Ingegaan op de voor het plan 
geldende planologische randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 beschrijft het juridisch 
kader van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 wordt ten slotte ingegaan op 
de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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P l a n o l o g i s c h e 

r a n d v o o r w a a r d e n 

2 , 1 

I n l e i d i n g 

In dit hoofdstuk komen de randvoorwaarden aan de orde, waaraan het plan 
moet voldoen. Voor het onderhavige plan zijn logischerwijs de geluidgevolgen 
het meest relevant. In de volgende paragraaf wordt hierop uitgebreid inge
gaan. In de navolgende alinea's wordt op een aantal minder relevante planolo
gische randvoorwaarden ingegaan. 

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toe- WATERTOETS 

lichting op ruimtelijke plannen te worden opgenomen hoe rekening is gehou
den met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. 
Hierbij dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie 
gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Het plan heeft geen (negatieve) 
effecten op de waterhuishouding. 

Het plan voorziet niet in een planologische uitbreiding van bebouwingsmoge- ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

lijkheden. Daaraan gekoppeld zijn geen negatieve effecten op archeologische 
waarden te verwachten. 

Het plan voorziet in een administratieve uitbreiding van de geluidruimte van ECOLOGISCHE WAARDEN 

het bedrijvenpark De Marne 2. In dit stadium zijn negatieve ecologische effec
ten niet meer te verwachten. 

Bij de planvorming voor het bedrijvenpark De Marne 2 heeft reeds een afwe- EXTERNE VEILIGHEID 

ging van de aanvaardbaarheid van het risico plaatsgevonden. Het onderhavige 
plan dat in de uitbreiding van de geluidruimte voorziet heeft geen invloed op 
de externe veiligheid van het bedrijvenpark De Marne 2. 

Bij de planvorming voor het bedrijvenpark De Marne 2 heeft reeds een afwe- LUCHTKWALITEIT 

ging van de aanvaardbaarheid van de luchtkwaliteit plaatsgevonden. Het on
derhavige plan dat in de uitbreiding van de geluidruimte voorziet heeft geen 
invloed op de luchtkwaliteit. 
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2 . 2 

G e l u i d g e v o l g e n v a n h e t p l a n 

2.2.1 
W e t t e l i j k k a d e r 

Het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark De Marne 2 staat bedrijven tot en 
met categorie 4 van de VNG- brochure Bedrijven en Milieuzonering. Hierbij 
behoren ook inrichtingen zoals opgenomen in artikel 2.4 van het Inrichtingen
en vergunningenbesluit milieubeheer. Deze inrichtingen mogen alleen worden 
gevestigd op terreinen waarvoor op grond van de Wet geluidhinder (artikel 40 
juncto artikel 1) een geluidszone is c.q. wordt vastgesteld. Dit type inrichtin
gen wordt daarom ook wel aangeduid als zoneringsplichtige inrichtingen. Het 
industrieterrein waarop dergelijke inrichtingen zijn toegestaan, wordt aange
merkt als een industrieterrein in de zin van artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt ter plaatse van woningen voor een 
nieuwe situatie een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De 
voorkeursgrenswaarde is onafhankelijk van de aard van de omgeving waarin de 
woningen en de inrichting zijn gelegen. Onder voorwaarden kan een ontheffing 
worden verleend tot maximaal 60 dB(A) etmaalwaarde. De bevoegdheid voor 
het verlenen van een hogere grenswaarde ligt bij Burgemeester en Wethou
ders. Een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde komt overeen met 
50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de 
nachtperiode. 

2.2.2 
A k o e s t i s c h o n d e r z o e k 

Door de gemeente Sneek is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarbij is onder
zocht of de ligging van de vigerende geluidzone rond industrieterrein "De Mar
ne" voldoende geluidsruimte biedt. Rapportage hiervan heeft plaatsgevonden 
in Akoestisch onderzoek Geluidzone Industrieterrein "De Marne", Gemeente 
Sneek, 2008. Dit rapport is als bijlage bijgevoegd. In het onderzoek is de ge
zamenlijke geluidruimte onderzocht van de industrieterreinen: 

Bedrijventerrein Hollandiabuurt/De Wymerts; 
Bedrijventerrein Industriepark; 
Bedrijventerrein De Ward; 
Bedrijventerrein De Marne 1; 
Bedrijventerrein De Marne 2. 

Deze bedrijfsterreinen zijn in het onderzoek aangemerkt als één industrieter
rein in de zin van artikel 1 van de Wet geluidhinder. 
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Uit het onderzoek blijkt dat de invulling van het deel van het industrieterrein 
dat wordt aangemerkt als "bedrijvenpark de Marne 2" niet op de beoogde ma
nier kan plaatsvinden binnen de huidige geluidzone. Om dit op te lossen zijn 
een drietal varianten beschouwd: 
1. Het verkleinen van het industrieterrein; 
2. Het terugdringen van de geluidsafstraling van de inrichtingen op het 

industrieterrein; 
3. Het verleggen van de geluidzone rond het industrieterrein. 

In overleg met de gemeente Wunseradiel is voor de laatste optie gekozen. 
Hieraan ligt de motivering ten grondslag dat de geluidzone zoals vastgesteld 
door de gemeente Bolsward meer bepaald is door de gemeentegrens dan door 
de ligging van geluidgevoelige objecten. De beoogde geluidzone steekt name
lijk de A7 over. Ook deze weg kent een geluidzone waarbinnen geen geluidge
voelige objecten kunnen worden gerealiseerd. Binnen de beoogde geluidzone 
zijn in de gemeente Wunseradiel dan ook geen geluidgevoelige objecten, zoals 
woningen, aanwezig. Het vigerende bestemmingsplan maakt bij recht ook bin
nen de beoogde geluidzone geen nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk. 
Door middel van de overlap van de geluidzone van het industrieterrein en de 
weg is geen sprake van belemmering van functies in de gemeente Wunseradiel, 
terwij l de gemeente Bolsward het bedrijventerrein De Marne 2 conform plan
ning kan uitvoeren. De vast te stellen geluidruimte is in de navolgende figuur 
weergegeven. 
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F iguur 1 . G e l u i d s c o n t o u r e n I n d u s t r i e t e r r e i n B o l s w a r d 
( B r o n : g e m e e n t e Sneek) 
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J u r i d i s c h e 
t o e l i c h t i n g 

3 . 1 

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e 

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getre
den. Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure volgens de Wro. De be
stemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de procedure zijn vier verschillende 
fasen te onderscheiden: 

V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e 
Voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan verricht de gemeente 
onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar de bestaande 
toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen een gemeen
te. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor overleg gezonden aan de in arti
kel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. De gemeente reageert vervolgens 
op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro door in de toelichting van het plan op de 
gemaakte op- en aanmerkingen in te gaan en aan te geven welk standpunt de 
gemeente daarover inneemt. 

V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e 
Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 
nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 
zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswij
zen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Na afloop van de termijn van de 
terinzagelegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet ge
wijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van terinzagelegging vast. 

B e r o e p s p r o c e d u r e 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast
stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 
Indien Gedeputeerde Staten of de VROM inspectie een zienswijze hebben inge
diend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de 
gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt 
bekendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 
weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 
aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM inspectie wordt het 
vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling 
bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het be
stemmingplan ter inzage gelegd. 

J u r i d i s c h e v o r m g e v i n g 
INHOUD Op grond van artikel 3.1.3 Bro moet een bestemmingsplan worden vervat in 
iGSPLAN beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de 

doeleinden worden aangegeven. 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting arti
kel 3.1.6 Bro, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de 
uitkomsten van het onderzoek en de uitkomsten van het overleg zijn vermeld. 

3 . 2 

T o e l i c h t i n g o p d e b e s t e m m i n g s r e g e I i n g 

REUTIEVAN DE 
BESTEMMINGEN MET HET 

VIGERENDE PLAN 

Het onderhavige plan vormt een administratieve regeling voor de geluidruimte 
van het bedrijvenpark De Marne 2. Voor de geluidzone wordt aangesloten bij 
het vigerende bestemmingsplan Butengebiet-Süd (en de daarop van toepassing 
zijnde herziening). Dit bestemmingsplan kent al een aanduiding waarmee in de 
bedoelde geluidzone kan worden voorzien; namelijk de aanduiding "vastgestel
de zone industrielawaai". Op de plankaart wordt ter plaatse van de voorgestel
de zone deze aanduiding gelegd. Voor het overige bl i j f t het vigerende be
stemmingsplan in stand. Het onderhavige bestemmingsplan moet dan ook in 
samenhang met het vigerende bestemmingsplan worden gelezen. 
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U i t v o e r b a a r h e i d 

4 . 1 

E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d 

Het onderhavige plan betreft een administratieve regeling van de geluidruimte 
van het bedrijvenpark De Marne 2. Met de uitvoering van het plan zijn op zich
zelf dan ook geen grote kosten gemoeid. 
De gemeente heeft een overeenkomst met de initiatiefnemer (de gemeente 
Bolsward) voor de dekking van eventuele planschade. Ook wordt ter dekking 
van de te maken kosten door de gemeente leges geheven. Het bestemmings
plan maakt geen bouwplan in de zin van artikel 6.12 Wro en 6.2.1 Bro moge
lijk. Er hoeft dan ook geen exploitatieplan te worden opgesteld. 

4 . 2 

M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d 

Aangaande de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is 
het plan voor overleg (ex artikel 3.1.1. Bro) aangeboden aan de daarvoor ge
bruikelijke instanties. 

Van de volgende instanties is een reactie ontvangen: 
Provincie Eryslan; 
N.V. Nederlandse Gasunie; 

Brandweer (Bolsward, Littenseradiel en Wunseradiel); 
Wetterskip Fryslan; 
Brandweer Fryslan; 
Gemeente Bolsward; 
VROM-inspectie. 

De genoemde instanties hebben aangegeven dat het voorontwerp-bestem
mingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
Alleen de gemeente Bolsward heeft twee redactionele opmerkingen gemaakt 
over hoofdstuk 1 van de toelichting. Deze zijn één op één overgenomen. 

De overlegreacties van bovengenoemde instanties zijn in de bijlage bij deze 
toelichting opgenomen. 
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1 Samenvatting 

Door de Gemeente Bolsward is verzoctit om te onderzoeken of de ligging van de vigerende 
geluidszone rond industrieterrein "De Marne" voldoende geluidsruimte biedt om het 
industrieterrein optimaal te exploiteren. Het industrieterrein is weergegeven op figuur 1. 

Berekeningen tonen aan dat de ligging van de vigerende geluidszone rond industrieterrein 
"De Marne" niet voldoende geluidsruimte biedt. Onderstaand is weergegeven hoe de Gemeente 
Bolsward de geconstateerde knelpunten gaat aanpakken. 

Door de Gemeente Bolsward is er voor gekozen om de overschrijding van de geluidszone ten 
westen van bedrijventerrein De Marne II aan te pakken door de geluidszone te verplaatsen verder 
van het industrieterrein. Hiervoor moeten een drietal zaken worden geregeld: 
1. Vastleggen voorgestelde geluidszone in Bestemmingsplan Buitengebied; 
2. Vaststellen hogere waarde van 55 dB(A) etmaalwaarde op woning Witmarsumerweg 5; 
3. Vastleggen voorgestelde geluidszone op grondgebied Gemeente Wunseradiel. 

De overschrijding van de geluidszone ten oosten van de bedrijventerrein Industriepark wil de 
Gemeente Bolsward oplossen door een combinatie van een tweetal acties, te weten: het 
verplaatsen geluidszone en het beschouwen van de geluidssituatie van niet-vergunningplichtige 
bedrijven. Hiervoor moeten een drietal zaken worden uitgevoerd, te weten: 
1. Vastleggen voorgestelde geluidszone in Bestemmingsplan Bolsward Kom; 
2. Vastleggen voorgestelde geluidszone in Bestemmingsplan Buitengebied; 
3. inzichtelijk maken geluidsafstraling van aanwezige - en toekomstige niet-vergunningplichtige 

bedrijven. 

Daarnaast is er aandacht besteed aan een drietal knelpunten die mogelijk in toekomst voor 
problemen kunnen zorgen. Het betreft de ligging van de geluidszone ten oosten van 
bedrijventerrein De Wymerts, de ligging van de geluidszone ten noordoosten van bedrijventerrein 
De Ward en de gebieden waar de geluidszone nabij geluidsreflecterende objecten ligt. 

Voor het gebied ten oosten van bedrijventerrein De Wymerts is geconstateerd dat er weinig 
geluidsruimte aanwezig is. Door de Gemeente Bolsward is aangegeven dat zij de geluidszone 
handhaven op de huidige locatie. Logisch gevolg hiervan is nu en in de toekomst de nodige 
aandacht zal moeten worden besteed aan de geluidsafstraling van de bedrijven op 
bedrijventerrein De Wymerts. 

Voor het gebied ten oosten van bedrijventerrein De Ward wil de Gemeente Bolsward meer 
geluidsruimte realiseren door de geluidszone verder van het industrieterrein te leggen. Dit wordt 
vastgelegd in het Bestemmingsplan Buitengebied. 

Bij een viertal woningen/bedrijven (Exmorraweg 4, De Marne 219, Witmarsumerweg 8 en 
Witmarsumerweg 10) wordt de geluidszone verplaatst en komt deze te liggen op de gevels van de 
gebouwen. Dit om de geiuidsbijdrage van reflectie van geluid te voorkomen. 

De op basis van de bovenstaande afwegingen gebaseerde voorgestelde geluidszone is 
weergegeven op figuur 3. 

Geconstateerd wordt dat ten oosten van bedrijventerrein Industriepark, de voorgestelde 
geluidszone wordt overschreden. De overschrijding dient te worden weggenomen voordat de 
voorgestelde geluidszone kan worden vastgelegd in het van toepassing zijnde bestemmingsplan. 
De overschrijding wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door niet-vergunningplichtige bedrijven. 
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2 Inleiding 

2,1 Opdrachtformulering en kaderstelling onderzoek 

Door de Gemeente Bolsward Is verzochit om te besctiouwen of de ligging van de vigerende 
geluidszone rond Industrieterrein "De Marne" voldoende ruimte biedt om het bedrijventerrein 
optimaal te kunnen exploiteren. 

2.2 Relatie Wet geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Het begrip 'geluidszone' Is één van de sleutelbegrippen van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh). 
De bedoeling van een geluidszone Is om te fungeren als een buffer tussen de betreffende 
geluidsbron en geluidsgevoelige bestemmingen. 

Een geluidszone moet worden beschouwd als een planologisch aandachtsgebied, waardoor er 
samenhang met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: Wro) bestaat. Indien een 
bestemmingsplan wordt vastgesteld of herzien, hetgeen (mede) betrekking heeft op gronden die 
behoren of zullen gaan behoren tot een geluidszone, zal rekening moeten worden gehouden met 
de toepasselijke normstelling van de Wgh. Dit laatste houdt In dat: 
e het bestemmingsplan niet zonder meer kan bepalen dat binnen de geluidszone 

geluidsgevoelige objecten kunnen worden gerealiseerd; 
• het bestemmingsplan niet zonder meer kan bepalen dat In de nabijheid van geluidsgevoelige 

objecten geluidsbronnen kunnen worden gerealiseerd. 

Opgemerkt dient te worden dat conform de jurisprudentie Inzake artikel 10 Wro 
(bestemmingsplannen) naast de Wgh, nadere geluldsnormen In beginsel niet In een 
bestemmingsplan thuishoren. 

2.3 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek Is om te beschouwen of de ligging van de vigerende geluidszone rond 
Industrieterrein "De Marne" voldoende geluidsruimte biedt om het Industrieterrein volledig te 
kunnen exploiteren. 
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3 Wettelijk kader 

3.1 Wet geluidhinder 

3.1.1 De geluidszone rond een industrieterrein 

In de Wgh Is In artikel 40 aangeven dat bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan 
waarbij een Industrieterrein wordt gecreëerd, rond het betrokken Industrieterrein een geluidszone 
wordt vastgesteld. Bulten deze geluidszone mag de equivalente geluidsbelasting van de 
gezamenlijke Inrichtingen op het Industrieterrein, de waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet te 
boven gaan. 

De bovenstaande verplichting tot zonering Is alleen van toepassing voor een Industrieterrein zoals 
bedoeld In de zin van de Wgh. In artikel 1 van de Wgh Is een Industrieterrein gedefinieerd als: 

industrieterrein: terrein waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid van vestiging van 

inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van 

inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit; 

Met 'bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van Inrichtingen' wordt gedoeld 
op de bedrijven welke In algemene zin worden aangeduid als 'grote lawaaimakers'. Deze 
bedrijven zijn benoemd In artikel 2.4 van het inrichtingen- en vergunningbeslult milieubeheer 
(hierna: Ivb). 

3.1.2 Bescherming van het gebied binnen de geluidszone 

Het gebied binnen de geluidszone Is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening een akoestisch 
aandachtsgebied. In dit gebied zijn een tweetal deelgebieden te onderschelden. 

3.1.2.1 Deelgebied 1: Het industrieterrein 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het Industrieterrein zelf geen deel uit maakt van de geluidszone. 
Immers de geluidszone ligt om het Industrieterrein heen. Dit onderscheid Is van belang met 

( betrekking tot de bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen. De geluidsgevoelige 
bestemmingen gelegen op het Industrieterrein worden derhalve niet beschermd tegen geluld 
afkomstig van bedrijven gelegen op het betreffende Industrieterrein. 

Het dient te worden vermeld dat aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen Ingevolge de Wgh 
wel bescherming verkrijgen voor overige bronnen van geluld (v.b. wegverkeer). Dit onderwerp valt 
echter bulten de opdrachtstelling van dit onderzoek. 

3.1.2.2 Deelgebied 2: Het gebied binnen de geluidszone en buiten het industrieterrein 

Dit gebied Is vanuit de ruimtelijke ordening het akoestisch aandachtsgebied voor het betreffende 
Industrieterrein. Bij vaststelling dan wel herziening van het bestemmingsplan dient aandacht te 
worden besteed aan de Invloed van geluld afkomstig van het Industrieterrein. De wettelijke kaders 
welke van toepassing zijn, zijn opgenomen In de Wgh. Hierbij wordt onderscheid gemaakt In 
bestaande- en nieuwe geluidsgevoelige objecten 

Nieuwe geluidsgevoelige objecten 
Voor de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige objecten In het gebied tussen de grens van het 
Industrieterrein en de geluidszone, geldt In beginsel een voorkeursgrenswaarde van 
50 dB(A) etmaalwaarde. In bepaalde gevallen kan hiervoor door de gemeente een hogere 

waarde worden vastgesteld van ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde. 
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Burgemeester en wethouders (hierna: B&W) zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot 
het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
(art. 110a, eerste lid van de Wgh). 

Bestaande geluidsgevoelige objecten 
Rond het Industrieterrein Is reeds een zone vastgesteld. Voor de ten tijde van de zonevaststelling 
aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) 
etmaalwaarde (art. 57 Wgh). 

Aangezien ten tijde van de zonevaststelling Is gebleken dat er ter plaatse van aanwezige 
geluidsgevoelige objecten de geluidsbelasting meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde bedroeg, Is een 
zogenaamd 'saneringsprogramma' opgestart. Dit saneringsprogramma heeft tot doel de 
geluidsafstraling van het Industrieterrein terug te brengen. Om dit te kunnen borgen Is destijds 
voor deze geluidsgevoelige objecten een hogere waarde vastgesteld. 

In bepaalde gevallen kan door de gemeente voor bestaande geluidsgevoelige objecten een 
hogere waarde worden vastgesteld van ten hoogste 60 dB(A) etmaalwaarde. 
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4 Is er sprake van een industrieterrein 

Zoals In tioofdstuk 3 Is aangegeven, dient voor de berekening op de geluidszone alleen rekening 
te worden gehouden met de geluldsafstraling van de Inrichtingen op het Industrieterrein. Om de 
geluldsafstraling van het Industrieterrein Inzichtelijk te kunnen maken, moeten er een tweetal 
vragen worden beantwoord, te weten: 

e Wat Is de ruimtelijke afbakening van het Industrieterrein; 
e Zijn er (ergens) op het Industrieterrein 'grote lawaaimakers' (art. 2.4. Ivb) toegestaan. 

4.1 Ruimtelijke afbakening van het industrieterrein 

Door de Gemeente Bolsward Is aangeven dat zij onderstaande bedrijventerreinen willen gaan 
beschouwen als één Industrieterrein, te weten: 

e Bedrijventerrein Hollandlabuurt / De Wymerts; 
e Bedrijventerrein Industriepark; 
e Bedrijventerrein De Ward; 
• Bedrijventerrein De Marne I; 
• Bedrijventerrein De Marne II. 

Een globaal overzicht van het voorgestelde Industrieterrein Is weergegeven op figuur 1. 

De gedetailleerde afkadering (bedrijfsdoeleinden) Is vastgelegd In de van toepassing zijnde 
bestemmingsplannen. Voor de betreffende gronden Is dit vastgelegd In een drietal 
bestemmingsplannen, te weten: 

• Bestemmingsplan Bolsward Kom* (Hollandlabuurt/De Wymerts, Industriepark en De Ward); 
e Bestemmingsplan De Marne 1996 (De Marne 1); 
e Bestemmingsplan De Marne 11 2004 (De Marne II). 

4.2 Zijn er op het industrieterrein 'grote lawaaimakers' toegestaan 

Als het bestemmingsplan het toestaat dat er zich op het Industrieterrein zogenaamde grote 
lawaaimakers kunnen vestigen, Is er sprake van een Industrieterrein In de zin van de Wgh. 

Met nadruk wordt vermeld dat bovenstaande niet één op één Impliceert dat er overal op het 
gehele Industrieterrein grote lawaaimakers mogen komen. Dit Is afhankelijk van hetgeen Is gesteld 
In de voorschriften van het van toepassing zijnde bestemmingsplannen. 

Door de Gemeente Bolsward Is aangegeven dat er zich op sommige delen van het In paragraaf 
4.1 beschreven Industrieterrein, op basis van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften, grote 
lawaaimakers kunnen vestigen. 

Gezien bovenstaande Is voor het In paragraaf 4.1 beschreven Industrieterrein sprake van een 
Industrieterrein zoals bedoeld In de Wgh. 

Bestemmingsplan Bolsward Kom wordt naar verwachting medio 2008 definitief. Bij het opstellen van dit onderzoek is, met 
goedkeuring van de opdrachtgever, reeds geanticipeerd op de uitgangspunten van dit bestemmingsplan. 
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5 Situatie 
( 

5.1 Ligging industrieterrein ( 

Het industrieterrein is gelegen juist noordoostelijk van de Rijksweg 7 en ten westen van de stad ( 
Bolsward. Voor de ligging wordt verwezen naar figuur 1. 

( 
Aan de oostzijde Is het Industrieterrein van oudsher gelegen nabij de woonwijk De Noord en 
aansluitend aan de woonwijk Hollandlabuurt. Het gebied ten noorden, westen en zuiden kan ( 
worden gekarakteriseerd als landelijk gebied met verspreid aanwezige woningen en/of bedrijven. 

( 
In zuidwesten en westen Is het Industrieterrein gelegen nabij de gemeentegrens tussen de 
Gemeente Bolsward en de Gemeente Wunseradiel. De globale ligging van de gemeentegrens Is ( 
tevens weergegeven op figuur 1. 

( ( 

5.2 Huidige situatie op het industrieterrein ^ 

uit hoofdstuk 4 Is af te lelden dat het Industrieterrein Is opgebouwd uit diverse deelgebieden. Alle ^ 
genoemde bedrijventerreinen, behalve De Marne II zijn ten tijde van het uitvoeren van dit 
onderzoek, voor het grootste gedeelte uitgegeven. Op deze gronden zijn bedrijven actief. ( 
De uitgifte van gronden op bedrijventerrein De Marne 11 Is op dit moment In volle gang. Het terrein 
wordt ten tijde van het opstellen van dit onderzoek bouwrijp gemaakt. , 

5.3 Vigerende geluidszone rond het industrieterrein 

Bij Koninklijk Besluit (no. 90.003774) Is op 16 februari 1990 de geluidszone rond het 
Industrieterrein vastgesteld. De ligging van de vigerende geluidszone Is afgeleid uit Informatie 
welke door de Gemeente Bolsward Is aangeleverd. De ligging van de vigerende geluidszone Is 
weergegeven op figuur 1. 

5.4 Geluidsgevoelige bestemmingen binnen de vigerende geluidszone ( 

5.4.1 Geluidsgevoelige bestemmingen op het industrieterrein 

Op het Industrieterrein zijn diverse geluidsgevoelige bestemmingen (o.a. bedrijfswoningen) 
aanwezig. Zoals In paragraat 3.1.2.1. Is beschreven worden geluidsgevoelige bestemmingen 
gelegen op het Industrieterrein niet beschermd tegen geluld van dat Industrieterrein. De 
aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen worden derhalve niet In het onderhavige onderzoek 
betrokken. ' 

5.4.2 Aanwezige geiuidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone en buiten het ' 
industrieterrein 

( 
Uit figuur 1 Is at te lelden dat binnen de vigerende geluidszone geluidsgevoelige bestemmingen 
zijn gelegen. Deze zijn met name te vinden In de Hollandlabuurt en Woonwijk De Noord. 
Daarnaast zijn er solitaire woningen aanwezig aan de Rijksweg 6-7 (voorheen: Marneweg 2) en 
de Exmorraweg 2. ' 

In het kader van het Saneringsprogramma Industrielawaai zijn op 29 maart 1994 voor ' 
65 woningen een hogere waarde van 55 dB(A) etmaalwaarde vastgesteld. Het betreft woningen In 
de Hollandlabuurt en aan de Harlingerstraat. Voor de solitaire woning bij het gemaal aan de Oude 
Rijksweg 6-7 (voorheen: Marneweg 2) Is op 11 mei 1989 een hogere waarde van 55 dB(A) 
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etmaalwaarde vastgesteld. De beschikkingen zijn In bijlage 1 bijgevoegd bij dit rapport. 
Volledigheidshalve zijn de woningen waarvoor een hoger waarde Is vastgesteld In rood 
weergegeven op figuur 1. 

Uit de beschikkingen In relatie tot de aanwezige woningen binnen de geluidszone blijkt, dat niet 
voor alle woningen binnen de vigerende geluidszone een hogere waarde Is vastgesteld. 
Aangenomen wordt dat deze woningen ten tijde van de vaststelling van de zone reeds aanwezig 
waren en dat ten tijde van de zonevaststelling de voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) 
etmaalwaarde (art. 57 Wgh) niet werd overschreden. 

In het zonebeheersmodel wordt voor woningen binnen de geluidszone maar bulten het 
Industrieterrein getoetst aan de vastgestelde hogere waarde. Voor de woningen welke ten tijde 
van de zonevaststelling aanwezig maar waarvoor geen hoger waarde Is aangevraagd wordt 
uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. 
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6 Opzet van het onderzoek 

6.1 Van toepassing zijnde rekenmethodiek 

Voor de berekeningen is aangesloten bij de systematiek zoals beschreven In het Reken- en 
meetvoorschrlft geluidhinder 2006. 

De Gemeente Bolsward heeft op dit moment niet besloten een aftrek ex artikel 2.3 lid 3 van het 
Reken- en meetvoorschrlft geluidhinder 2006 toe te passen (redelijke sommatie). Derhalve Is hier 
geen rekening mee gehouden. 

6.2 Uitgangspunten geluidsafstraling inrichtingen 

De geluldsafstraling van de gezamenlijke Inrichtingen op het Industrieterrein Is bepalend voor de 
toetsing aan de zone en ter plaatse van de relevante geluidsgevoelige objecten binnen de 
geluidszone. Het betreffende Industrieterrein Is voor een groot deel reeds In gebruik en voor een 
deel In ontwikkeling. 

6.2.1 Bestaande inrichtingen 

Vergunningplichtige bedrijven 
Bij dit onderzoek Is het bestaande rekenmodel van het Industrieterrein als basis gebruikt. De 
bronnen van de vergunningplichtlge bedrijven (vergunde representatieve geluidsruimte) die reeds 
zijn gevestigd op het Industrieterrein zijn overgenomen In dit onderzoek. 

inrichtingen die vaiien onder het regiem van een AMvB 
Zonder maatwerkvoorschrift 
Op 1 januari 2008 Is het Besluit algemene regels voor Inrichtingen milieubeheer (hierna: 
Actlvlteltenbeslult) In werking getreden. In artikel 2.17 tweede lid van het Actlvlteltenbeslult zijn de 
geluidsvoorschriften ten aanzien van Inrichtingen op een Industrieterrein weergegeven. 

Hierbij geldt voor gevallen waarbij binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten 
bulten het Industrieterrein zijn gelegen, dat de geluldsafstraling tengevolge aan de Inrichting niet 
meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter vanaf de grens van de Inrichting. 

Betreffende bovenstaande geluidsvoorschrift geldt tot 21 december 2008 een voorbehoud. 
In het Inwerklngtredlngbeslult (Staatsblad 2007, nr. 472) Is aangegeven dat artikel 2.17 tweede lid 
van het Actlvlteltenbeslult pas op 21 december 2008 In werking treedt. Dit geldt alleen voor 
bedrijven die vóór 21 december 2006 zijn opgericht en vallen onder een AMvB. 

Door de Gemeente Bolsward Is aangegeven dat bij het opstellen van het onderhavige onderzoek 
reeds wordt geanticipeerd op de situatie na de overgangstermijn. 

Met maatwerkvoorschrift 
Voor sommige Inrichtingen zijn maatwerkvoorschriften van kracht. In de berekeningen Is 
uitgegaan van de In het maatwerkvoorschrift opgenomen geluldsafstraling. 

Windturbine 
Op het Industrieterrein Is een windturbine aanwezig. De windturbine Is gelegen aan de 
Witmarsumerweg 3. In artikel 1b, tweede lid Wgh wordt aangeven dat geluld afkomstig van 
windturbines bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege een Industrieterrein bulten 
beschouwing wordt gelaten. De windturbine Is derhalve niet meegenomen In de berekeningen. 
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6.2.2 Nieuwe inrichtingen 

Bedrijventerrein De Marne ii 
Zoals aangegeven wordt het gebied van bedrijventerrein De Marne 11 thans bouwrijp gemaakt. Dit 
houdt In dat zich hier nog bedrijven kunnen vestigen. Ten opzichte van de huidige situatie wordt, 
ten gevolge van het In gebruik nemen van dit deel van het Industrieterrein, hier de grootste 
toename van geluld verwacht. 

In de voorschriften van het bestemmingsplan Is aangegeven dat zich op het bedrijfsterrein De 
Marne 11 In principe uitsluitend zeer lichte-, lichte- en middelzware bedrijvigheid wordt toegelaten. 
Ter bepaling van het onderscheid tussen deze categorieën wordt verwezen naar de In bijlage 1 
van het bestemmingsplan. Hierin wordt onderstaande Indeling aangegeven: 
« zeer lichte bedrijvigheid categorie 1 en 2; 
e lichte bedrijvigheid categorie 3; 
• middelzware bedrijvigheid categorie 4; 

Uit berekeningen blijkt dat Indien bedrijventerrein De Marne II wordt Ingevoerd overeenkomstig de 
categorie-Indeling, de geluidszone ruim wordt overschreden. De vigerende geluidszone blijkt dan 
te krap voor wat er zich kan vestigen. Deze situatie geeft echter een "worst case" situatie waarbij 
alle Inrichtingen op basis van een maximale geluldsafstraling zijn Ingevuld. 

Door de Gemeente Bolsward Is aangegeven dat zij voor de berekeningen willen aansluiten bij een 
situatie, welke beter aansluit bij de praktijk. Als uitgangspunt wordt hierbij gehanteerd dat op alle 
percelen zoals aangegeven In bijlage 2 wordt uitgegaan van een geluldsafstraling van 
50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter van de Inrichting. Dit uitgangspunt sluit aan bij de 
systematiek zoals gehanteerd In het Actlvlteltenbeslult. 

Lege kaveis op bestaande deei 
Op het bestaande deel van het Industrieterrein zijn nog enkele lege kavels aanwezig. 
Om een goed beeld te krijgen van de In redelijkheid hoogst te verwachten geluldsafstraling van de 
op het Industrieterrein aanwezige inrichtingen, wordt voor deze kavels tevens een 
geluldsafstraling van 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter aangehouden. 

6.3 Uitgangspunten rekenmodel 

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode 11.8 van de "Handleiding 
meten en rekenen Industrielawaai", van 1999, uitgegeven door het ministerie van VROM. 

Voor de berekeningen Is ervan uitgegaan dat het Industrieterrein als akoestisch "hard" Is 
uitgevoerd. Dit geldt ook voor de wegen en waterpartijen bulten het Industrieterrein. De overige 
bodemgebleden zijn als akoestisch "zacht" beschouwd. 

Voor het bestaande deel van het Industrieterrein Is gerekend met de aanwezige gebouwen. Voor 
de uitbreiding van het bedrijventerrein De Marne 11 Is uitgegaan van een "vrije veld" berekening. 
De relevante afschermende en reflecterende objecten bulten het Industrieterrein zijn tevens In het 
rekenmodel opgenomen. 

De berekeningen op de geluidszone en op de relevante geluidsgevoelige bestemmingen binnen 
de geluidszone zijn uitgevoerd op een beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld. Voor de 
berekening ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen Is het Invallende niveau berekend. 

Akoestisch onderzoek pagina 13 van 28 



Gemeente Sneek 

7 Vigerende situatie: Berekeningsresultaat en toetsing 

7.1 Berekeningsresultaat - Vigerende geluidszone 

De berekeningsresultaten op de vigerende geluidszone zijn weergegeven op figuur 2. 

7.2 Toetsing 

7.2.1 Vigerende geluidszone 

Uit figuur 2 Is af te lelden dat op, basis van de gehanteerde uitgangspunten, de geluidsbelasting 
ten gevolge van de gezamenlijke Inrichtingen op het Industrieterrein op de vigerende geluidszone 
In twee gebieden wordt overschreden, te weten: 
• De geluidszone ten westen van bedrijventerrein De Marne 11; 
e De geluidszone ten oosten van de bedrijventerrein Industriepark. 

7.2.2 Aanwezige geiuidsgevoeiige bestemmingen binnen de geluidszone en buiten het 
industrieterrein 

Uit de berekeningsresultaten wordt afgeleid dat de geluidsbelasting ten gevolge van het 
Industrieterrein ter plaatse van de geluidsgevoelige objecten de vastgestelde hogere waarde of de 
van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. 

7.3 Conclusie met betrekking berekeningsresultaten 

uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat de ligging van de vigerende geluidszone rond 
Industrieterrein "De Marne" niet voldoende geluidsruimte biedt om het Industrieterrein volledig te 
kunnen exploiteren. 
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8 Mogelijke gevolgen voor het industrieterrein 

In hoofdstuk 7 In geconcludeerd dat de ligging van de vigerende geluidszone te krap Is om het 
bedrijventerrein volledig te kunnen exploiteren. Onderstaand wordt Ingegaan op de praktische 
consequenties hiervan. 

8.1 Vaststellen of herziening van een bestemmingsplan 

In de Wgh Is vastgelegd dat bestemmingsplan kan niet worden herzien of vastgesteld als de 
geluidszone wordt overschreden. 

De Gemeente Bolsward Is thans bezig met de herziening van een tweetal bestemmingsplannen. 
Deze belde bestemmingsplannen hebben belde betrekking op gronden waar de vigerende 
geluidszone Is gelegen, te weten: 
• Bestemmingsplan Bolsward Kom; 
• Bestemmingsplan Buitengebied. 

Het wordt verstandig geacht om bij de vaststelling van bovenstaande bestemmingsplannen te 
anticiperen op de resultaten van dit onderzoek. Aangeraden wordt om te overwegen de 
geluidszone op een dusdanige locatie vast te leggen dat, na afweging van belangen, het 
Industrieterrein nu en In de toekomst zo optimaal mogelijk kan worden geëxploiteerd. 

Tevens wordt aangeraden de huidige ligging van de geluidszone eens kritisch te beschouwen en 
te bekijken waar, In de toekomst, problemen kunnen ontstaan. Immers nu kunnen ze worden 
opgepakt en mogelijk adequaat opgelost. 

8.2 Vergunningverlening Wet milieubeheer 

Bij vergunningverlening voor Inrichtingen gelegen op een Industrieterrein moet het bevoegd gezag 
(artikel 8.8, derde lid, onder a Wet milieubeheer) rekening houden met de geluidsgrenswaarden 
welke voortvloeien uit de artikelen 4 1 , 46 tot en met 50, 53, 65 tot en met 68 of 72, tweede lid, van 
de Wet geluidhinder. 

Kort gezegd. Indien de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden op de zone en of ter plaatse 
van de geluidsgevoelige objecten worden overschreden, kan de mllleubeheervergunning niet 
worden verleend. Het bedrijf kan dan formeel geen vergunning krijgen en zonder vergunning mag 
het bedrijf niet In werking zijn. Voor de exploitatie van het bedrijventerrein, de Gemeente Bolsward 
en natuurlijk de ondernemers Is dit geen wenselijke situatie. 

Akoestisch onderzoek pagina 15 van 28 



( 

( 
Gemeente Sneek 

9 Knelpunten en oplossingsrichtingen 

Onderstaand worden de knelpunten aangegeven en vervolgens wordt per knelpunt een 
oplossingsrictiting aangegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen knelpunten welke opgelost 
moeten worden en knelpunten welke problemen In de toekomst kunnen voorkomen. 

Knelpunten die opgelost moeten worden: 
9 Overschrijding geluidszone ten westen van bedrijventerrein De Marne II; 
9 Overschrijding geluidszone ten oosten van de bedrijventerrein Industriepark. 

Knelpunten die moaeliik in toekomst voor problemen kunnen zorgen:  
9 Ligging geluidszone ten oosten van bedrijventerrein De Wymerts; 
9 Ligging geluidszone ten noordoosten van bedrijventerrein De Ward; 
9 Gebieden waar de geluidszone ligt nabij geluldsretlecterende objecten. 

9.1 Knelpunten die opgelost moeten worden 

9.1.1 Overschrijding geiuidszone ten westen van bedrijventerrein De Marne li 

Uit tiguur 2 Is at te lelden dat ten westen van bedrijventerrein De Marne II de geluidszone wordt 
overschreden. 
Om dit knelpunt op te lossen zijn een drietal oplossingen beschouwd, te weten: 
1. Het verkleinen van het Industrieterrein; 
2. Het terugdringen van de geluldsatstraling van de Inrichtingen op het Industrieterrein; 
3. Het verleggen van de geluidszone verder van het Industrieterrein. 

Door de Gemeente Bolsward Is aangegeven dat zij de oplossing zoeken In het verplaatsen van de 
geluidszone. 

Hieraan ligt als motivering ten grondslag dat de ligging van de vigerende geluidszone, In het 
betreftende gebied, meer bepaald lijkt door de ligging van de gemeentegrens en aanwezige 
geluidsgevoelige objecten, dan dat hier een akoestische berekening aan ten grondslag heeft 
gelegen. 

( 
De gemaakte keuze om de gemeentegrens te kiezen voor de ligging van de geluidszone zie je 
vaak terug. Dit omdat als de geluidszone ligt op het grondgebied van een buurgemeente deze 
buurgemeente ook de geluidszone In het betreffende bestemmingsplan dient op te nemen. Om 
deze 'audiëntie' te voorkomen werd destijds vaak gekozen om de geluidszone op eigen 
grondgebied te houden. 

De Gemeente Bolsward wil voor de ligging van de aangepaste geluidszone onderstaande 
uitgangspunten hanteren; 
9 De geluidszone komt Iets verder van het Industrieterrein te liggen dan de berekende 50 dB(A) 

etmaalwaarde geluidscontour. Dit om Iets meer speling te houden op de geluidsruimte. Hierbij 
wordt aangesloten bij de vigerende geluidszone aan de zuidzijde en aan de westzijde; 

9 De woningen aan de Witmarsumerweg 8 en Witmarsumerweg 10 komen bulten de 
geluidszone te liggen; 

9 De geluidszone ter plaatse van de woningen aan de Witmarsumerweg 8 en 10 wordt 
geprojecteerd op de gevel van de betreffende woningen. Dit om de Invloed van reflecties In de 
achterliggende gevels te voorkomen. 

Op figuur 3 Is de, op basis van bovenstaande uitgangspunten, voorgestelde geluidszone 
weergegeven. Op figuur 3c Is een uitvergroting gemaakt van de ligging van de voorgestelde 
geluidszone op het grondgebied van de Gemeente Wunseradiel. 
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Om deze geluidszone vast te leggen moeten onderstaande punten worden geregeld: 
e Vaststellen hogere waarde woning Witmarsumerweg 5 

Door bovenstaande keuzes komt de woning aan de Witmarsumerweg 5 te liggen binnen de 
geluidszone van het Industrieterrein. Voor de betreffende woning dient een hogere waarde 
van 55 dB(A) etmaalwaarde te worden vastgesteld. Deze procedure dient door de Gemeente 
Bolsward te worden doorlopen waarna B&W van de Gemeente Bolsward de hogere waarde 
kunnen vaststellen; 

• Vastleggen voorgestelde geluidszone op grondgebied Gemeente Wunseradiel 
Een deel van de op figuur 3 voorgestelde geluidszone ligt op het grondgebied van de 
Gemeente Wunseradiel. Een uitvergroting van het relevante deel Is weergegeven op figuur 
3c. Deze geluidszone dient, door de Gemeente Wunseradiel, In het van toepassing zijnde 
bestemmingsplan van de Gemeente Wunseradiel te worden vastgelegd. 

» Vastleggen voorgestelde geluidszone In Bestemmingsplan Buitengebied 
Ook de geluidszone op het grondgebied van de Gemeente Bolsward wijzigt. Dit dient te 
worden vastgelegd In Bestemmingsplan Buitengebied. 

1.1.2 Overschrijding geluidszone ten oosten van bedrijventerrein Industriepark 

Uit de berekeningsresultaten wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de geluidszone de 
geluidsbelasting hoger Is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Deze 
geluldsafstraling wordt met name veroorzaakt door niet-vergunningpllchtlge bedrijven en 
reserveringsbronnen voor lege kavels. Voor deze Inrichtingen Is uitgegaan van het uitgangspunt: 
50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter van de Inrichting. 

Gezien de historische gegroeide situatie heeft de Gemeente Bolsward aangegeven dat zij deze 
overschrijding In eerste Instantie wil oplossen door een combinatie van een tweetal acties, te 
weten: 
1. Verplaatsen geluidszone; 
2. Beschouwen geluidssituatie AMvB bedrijven; 

e Verplaatsen geluidszone ten oosten van bedrijventerrein Industriepark 
Het verplaatsen van de geluidszone Is reeds meegenomen In het ontwerp voor 
Bestemmingsplan Bolsward Kom. Hierbij wordt de geluidszone verplaatst tot op de 
noordwestelijke gevel van de woningen aan de A.H. van der Venstraat 50-58, de 
zuidwestelijke en de noordwestelijke gevel van de Lonjeflat en de noordwestelijke gevel van 
de Klaverflat. De voorgestelde ligging van de geluidszone Is weergegeven op figuur 3. 

e Beschouwen geluidssituatie niet-veraunninqpllchtlqe bedrijven 
Het verschuiven van de geluidszone alleen geeft niet voldoende geluidsruimte om het 
bedrijventerrein volledig te kunnen exploiteren. Voor de aanwezige (akoestisch bepalende) 
bedrijven welke vallen onder een AMvB, zal onderzoek moeten worden uitgevoerd of zij de 
wettelijke geluidsruimte van 50 dB(A) op 50 meter benodigd zijn. De uitkomsten van dit 
akoestisch onderzoek zal dan In een zogenoemd maatwerkvoorschrift moeten worden 
vastgelegd. 

Aangeraden wordt om hiervoor dezelfde systematiek aan te houden als voor de reeds uitgevoerde 
onderzoeken In het gebied Hollandlastraat/ De Wymerts 

Voor de nog In te vullen kavels of nieuwe meldingen In op de bedrijventerreinen Industriepark en 
De Ward wordt aangeraden om van deze bedrijven bij de melding Ingevolge de AMvB of aanvraag 
om een vergunning een akoestisch onderzoek te verlangen en de resultaten vast te leggen In 
(maatwerk)voorsGhrlften. 
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9.2 Knelpunten die mogelijk in toekomst voor problemen kunnen zorgen 

9.2.1 Ligging geiuidszone ten oosten van bedrijventerrein De Wymerts 

Uit de berekeningen wordt afgeleid dat op basis van de uitgangspunten de geluidsbelasting op de 
geluidszone ten oosten van de bedrijventerrein De Wymerts In de toekomst een probleem kan 
vormen. De oplossing kan worden gezocht In het verleggen van de geluidszone en/of het 
reguleren van de geluldsafstraling van de aanwezige Inrichtingen. 

Door de Gemeente Bolsward Is aangegeven dat zij de geluidszone willen laten liggen op de 
huidige locatie. Logisch gevolg Is dat er derhalve de nodige aandacht zal moeten worden besteed 
aan de geluldsafstraling van de bedrijven op bedrijventerrein De Wymerts. 

Voor de nog In te vullen kavels of nieuwe meldingen In op bedrijventerrein De Wymerts wordt 
aangeraden om van deze bedrijven bij de melding Ingevolge de AMvB of aanvraag om een 
vergunning een akoestisch onderzoek te verlangen en de resultaten hiervan vast te leggen In 
(maatwerk)voorschrlften. 

9.2.2 Ligging geiuidszone ten noordoosten van bedrijventerrein De Ward 

In paragraaf 9.1.2 Is reeds aangegeven dat er ten oosten van bedrijventerrein De Ward sprake Is 
van een overschrijding van de geluidszone. Hiervoor wordt er voor de aanwezige en toekomstige 
bedrijven de nodige Inspanning gevraagd (akoestisch onderzoek) om deze situatie In de hand te 
houden. 

Daar waar het kan Is de Gemeente Bolsward van mening dat ook het verleggen van de 
geluidszone een bijdrage kan leveren. In het gebied ten noordoosten van bedrijventerrein De 
Ward wordt de geluidszone vastgesteld op een grotere afstand van het Industrieterrein. Dit wordt 
vastgelegd In het Bestemmingsplan Buitengebied. 

9.2.3 Gebieden waar de geluidszone ligt nabij geluidsreflecterende objecten 

Bij de berekening van de geluidsbelasting op de geluidszone moet rekening worden gehouden 
met reflecties van geluld. Dit betekent dat daar waar de geluidszone ligt op enkele meters van 
woningen de Invloed van deze reflectie een ongewenste geiuidsbijdrage levert aan de 
geluidsbelasting op de zone. 

In het gebied rond de geluidszone zijn een viertal solitaire woningen/bedrijfsgebouwen aan te 
wijze waar dit wenselijk Is, te weten: 
• Witmarsumerweg 8; 
• Witmarsumerweg 10; 
• Exmorraweg 4; 
• De Marne 219. 

Door de Gemeente Bolsward Is aangegeven dat zij voor deze adressen de geluidszone wil leggen 
op de gevel van de betreffende woningen/bedrijven. Hierdoor wordt de ongewenste bijdrage van 
reflectie van geluld voorkomen. 
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10 Voorgestelde geluidszone - berekeningsresultaat en toetsing 

10,1 Berekeningsresultaat - Voorgestelde geluidszone 

De berekeningsresultaten op de voorgestelde geluidszone zijn voor de voor een tweetal situaties 
Inzichtelijk gemaakt, te weten: 
e Geluidsbelasting bij volledige exploitatie van het Industrieterrein (figuur 3a); 
• Geluidsbelasting ten gevolge van bestaande Inrichtingen (figuur 3b). 

10.2 Toetsing aan de grenswaarden 

10.2.1 Voorgestelde geluidszone 

Uit figuur 3a Is af te lelden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de geluidsbelasting 
ten gevolge van de gezamenlijke Inrichtingen op het Industrieterrein op het grootste gedeelte van 
de voorgestelde geluidszone lager Is dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Alleen ten oosten van de 
bedrijventerreinen industriepark en De Ward wordt de geluidszone overschreden. 

Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door niet-vergunningpllchtlge bedrijven. 

10.2.2 Aanwezige geiuidsgevoelige bestemmingen binnen de geiuidszone en buiten het 
industrieterrein 

Uit de berekeningsresuitaten wordt afgeleid dat de geluidsbelasting ten gevolge van het 
Industrieterrein ter plaatse van de geluidsgevoelige objecten de vastgestelde hogere waarde of de 
van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. 

10.3 Conclusie voorgestelde zone 

uit bovenstaande wordt geconstateerd dat ten oosten van de bedrijventerreinen Industriepark de 
voorgestelde geluidszone wordt overschreden. De overschrijding wordt hoofdzakelijke veroorzaakt 
door niet-vergunningpllchtlge bedrijven. De overschrijding dient te worden weggenomen voordat 
de voorgestelde geluidszone kan worden vastgelegd In het van toepassing zijnde 
bestemmingsplan. 
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11 Aanbeveling voor adequaat zonebeheer 

Uit hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 wordt afgeleid dat er voor diverse deelgebieden van het 
Industrieterrein het van belang Is om de akoestische situatie van de Inrichtingen Inzichtelijk te 
hebben. 

Voor de vergunningplichtlge Inrichtingen wordt door de gemeente Bolsward In algemene zin een 
akoestisch onderzoek bij de aanvraag gevraagd. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken of er 
een overschrijding van de geluidszone Is te verwachten. 

Voor Inrichtingen welke vallen onder het juridisch regiem van het Actlvlteltenbeslult Is dit een 
ander verhaal. Hier zal per Individuele Inrichting, binnen vier weken na ontvangst van de 
betreffende melding, moeten worden gekeken of een Inzicht In de geluldsafstraling noodzakelijk Is. 

Voor zowel de Inrichtingen als het bevoegd gezag Is het van belang dat er duidelijkheid Is over 
waar en wanneer er een akoestisch Inzicht noodzakelijk Is. Derhalve wordt aangeraden om dit 
vast te leggen. Dit kan onder andere In een zogenaamd zonebeheersplan. 

Een zonebeheersplan biedt daarnaast de mogelijkheid om relevante zaken met betrekking tot 
zonebeheer vast te leggen. Hierbij valt te denken aan: 
• Beschrijving procedure zonebewaking; 
e Beschrijving taakverdeling; 
• Regelen van de verdeling van de beschikbare geluidsruimte; 
» Beschrijving technische uitgangspunten voor de uitvoer zonebeheer. 

Het vastgelegen van het -hoe om te gaan- met zonebeheer op het betreffende Industrieterrein 
door middel van een zonebeheersplan geeft naast duidelijkheid Inzake zonebeheer ook de 
mogelijkheid om dit als beleidsregel vast te leggen. Hierdoor krijgt het zonebeheersplan een 
wettelijke status en biedt het houvast bij juridische kwesties. 
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Bijlage 1 - Beschikkingen vastgestelde hogere waarden 
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p r o v m s j e fiyslan 

provincie friesland 

Het colle g e van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bolsward 
Postbus 33 
8 7 0 0 AA BOLSWARD 

waterstaat en milieu 
postbus 20120 
8900 hm leauwarden 
tweebaksmarkt 52 
8911 kz leeuwarden 
bezoekadres: 
gedempte keizersgracht 38 
telefoon; 058-925925 
telefax; 925125 
telex: 46552 

Leeuwarden, \I mei 1989. 

Ons kenmerkï WH.89/22844, 
a f d e l i n g Milieubeheer, 
t o e s t e l ...668/JNu/M. 
Uw kenmerk! GW/JK/MB H448, 
dd. 10 maart 1 9 8 9 . 

Onderwerp: 
Verzoek hogere waarde ex a r t . 66 Wet 
geluidhinder; ontwerp-zone (gemeente-
grensoverschrijdend) ; i n d u s t r i e t e r r e i n 
"De Wymerts/Industriepark/De Marne", 
gemeente Bolsward. 

j Afd. 
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BVO 
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Naar a a n l e i d i n g van uw bovenvermeld verzoek om een hogere waarde voor een 
woning i n het kader van de vast te s t e l l e n zone rondom de i n d u s t r i e t e r r e i n e n 
"De Wymerts/Industriepark/De Marne" te Bolsward, delen w i j u het volgende mede. 

U i t het b i j het verzoek gevoegde zone-voorstel b l i j k t dat een ruimere 
zone-grens i s gekozen dan de h u i d i g e 5 0 dB(A)-contour, om de t e vestigen 
b e d r i j v e n planologisch n i e t t e belemmeren en het vestigen van categorie 
A - i n r i c h t i n g e n mogelijk t e maken. 
Deze afweging t u s s e n industriële en woningbouw-mogelijkheden hee f t i n deze 
s i t u a t i e onder meer t o t gevolg dat i n de toekomst één woning een hogere geluid s 
b e l a s t i n g z a l e.g. kan ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB{A), Voor 
deze woning wordt i n bovengenoemd verzoek een hogere waarde gevraagd. 

Het verzoek heeft betrekking op de bedrijfswoning behorende b i j de watermolen met 
een e l e c t r i s c h gemaal, genaamd Lonjé, gelegen aan de Marneweg 2 t e Bolsward. Deze 
woning o n d e r v i n d t thans een lagere g e l u i d s b e l a s t i n g , vanwege het i n d u s t r i e 
t e r r e i n , op de gevel dan 50 dB(A). 

U i t bijbehorende rapportage, a l s bedoeld i n a r t i k e l 1 1 l i d 4 van het B e s l u i t 
grenswaarden binnen zones rond i n d u s t r i e t e r r e i n e n , b l i j k t dat het ontwerp-verzoek 
gedurende een maand voor een ieder t e r inzage heeft gelegen. Tevens i s op 
26 j a n u a r i 1989 een openbare z i t t i n g gehouden. B l i j k e n s de rapportage i s niemand 
t e r z i t t i n g verschenen. Gedurende de termijn van terinzagelegging i s een ieder 
tevens i n de gelegenheid g e s t e l d om s c h r i f t e l i j k e opmerkingen ten aanzien van het 
ontwerp-verzoek t e maken. Ook van deze gelegenheid heeft niemand gebruikt 
gemaakt. 

Bij correspondentie datum en ons kenmerk vermeiden. 



- 2 -

U i t het verzoek en de daarbij behorende b i j l a g e n b l i j k t dat e r sprake i s van een 
aanwezige woning I n een s i t u a t i e waarin toepassing van maatregBlen, g e r i c h t op 
het terugbrengen van de ge l u i d s b e l a s t i n g vanwege het i n d u s t r i e t e r r e i n van de 
gevel van de betrokken woning t o t 50 dB{a), onvoldoende d o e l t r e f f e n d z a l z i j n , 
dan wel overwegende bezwaren ontmoet van landschappelijke aard. 

V o o r t s i s gebleken dat het verzoek betrekking heeft op een geval waarin de 
woningen t e r p l a a t s e dringend n o o d z a k e l i j k z i j n om redenen van grond- of 
b e d r i j fsgebondenheid. 

De Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne heeft b i j 
b r i e f van 10 a p r i l 1989, kenmerk lG49037/28N8002/JR/nk, t e r zake advies uitge
bracht . 

Daar het verzoek gezien het vorenstaande voldoet aan de i n het B e s l u i t grens
waarden binnen zones rond i n d u s t r i e t e r r e i n e n genoemde c r i t e r i a en ook overigens 
geen bezwaren ontmoet, hebben w i j , ge l e t op a r t i k e l 66 van de Wet geluidhinder en 
a r t i k e l 3 van bovengenoemd B e s l u i t , 

t o t v a s t s t e l l i n g van een hogere v/aarde a l s de ten hoogste toelaatbare g e l u i d s 
b e l a s t i n g , vanwege het i n d u s t r i e t e r r e i n , van de gevel voor de gevel van de 
woning Marneweg 2 t e Bolsv?ard op 55 dB{A) , 

H i e r b i j merken v/ij nog op dat w i j d i t b e s l u i t t e r goedkeuring hebben gezonden 
naar de M i n i s t e r van Volkshuisvesting, R u i m t e l i j k e Ordening en Milieubeheer. 

- M i n i s t e r van V.R.O.M. D i r e c t i e Geluid 
Postbus 450, 2260 MB Leidschendam 

- het coll e g e van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Wunseradiel 
Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum 

- Inspecteur van de Volksgazondheid 
voor de Hygiëne van het Milieu 
voor Groningen, F r i e s l a n d en Drenthe 
Postbus 30020, 9700 RM Groningen 

b e s l o t e n 

l o c o - g r i f f i e r . 

Legesï f 538,00. 

B i j l . : 1. 



Ministerie van MDikshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Direcöc CJsloid en Veiteei / 635 
Rijnstraat 8, 2515 XD DEN HAAG 
Postbus 30945, 250) GX DEN HAAG 

Directoraat-Generaal Milieubeheer 
Hoofddirectie Emissiebeleid en 
Milieukwaliteit 
Directie Geluid en Verkeer 
Afdeling Industrielawaai en Milieuzonering 
MBG 06793007 

Overwegende, 

dat bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1990, no. 90.003774, een geluidszone ingevolge de 
artikelen 53 juncto 64 en 59 van dc Wet geluidhinder is vastgesteld rond de industrieterreinen "De 
Wymerts", "Industriepark" en "De Mame", gelegen binnen de gemeente Bolsward; 

dat op dat tijdstip de geluidsbelasting, vanwege de industrieterreinen "De Wymerts", "Industriepark" 
en "De Marne", van de gevels van 65 woningen te Bolsward, alle gelegen binnen de geluidszone, 
hoger was dan 55 dB(A); 

dat deze 65 woningen op grond van artikel 71 van de Wet geluidhinder in aanmerking komen voor 

dat gedeputeerde staten van Friesland ingevolge artikel 71, tweede lid, van deze wet, gehouden zijn 
een programma van maatregelen (saneringsprogramma) op te stellen, die naar hun oordeel in 
aanmerking komen om de geluidsbelasting, vanwege de industrieterreinen "De Wymerts", 
"Industriepark" en "De Mame", van de gevels van de bedoelde te saneren woningen te beperken tot 

dat gedeputeerde staten van Friesland bij brief van 22 juni 1993, kenmerk RM/93-25205/B1, een 
zodanig Sfflieringspogramma, vastgesteld op dezelfde datum, ingevolge artikel 72, eerste lid, van de 
Wet geluidhinder, hebben voorgelegd; 

dat zij daarbij hebben verzocht, voor de bij het saneringsprogramma betrokken saneringswoningen, 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen vast te stellen als bedoeld in artikel 72, tweede lid; 

sanering; 

55 dB(A); 

dat gedeputeerde staten van Friesland bij brief van l9 januari 1994, kenmerk RM/94-3591, 
aanvullende gegevens ten behoeve van deze besluitvorming hebben toegezonden; 



Kenmerk Datum Bladnummer 

MBG 06793007 = 2 -

dat de tenuitvoerlegging van het voornoemde sanerinppro^mma uiterlijk 19 mei 1998 kan 
resulteren in een geluidsbelasting, vanwege de industrieterremen "De Wymerts", "Industriepark" en 
"De Mame", van de gevels van de 65 te saneren woningen van ten hoogste 55 dB<A); 

dat de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu, confoim artikel 
71, derde lid, van de Wet geluidhinder, in de gelegenheid is gesteld terzake advies uit te brengen; 

gelet op artike! 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder; 
( 

Bnig artikel 

Voor de gevels van de 65 saneringswoningen, venneld op de bij deze beschikking behorende lijs^ 

Maie"^te Bolsward, i n ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege deze 
industrieteiremen vast te stellen van 55 dB(A). 

Den Haag, 2 B MM 

De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
voor deze: 
de directeur—^fficraai Milieubeheer, 
0.1.: De directenr GeWd en Verkeer, 

\ ir. A J . Baayen. 

j 



Deze lijst behooort bij het besluit van dc Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, d.d. g 9 MM 1994 ' MBG 06793007 

Voor de gevels van de hieronder vermelde woningen in de gemeente Bolsward is ingevolge artikel 
72, tweede lid, van de Wet geluidhinder de daarbij genoemde waarde vastgesteld als de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting, vanwege de industrieterreinen "De Wymerts", "Industriepark" en "De 
Mame", gemeente Bolsward: 

adres aantal woningen geluidsbelasting in dB(A) 

Harlingerstraat 47, 49, 51, 53, 53a, 
55, 57, 59, 61, 68 

Ie Hollandiastraat 1, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23. 
25, 26, 27, 28, 29, 30 

2e Hollandiastraat 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 
22, 24, 26 

3e Hollandiastraat 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 7a, 8, 9, 10 

10 

20 

25 

10 

55 

55 

55 

55 
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Bijlage 2: Kavelindeling De Marne II 
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Gemeente Sneek 

Figuur 1: Situatie en ruimteiijke afbakening van het Industrieterrein 

Legenda: 
Industrieterrein 

: Vigerende geluidszone 
: Gemeentegrens tussen Gemeente Bolsward en Gemeente Wünseradiel 

: Woningen waarvoor een hoger waarde is vastgesteld 
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Figuur 2 - Geluidsbelasting op vigerende geluidszone 

( 

{ 
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Figuur 2 Bo-Ao Marne -08a 
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Figuur 3 - Voorstel nieuwe geluidszone 

Gemeente Sneek 

{ 

{ 

Akoestisch enderzeek pagina 25 van 28 





Gemeente Sneek 

Figuur 3a - Geluidsbelasting op nieuwe geluidszone 
Berekeningsvariant 1 - Volledige exploitatie van het industrieterrein 
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Figuur 3a Bo-Ao Manie-08a 
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Figuur 3b- Geluidsbelasting op nieuwe geluidszone 
Berekeningsvariant 2 - Bestaande inrichtingen op het industrieterrein 
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Figuur 3b Bo-Ao Marne-08a 
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Gemeente Sneek 

Figuur 3c- Voorstel nieuwe geluidszone 
Uitvergroting deel geluidszone op grondgebied van de 
Gemeente Wünseradiel 
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Figuur 3 c Bo-AO Mame-08a 
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O v e r l e g r e a c t i e s e x 
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provmsje fryslan 
provincie fryslan 

College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Wünseradiel 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

postbus 2017,0 
8900 hm leeuwarden 

snckertrekweg 1 
telefoon; (058) 297 59 75 

lelelax: (058) 797 51 75 
www.rryslan.nl 

e-mail: provincic@rryslan.nl 

Leeuwarden, 19 maart 2009 
Ve lenden , , g j „ ( 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

00816144 
Ruimte 
T. de Jong / (058) 292 52 42 of t.dejong(@fryslan.nl 
Uit0900297 

: Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Bütengebiet Süd, 
geluidszone De Marne 2 

Geacht college, 

Op 12 februari 2009 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

Met het plan zijn geen provinciale belangen in het geding. 

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Wanneer het plan in de ontwerpfase niet wezenlijk wordt gewijzigd, is toezending van het 
ontwerpplan aan Gedeputeerde Staten niet nodig, 

Hoogachtend, 

Namens het College van Gedeputeerde Staten, 

X 

^ '^rs. M.H.J. Stijnen 
Hoofd afdeling Ruimte 



N.V, Nerterlandse Gasunie 

( ' ; •' ;; 

Gemeente Wönseradiel 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v, mevrouw S. Erlnga 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

N.Vj Nfsderlandse Gasunie 

Doorklesnummer 
0570-696238 

Uw kenmerk 
Uit0900297 

PobSbus 19 - -

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

T(OSO) 521 91 11 

F (050) 521 19 99 

E communicatle@gasunle,nl 

BTW NL007239348B01 

Handelsregister Groningen 02029700 

www,gasunie,nl 

Datum 
9 maart 2009 

Ons kenmerk 
TAJO 09.8,903 

Onderwerp 
Voorontwerpbestemmingsplan "Partiële Herziening Butengebled-Süd geluidzone De Marne 2 " 

Geachte mevrouw Erlnga, ^ 

Naar aanleiding van uw brief met kenmerk ult0900297 van 11 februari 2009, waarmee u ons ( 
bovengenoemd voorontwerpbestemmingsptan in het kader van het vooroverleg zoals 
bedoeld in artikel 3.1.1. Bro'- deed toekomen, delen wij u het volgende mee, \ 

Het voornoemd voorontwerpplan is door ons getoetst aan het nieuwe externe ( 
veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2009 in 
werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De circulaire "Zonering langs hoge druk ' 
aardgastransportleldingen" uit 1984 zal dan komen te vervalien. 

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1 % , 
letaliteltgrens van onze leidingen valt. Daarmee staat vast dat de leidingen geen Invloed 
hebben op de verdere ptanontwikkeling. { 

Onder dankzegging voor de toezending, retourneren wij hierbij het voorontwerp- ( 
bestemmingsplan. ' 

{ 

Allee Flierman 

( 

Blad 1 van 1 

^ Ar t ike l 10 Bro 1985 is ve rvangen door 3 . 3 . 1 . Bro . Hierin is aangegeven da t er 
voorover leg verp l ich t is m e t besturen van de be t rokken gemeen ten , wa te rschappen 
en d iensten van Provincie en Ri jk. Het is a l leen b e p e r k t t o t overheden. De w i j z e van 
over leg is n iet geregeld maar is overge la ten aan de prak t i j k . Indien zal b l i j ken dat 
overheden Gasunie niet bi j d i t voorover leg b e t r e k k e n , dan kan worden g e v r a a g d : 
"W i j verzoeken u ons de kennisgeving van v o o r g e n o m e n plannen als bedoeld in 
ar t ike l 1.3.1 Bro aan ons toe te zenden . " 



Gemeente WCinseradiel 
T.a.v. mevrou\w L van der Velde 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

't Bosk 71a, 8731 BK Wommels 
Postbus 1, 8730 AA Wommels 
Telefoon (0815) 331193 
Fax(0615) 331077 
info@brandweerblw. nl 

Datum 2 4 .FEB 2009 Doorklesnummer 
Behandeld door 
Onze referentie 
Postregistratie 

Onderwerp 

Ivo van der Werf 
8735 

Advles"Bestemmingsplan 

Uw brief van 
Bijlage 

E-maii 

Geachte mevrouw Van der Velde, 

In antwoord op uw verzoek om advies betreffende voorontwerp Partiele Herziening Bütengebiet 
Süd kan ik u meedelen dat wij het plan hebben beoordeeld aan de uitgangspunten welke zijn 
verwoord in de Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het NVBR, uitgave 2003, 
de gemeentelijke Bouwverordening en het Gebruiksbesiuit. 

Wij hebben verder geen aanvullende voorwaarden welke gesteld moeten worden bij dit 
bestemmingsplan. 

Namens deze, 



Gemeente Wünseradiel 
T.a.v. mevrouw Erlnga 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSSUM 

W E T T E R S K I P 

F R Y S L A N 

VERZONDEN 2 h FEB. 2009 
Leeuwarden, 24 februari 2009 Ons kenmerk: WFN090246e 
Bljlage(n): Tel: 058-292 2337/Johanna MIedema/as 

Afdeling Beleid en Plannen 
Uw kenmerk; ult0900297 

Onderwerp: 
Wateradvies ten behoeve van het voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan bütengebied-Süd 
geluidzone De Marne 2 

Geachte mevrouw Erlnga, 

Wij ontvingen van u op 12 februari 2009 de brief waarin u vraagt om een beoordeling van het 
voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan bütengebied-Süd geluidzone De Marne 2, Deze 
brief vormt het wateradvies voor dit voorontwerpbestemmingsplan. 

Zoals wordt opgemerkt In de inleiding van het bestemmingsplan betreft het een plan dat voorziet in 
een administratieve regeling voor de geluidzonezone. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de waterhuishouding. Wij hebben derhalve geen op- of aanmerkingen op het plan. 

Hoogachtend, 

het dagéiijké' bestuur van Wetterskip Fryslên, 

Wetterskip Fryslan 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden 

Telefoon; 058 - 292 22 22 - Fax; 058 - 292 22 23 



Fryslan 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Wünseradiel 
T.a.v. Mevrouw S. Eringa 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

Postbus 612 
8901 BK LEEUWARDEN 
Aldlênsdyk 11 
8934 AA LEEUWARDEN 
Tel. (058) 299 66 99 
Fax (058) 299 66 90 
www.brandweerfryslan.nl 
lnfo@brandweerfryslan,nl 
BTW-nummer: NL 8173.71.072.B01 
Banknummer: 28.51.28.647 

Datum 19 februari 2009 

Onze referentie BRWUIT09/10 

Uw referentie 

Uw brief van 11 februari 2009 

Behandeld door S. Veerbeek 

Doorklesnummer (058) 299 66 73 

E-mall s.veerbeek@brandweerfryslan.nl 

Bijlagen -

Onderwerp ^^'^^^ '^^^ Besluit op de Ruimtelijke Ordening met betrekking tot 
het Voorontwerpbestemmingsplan "Bütengebied-Süd" 

Geachte College, 

Op 11 februari 2009 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1. van het Besluit op de 
ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "Bütengebied-Süd geluidzone De Marne 
2" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Brandweer Fryslên 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) 
en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs) op het plangebied van invloed zijn. 

Voor advies inzake de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 
(zwaar) ongeval in het plangebied als gevolg van activiteiten die niei onder het Bevi of cRnvgs vallen, 
verwijzen wij u door naar uw gemeentelijke brandweer. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. S 
Veerbeek van de afdeling Risicobeheersing. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan de heer G. Priem, commandant van 
brandweer Wünseradiel. 

I V I o i j n o a r f oar t ' i i 



Fryslan 

Ik ga er vanuit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag, 

Hoogachtend 
namens het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsdienst, 

Ing. P.H. Lodder 
waarnemend hoofd Risicobeheersing 

Mei ïnonr f o a n i t 



Gemeente Wünseradiel 
Afd, VROM 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

Bolsward, 12 februari 2009 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan De Marne 2 
Uw kenmerk: 

Geachte heer, 

Uw bericht d.d, 11 februari 2009 is door ons ontvangen op 12 februari 2009, geregistreerd 
onder nummer 1,09.00231. 
Wanneer u over de stand van zaken met betrekking tot de afdoening vragen hebt, kunt u 
contact opnemen met E, Dekkinga, teiefoonnummer: 0515-578723. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Bolsward, 
namens dezen, 
bureau interne Zaken, 

I5:isilji.is 33, a/üO AA Ijolawaicl 
' lelcifooa (05) 5) 578 700 l'ax (051 51 576 680 

ï.5rn;:iil: irilcj03:>ol;'.vv,;'.i'(j.nl l i ' i iarnei: vvvvy./.l.jcT.vvafd.i'ii 
B I W nr.: Mi.OOlóOOii 10802 



VROM-lnspectie 
Mmsterievan Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en lAilieubeheer 

> Retouradres Postbus 30020 9700 RM Groningen 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Wunseradiel 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM \ 

Datum 2 7 Mm 2009 
Betreft Partiële herziening Bütengebiet Sud 

geluidzone De Marne 2 

VROM-Inspectle 
Directie Uitvoering 
Regio afdeling 

Cascadeplein 10 
Postbus 30020 
9700 RM Groningen 
www.vrom.nl 

Contactpersoon 
drs. V.K. van der Bijl 

T 050-5992700 
F 050-5992699 
vin-rulmtelijkeplannen 
©minvrom.nl 

Kenmerk 
VBI/20a9,0013882/kta 

Geacht college, 

Op uw verzoek om advies ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) over het voorontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening Bütengebiet 
Sud, geluidzone De Marne 2", ontvangen op 12 februari 2009, bericht Ik u het 
volgende. 

Het Kabinet heeft op basis van de sturingsfilosofie van de Nota Ruimte en de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) aangegeven het wenselijk te vinden dat de regionale 
rijksdiensten zoveel mogelijk samenwerken. Besloten is dat de inspecteur van de 
VROM-Inspectle Regio Noord de reactie op voorontwerpbestemmingsplannen van 
alle belanghebbende regionale rijksdiensten zal coördineren en zoveel mogelijk in 
één rijksreactie zal verwoorden. 

Het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. 

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Fryslan. 

Hoogachtend, 
de Inspecteur, 

A > 

{ O , / , 5/-

mr. ir. n.k. tilstra 
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G E M E E N T E 

B O L S W A R D 

Bezoekadres: Kerkstraat 30 
Behandeld door: Z.B. Galema 
Doorklesnummer: 0515-578764 

Gemeente Wünseradiel 
T.a.v. mevr. S. Eringa 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

Uw brief van: 11 februari 2009 
Ons Kenmerk: u.09.00639 
Ondenwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Part. 

Herz. BQtengebiet süd geluidszone 
Bijlage: geen 

Bolsward, 8 APR 2009, 

Geachte mevrouw Eringa, 

Hierbij reageren wij op het ons toegezonden 'Voorontwerp bestemmingsplan Partiële Her
ziening Bütengebiet süd geluidszone'. 

Op pagina 5 van de toelichting staat onder paragraaf 1.1 dat het bedrijvenpark netto 18 ha. 
is. Dit moet zijn 12,6 ha. netto (uitgeefbaar). Het betreft wel 18 ha bruto. 

Op pagina 5 van de toelichting staat onder paragraaf 1.4 dat de geluidszone binnen de gren
zen van uw gemeente komt te liggen. Redactioneel zou beter zijn: Een deel van de geluid
zone van het bedrijvenpark komt binnen de grenzen van de gemeente Wünseradiel te liggen. 

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Bolsward, 

, secretaris 
(M.R. Fierant). 

' 7 , burgemeester 
(W.Shr. Vroegindeweij). 
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A r t i k e l 1 

R e l a t i e m e t h e t v i g e r e n d e b e s t e m 

m i n g s p l a n 

Deze planregels betreffen een partiële herziening van: 

Bestemmingsplan Bdtengebiet-Stid (vastgesteld door de gemeenteraad 
30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 18 novem
ber 1998) en de daarop van toepassing zijnde herziening zoals die is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 1 november 2005 en op 11 april 
2006 grotendeels is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, 

en dienen in samenhang te worden gelezen met de plankaart en voorschriften 
van het bovengenoemde bestemmingsplan, met dien verstande dat: 

de anti-dubbeltelregel zoals weergegeven in artikel 2 gehanteerd dient 
te worden; 
het overgangsrecht zoals weergegeven in artikel 3 gehanteerd dient te 
worden. 

280.00.00.40.00. rgl - Partiële herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd geluidzone De 
Marne 2 - 29 januari 2009 
Artikel 1 Relatie met het vigerende bestemmingsplan 



A r t i k e l 2 

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l i n g 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw
plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, bli j ft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

280.00.00.40.OO.rgl - Partiële herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd geluidzone De 
Marne 2 - 29 januari 2009 
Artikel 2 Anti-dubbeltelregeling 



A r t i k e l 3 

O v e r g a n g s r e c h t 

3.1 O v e r g a n g s r e c h t b o u w w e r k e n 

a. Een bouwwerk dat op het ti jdstip van inwerkingtreding van het bestem
mingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden 
krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergun
ning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouw
werk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van 
het bepaalde in sub a voor het vergroten van de inhoud van een bouw
werk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die welis
waar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar 
zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

3.2 O v e r g a n g s r e c h t g e b r u i k 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 
worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoelt 
in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dan 
plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in 
strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be
grepen de overgangsbepaling van dat plan. 

280.00.00.40.00.rgl - Partiële herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd geluidzone De 
Marne 2 - 29 januari 2009 
Artikel 3 Overgangsrecht 



A r t i k e l 4 

S l o t r e g e l 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de t i tel "Regels deel uitmakende 
van het bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Butengebiet-
Süd geluidzone De Marne 2" van de gemeente Wunseradiel. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: .2.^ .wC^^^ b a ? i ) 0 Q x - a 

De voorzitter, 

De griffier, 

6 

280.00.00.40.00.rgl - Partiële herziening Bestemmingsplan Butengebiet-Süd geluidzone De 
Marne 2 - 29 januari 2009 
Artikel 4 Slotregel 
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1 Inleiding 

Aanleiding Aanleiding voor de onderhavige herziening is de momenteel in 
procedure zijnde vrijsteliingsprocedure op grond van artikei 19, lid 1 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ten behoeve van "Wynpark 
Beabuorren Fase 2". Deze vrijstelling voorziet in een T en 8® 
windturbine op de locatie Beabuorren, gemeente Wünseradlel. 
De vervanging of opschaling van windturbines is slechts mogelijk 
onder voorwaarde dat elders windturbines worden verwijderd. Met de 
betreffende eigenaren van de (solitaire) windturbines zijn reeds 
saneringsovereenkomsten afgesioten, waarin is bepaald dat zodra de 
nieuwe windturbines opgericht zijn elders windturbines gesaneerd 
worden. 

In de herziening van de bestemmingsplannen Butengebiet-Noard en 
Bütengebiet-Süd is in verschillende bestemmingen een bepaling met 
betrekking tot windturbines opgenomen op grond waarvan de 
aanwezige windturbines vervangen kunnen worden mits de hoogte en 
rotordiameter niet groter zijn dan de aanwezige windturbine. 
Consequentie van deze bepaling is dat windturbines, waarvoor een 
saneringsovereenkomst is afgesioten, op grond van het 
bestemmingsplan bij recht opnieuw opgericht kunnen worden. De 
provincie wil dit voorkomen, en derhalve hebben Gedeputeerde 
Staten bij brief van 14 augustus 2006 aangegeven niet eerder een 
verklaring van geen bezwaar te verlenen ten behoeve van de twee 
windturbines in het "Wynpark Beabuorren Fase 2", dan nadat de 
gemeente een ontwerp van een partiële herziening ex artikel 10 WRO 
voor de te saneren windturbines heeft gepubliceerd. Dit geldt ook voor 
de windturbines die ten behoeve van Opschaling Windpark 
Beabuorren (Fase 1) en het Opschalingsciuster A7 gesaneerd zijn of 
nog gesaneerd moeten worden. 

Leeswijzer |n het voigende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bestaande 
situatie met betrekking tot de windturbines in de gemeente 
Wünseradiel. De drie initiatieven tot opschaling en/of sanering van 
windturbines en de ontwikkeiingen en gevolgen die daaruit 
voortvloeien worden in dit hoofdstuk besproken. Hoofdstuk 3 vormt 
een toelichting op de bij het plan behorende voorschriften. 

vigerende 
bestemmingsplannen 

280.00.00.11.OO.toe 3 
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2 De opschalingsclusters en gevolgen voor 
regeling solitaire windturbines 

In de gemeente Wünseradlel bevindt zich een groot aantal solitaire 
windturbines, en er zijn in de afgelopen jaren door de eigenaren van 
windturbines drie grote projecten opgestart ten behoeve van 
opschaling en/ of sanering van windturbines. Deze drie betreffen: 

Opschalingsciuster A7 (2002); 
Opschaling Windpark Beabuorren (2003); 
Wynpark Beabuorren Fase 2 (2006). 

Voor de eerste twee clusters is door de gemeente Wünseradiel 
middels een vrijstellingsprocedure ex artikei 19, lid 1 WRO 
medewerking verleend. Voor beide projecten is tevens door de 
Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar afgegeven. 
Tegen de verleende bouwvergunning voor het Opschaiingscluster A7 
loopt nog een beroepsprocedure. Ten behoeve van Wynpark 
Beabuorren Fase 2 is momenteei een vrijstellingsprocedure ex artikel 
19, lid 1 WRO in procedure. 

Het Opschaiingscluster A7 betreft een initiatief voor vervanging van 
bestaande solitaire windturbines in de gemeente Wünseradiel door 
een nieuw windturbinecluster in een opstelling evenwijdig aan de A7 
in de Eendrachtpolder, tussen Kievitshorne en Okkehei. De 
initiatiefnemers vormen een groep van 18 eigenaren van 12 a 13 
kleine windturbines met het voornemen om vier windturbines van het 
type Vestas V80-2000 met een ashoogte van 78 m in de Eendrachts-
polder op te richten. Het totale vermogen van de 4 windturbines 
bedraagt 8 MW. 

Ten behoeve van de realisatie van het opschalingsciuster worden in 
totaal 12 of 13 bestaande windturbines, in grootte variërend van 
35 kW tot 250 kW, vervangen, in het kader hiervan zijn met de 
eigenaren saneringsovereenkomsten gesloten en daarmee is 
vastgelegd dat na de realisatie van het cluster de exploitatie van de 
windturbines gestaakt wordt, dat de turbine binnen 8 weken definitief 
wordt verwijderd en dat de eigenaren afstand doen van de daarbij 
behorende vergunningen en rechten. 
Nadere gegevens omtrent de windturbines zoals de locatie, van 
toepassing zijnde vigerende bestemmingsplannen en de bestem
mingen waarin de te saneren windturbines zich bevinden zijn in 
bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

Opschaling Windpark Het tweede initiatief betreft de Opschaling Windpark Beabuorren 
Beabuorren (Fasel) en het vervangen en opschalen van de 5 bestaande 

windturbines van het windpark Beabuorren en 4 soiitaire windturbines. 

Opschaiingscluster A7 

280.00.00.11.OO.toe 5 



Deze 9 turbines worden in 2007 vervangen door 6 grotere turbines in 
een iijnopsteiiing ter piaatse en in het verlengde van de huidige iijnop-
steiiing van het windpark Beabuorren. De opschaling zorgt voor een 
verlenging van de lijn van circa 1.000 m tot circa 1.400 m. Het beton
pad voor de ontsluiting van de turbines is verlengd met circa 500 m. 
In dit project is door de initiatiefnemers rekening gehouden met de 
mogelijkheid om de Iijnopsteiiing in een eventuele tweede fase (zie 
hieronder de omschrijving van Wynpark Beabuorren Fase 2) te 
kunnen verlengen tot 8 turbines. 
Ook hier hebben de eigenaren saneringsovereenkomsten met de 
gemeente gesloten waarbij zij afstand doen van alle vergunningen en 
rechten behorende tot de te saneren windturbines ais eenmaal de 
opschaling heeft plaatsgevonden. 
Nadere gegevens omtrent de windturbines zoals de locatie, van 
toepassing zijnde vigerende bestemmingsplannen en bijbehorende 
bestemmingen waarin de te saneren windturbines zich bevinden zijn 
in bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

Het project Wynpark Beabuorren Fase 2 is een voortzetting van 
bovengenoemde opschaling. De initiatiefnemers wensen 2 
windturbines te realiseren in het verlengde van de in 2007 te 
realiseren 1® fase van de opschaling die uit 6 turbines bestaat. De 
Iijnopsteiiing zal door deze uitbreiding in zuidwestelijke richting 
verlengd worden van circa 1.400 m tot circa 1.950 m. Het betonpad 
wordt ten behoeve van de ontsluiting van deze 7^ en 8® turbine 
verlengd met circa 560 m. 
In het kader van de realisatie van dit project worden 4 turbines 
gesaneerd (waaronder twee in de gemeente Wymbritseradiel). Voor 
de vier windturbines zijn tussen de gemeente en de eigenaren 
saneringsovereenkomsten gesloten. 
Nadere gegevens omtrent de windturbines zoals de locatie, van 
toepassing zijnde vigerende bestemmingsplannen en bijbehorende 
bestemmingen waarin de te saneren windturbines zich bevinden zijn 
in bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

Problematiek Naar aanleiding van de aanvraag van gemeente Wünseradiel om een 
verklaring van geen bezwaar ex artikel 19, lid 1 WRO voor het 
oprichten van de twee windturbines en het aanleggen van het 
betonpad ten behoeve van Wynpark Beabuorren Fase 2 hebben 
Gedeputeerde Staten kenbaar gemaakt dat de aanvraag niet eerder 
in behandeling kan worden genomen dan nadat er een partiële 
herziening van de vigerende plannen door de gemeente in ontwerp ter 
inzage is gelegd. 
De reden hiervoor is dat op grond van de vigerende plannen 
windturbines, waarvoor een saneringsovereenkomst is afgesloten, bij 

Wynpark Beabuorren 
Fase 2 
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recht opnieuw opgericht kunnen worden mits de hoogte en 
rotordiameter niet groter zijn dan de aanwezige windturbine. 

Gedeputeerde Staten hebben zich op het standpunt gesteld dat naast 
het privaatrechtelijk veiiigsteiien van de sanering, door middei van de 
saneringsovereenkomsten, de mogeiijkheid tot het wederom oprichten 
van een solitaire turbine in de vigerende bestemmingsplannen moet 
worden uitgesloten. 

Oplossing Aan de voorwaarde van Gedeputeerde Staten wordt door middel van 
deze partiële herziening voldaan, door de bepaling uit de vigerende 
plannen met betrekking tot windturbines op grond waarvan de 
aanwezige windturbines vervangen kunnen worden mits de hoogte en 
rotordiameter niet groter zijn dan de aanwezige windturbine, in de 
voorschriften is herzien. De herziening heeft tot gevolg dat de te 
saneren windturbines zijn wegbestemd, en dat de mogelijkheid tot het 
opnieuw oprichten van windturbines nadat een sanering heeft 
plaatsgevonden in de bestemmingsplannen is uitgesloten. 

Vrijsteiiingsbevoegdheid De partiële herziening voorziet echter in een vrijstellingsbevoegdheid 
voor Burgemeester en Wethouders, op grond waarvan windturbines 
opnieuw opgericht kunnen worden. De vrijsteiling is zo geformuleerd 
dat die alleen verleend kan worden indien de opschaling van de 
windturbines van Opschaiingsciuster A7 en Wynpark Beabuorren 
Fase 2 geen doorgang vindt. Door deze vrijsteliingsbevoegdheid 
worden de eigenaren van de te saneren windturbines juridisch 
beschermd in het geval dat de opschaling geen doorgang vindt en zij 
privaatrechtelijk gebonden zijn aan de saneringsovereenkomst. 

De niet te saneren windturbines in de gemeente WOnseradiei zijn op 
de bijlagekaart "Aanwezige, niet te saneren windturbines" aange
geven. Er zijn echter ook aanwezige, niet te saneren windturbines die 
niet zijn opgenomen op de kaart. Dit betreft turbines waarvoor in de 
vigerende plannen geen bepaling is opgenomen die het opnieuw 
oprichten van de betreffende windturbines mogelijk maakt. 
Dit is het gevai met betrekking tot de niet te saneren windturbine op 
Kornwerderzand. Deze valt onder het bestemmingsplan Herziening 
Bestemmingsplannen Buitengebied (Afsluitdijk) binnen de 
bestemming "Afsiuitdijk" waarin windmolens zijn uitgesloten. Er is 
derhalve geen reden om deze windturbine op de kaart op te nemen 
aangezien het vigerende bestemmingspian geen mogeiijkheid biedt 
om op die plek windturbines op te richten. 

De te saneren windturbines zijn niet aangegeven op de bijlagekaart, 
aangezien zij in de voorschriften wegbestemd zijn zodat er geen 
mogeiijkheid is om na het saneren op grond van het bestemmingsplan 

standpunt van 
Gedeputeerde Staten 

Bijlagekaart "Niet te 
saneren windturbines" 

Bijiagelijst Te saneren 
windturbines" 
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opnieuw een windturbine met dezeifde hoogte en rotordiameter op te 
richten. 
De in het kader van het Opschaiingscluster A7 en Wynpark 
Beabuorren Fase 2 te saneren turbines zijn wel in de bijiagelijst "te 
saneren windturbines" opgesomd. Siechts ten behoeve van deze te 
saneren windturbines is de vrijstellingsbevoegdheid in de 
voorschriften opgenomen. 
Een aantal te saneren windturbines is echter niet in de iijst 
opgenomen. Dit zijn turbines waarvoor geen bepaling is opgenomen 
in de vigerende plannen die het opnieuw oprichten van windturbines 
mogeiijk maakt. 
In Lollum bevindt zich een te saneren windturbine die niet is 
opgenomen in de iijst. Het vigerende bestemmingsplan Lollum Kom 
biedt namelijk geen mogeiijkheid om windturbines op te richten en 
derhalve is het niet nodig om deze windturbine in voorliggende 
herziening mee te nemen. 
Hetzeifde geidt voor de twee bestaande te saneren windturbines in 
Cornwerd. Op grond van het vigerende plan bestemmingsplan 
Cornwerd is geen mogelijkheid tot het oprichten van nieuwe 
windturbines gegeven en derhalve behoeven deze windturbines niet 
in deze herziening meegenomen te worden. 
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3 Toelichting bij de voorschriften 

Door middel van onderhavige herziening zal een regeling ten behoeve 
van de niet te saneren windturbines in alle vigerende en vastgestelde 
bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente 
Wünseradiel worden ingevoerd. Tevens zal er een 
vrijstellingsbevoegdheid voor de te saneren windturbines worden 
toegevoegd. Deze partiële herziening heeft overigens geen gevolgen 
voor de plankaarten van deze bestemmingsplannen. 

De plannen waarop onderhavige herziening betrekking heeft, zijn: 
Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 2006; 
Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 2006; 
Herziening Bestemmingsplannen Buitengebied (Afsluitdijk), 
vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 1998 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 juli 1998. 

Een deel van de windturbines waarop deze partiele herziening 
betrekking heeft, zijn gelegen op gronden die geen onderdeel 
uitmaken van de bovengenoemde herzieningen van Bütengebiet-
Noard en Bütengebiet-Süd. Om die reden heeft de onderhavige 
herziening ook betrekking op de bestemmingsplannen: 

Bütengebiet-Noard, vastgesteld door de gemeenteraad op 
30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 
18 november 1998; 
Bütengebiet-Süd, vastgesteld door de gemeenteraad op 
30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 
18 november 1998. 

Deze herziening heeft tot doel het aanpassen van de bepaling omtrent 
windturbines in de vigerende bestemmingsplannen om zodoende te 
voorkomen dat op grond van deze plannen windturbines waarvoor 
een saneringsovereenkomst is gesloten opnieuw opgericht kunnen 
worden. 

Wijze van herziening |n de bestemmingsplannen Herziening Bestemmingsplan 
Bütengebiet-Noard en Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd 
is in de voorschriften betreffende bebouwing de bepaling omtrent 
windturbines die zegt dat "ten behoeve van de op het tijdstip van het 
in het ontwerp terinzage leggen van het plan de aanwezige 

vigerende 
bestemmingsplannen 

Doei herziening 
voorschriften 
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windturbines ten hoogste de op dat tijdstip bestaande hoogte en 
rotordiameter mogen bedragen" aangepast. 
Aan de bepaling is toegevoegd dat het bepaalde uitsluitend voor de 
windturbines geldt die zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, 
niet te saneren windturbines". 
Aan de vrijsteliing van de voorschriften betreffende bebouwing is een 
vrijstellingsbevoegdheid toegevoegd die de mogelijkheid verschaft 
voor het opnieuw oprichten van windturbines indien de opschaiing van 
de windturbines ten behoeve van het Opschalingsciuster A7 en 
Wynpark Beabuorren Fase 2 geen doorgang vindt. Deze vrijsteilings-
bevoegdheid Is in de voorschriften opgenomen om de eigenaren van 
de te saneren windturbines juridische zekerheid te bieden indien de 
opschaling van de nieuwe windturbines niet door gaat. 

Het bestemmingspian Herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 
(Afsluitdijk) is zodanig aangepast dat in de bestemming "Voorzienin
gen ten dienste van het wegverkeer" de oprichting van windmolens 
uitgesloten is. De bovengenoemde vrijstellingsbevoegdheid is ook hier 
in de voorschriften opgenomen. 
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Bijlage: Geplaatste windturbines Wünseradiel 



Geplaatste windturbines in Wünseradiel (bijgewerkt tot 22 augustus 2006) 

1 U t o t o 1 A A N 
BOUW
JAAR NAAM PLAATS/LOCATIE TYPE AANTAL 

KW 
SANERING IN 

CLUSTER 
BESTEM

MINGSPLAN BESTEMMING OP BASIS VAN 
BESTEM

MINGSPLAN? 

Solitaire windmolens 28.300 

1 1988 
Energy Connection 
Delft Kornwerderzand, Rijksweg A7 LW 15/75030 75 Afsluitdijk Afsluitdijk nee 

2 2003 Attema — Bouma P. Burgwerd, Hemert 13 V 52-850 850 Noard AG ia jp 

3 2003 W.F. Attema Ferwoude Doniaburen 2 NEG-MIcon NM750-48 750 Süd AG ia 

4 1993 Bensrinm N Dpdntim Krahhpditk 2 Roni is 2*ïn 
LJdl IdO £.\J\J 

250 Süd BA ia 

5 1992 Dldl ll\ol 1 ld O-V-/- niii^juiii, rxicycwcy 1 W 1 '̂ /7'=i-2n 
l_VV 1 O/ / \ J 0\J 

75 A7 IMUCII U j3 

Q 1996 RnQmd R luocydi luizLUi 1 i, n c i i ii i ici lowcy i D M i m n M7nn 
1 vlILAJI) IVI/UU 

250 
P.dU 

ouu M j3 

7 2002 Rni^ma H 
wdOIiid] i I. 

IHcpnahi liTnm G P H Fpllïnnprwpn 2 
IVJOwMdl Idl^M^ 1 1 T Nu/dl 1 1 wllll IM Î VV̂ VJ \J 

V 52-R^n 850 Süd AG ia 

8 2002 Bouma M 
1—'dUI 1 ld IVI. 

Id*?paahiii7nnn Oarl Fpllinnprwpn 1 
llpJO^^dl IVJIiî VJi 1 11 ^^dl 1 1 ^1111 IMwl VVdM 1 

Mimn MQnn/S2 
1V UI1.AJI 1 1V IdUU/ 

900 Süd AG ia 

9 1998 Brouwer S. Cornwerd, Houwdijk22 Vestas 29-225 225 Süd AG ia jp 

10 2002 Buysman-Wage. Makkum, Meerswal 2 LW 52-750 750 Süd AG ia 

11 2002 Bijma S. Idsegahuizum, Brekkerweg 6 Micon 900/52 900 Süd AG ia 

12 1995 Cnmmi*=ï"̂ ip Dfim*>mnlp'n Pinolitm Miiliprlaan 
dJ H IVILJII^IIddll 

LW 18/80-30 80 A7 Noard AC J3 

13 1993 niik< t̂r?} i pn S 
L̂ IJiVOLI O \J, d 1 s_r. 

Tïprkwprd \ /pn PpnhiivQwpn 2 
1 j d ivvvci \j, V dl i n dl 11 lu Y v̂vdy 4-

250 BI Ri'iri ouu RA J3 

14 2001 Galema J W A Biirowprri Klno'^tprwpo Q 
LJ\Ji UVVWI VJ, 1 \l\JV/OvwJ VVdM O 

V 52-850 
V UZ. UUU 

850 Noard AG J3 

15 2001 Mpnnpmp IV̂ tQ 
1 icii II iv7i 1 ld IVIvo. 

Hiphti im Rip^wprd "12 
1 lIV'l 1 LUI 11, OlvÎ OVVdlIJ lO 

vcoido u^ Ouu 850 INUdl U Ar3 ja 

16 2005 Mts S Heeres 
1V1LO ^ . 1 1 ̂ dl 

Tiprkwprri Fpm^wniidprlppn 12 
1 Ĵ l iWVdl U, L_dl l lOVVvJUUWl Iddl 1 1 Z_ 

V 52-850 
V UZ. UUU 

850 Süd AG ja 

17 2001 Mt<? Hpprp*5 J 
1V ] LO. 1 l^dl^O w. 

Srhraarr i Oo^tprisan fi 
%./V/i II ddl U, \^ WO Ldl idCII 1 U 

Mimn Qnn/'ï2 
1VItUUl 1 UUU' u^ 

900 Süd AG ja 

18 2002 Hempenius Y. Allingawier, Meerweg 11 LW 50/750 750 Süd N ia J" 

19 2002 Hpttinna T An im Mnnnikpwpn 2 ŷ i UI 11, iviui ii iirvwvvcy J— \/p<;tas V52 850 1 NUdl u Ar3 ja 

20 1992 Hylkema L. Tjerkwerd, Baburen 7 LW 27/250 250 BI Süd AG ja 

21 2002 Jansen J.Y.B. Idsegahuizem, Carl Felingerweg 2 MIcon 900/52 900 Süd AG ja 

22 2002 VOF de Jong Four. Parrega, t.o. Ferwouderpad 1 MIcon 600-150/48 600 Süd AG ja 

23 2003 Jousma G.J. Wons, Noorderlaan 20 V 52-850 850 Süd AG ja 
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Geplaatste windturbines in Wünseradiel (bijgewerkt tot 22 augustus 2006) 

TOEGESTAAN 
BOUW
JAAR 

MAAM I x M M I V I PI AATR/! n P A T I P r l _ M M 1 O / L W U M 1 I E _ TVPP /LANTAL 
KW 

SANERING IN 
CLUSTER 

BESTEM-
WiiNGSPLAN 

RPRTPWlMIMrï 
D L - O I d v i i v i i n o 

OP BASIS VAN 
BESTEM

MINGSPLAN? 

Sol i t3 ï re windmolens 28.300 

24 1994 t^noictra PI ixUUloUd u . l^imQWdrH Winkplctpriaan A. 
1 loWClsi, V V 11 ItVuloLul Iddl 1 *T 

Ddl lUo DdlIlUI 3nn 
ddd 

Noard AG js 

25 2002 tCfToiQtra F 
ixiJiJluUa 

c.LJi lUi 1, Vuuuyui 1 lui wtsy z-u M i m n 600-150/48 
IVIlddl 1 ddd ldd/-+0 

600 Noard AG 

26 2002 Krampr .1 
1 Vl CU 1 1 ̂ 1 w • 

Anim Ravi impripanp R 
/ V I UI 1 j , Lp/O y u ̂  11 UI lucu lu u 

Vpstas V52 
V UOLdO V UZ. 

850 Noard AG i° 

TI 1995 1 p p i iwpn K van 
l_wwkJVVUl 1 l\- vClI 1 

7i irinh Af^li 'itHiik nahii rpQtai irant 
Z—UI lUI 1, /^lOlul LUIJIX 1 IdUIJ 1 uOLdUI dl IL 

1 w 15/75-24 
l_V V 1 U/ 1 u z_̂  

75 A7 Af*;li litHiik 
101U1 LU IJ r\ 

VW nee 

28 1995 Leeuwen K. vsn Zurich, Afsluitdijk nabij restaurant LW 15/75-24 
UV V 1 U/ t U Z -m 

75 A7 Afsluitdijk 
/ A I O I UI LU IJ rv 

VW nee 

29 1988 Mensonides-Adems Cornwprri Doro*?wpa 1 
V J U I l 1 VVUl U T U \Jl ^O V VuU 1 

V 52 850 A7 Süd AC in 

30 2003 OHinna 1 H 
VwUM lycl U.LU. 

\ 11 lyjui' 11 lAiuyuvvcy i V 52-850 
V d^ Odd 

850 
Odd 

Noard A C i3 

31 2003 O p n p m a 1 A vUui lui 1 ld u . r \ . f ^ a a Q t Rnpractrppk R7 
OddOl, Duul w O U CCiv U ƒ 

NFG-Mimn 750 
INDVJ IVIlddl 1 / dd 

750 Süd A C 
/AO 

i3 

32 2002 Pnlitipk Mt<ï 
1 UI 1 LI Ul\ IVI LO. 

Kim^wPrH Diik^tprhi ii ir^tpriaan 1 
1 xll 1 l O V V U I U , LUJjrXOLUl UUUI O Lui Iddl 1 1 

V 52-850 
V UZ. UUU 

850 Noard AG in 

33 1993 nn H P Hnpk T 
uu LJu 1 luurv 1 . 

WnnQ Wppr^fprwpn RR vvuiio, V V uut oLui vvuy uu NM Qnn/9nn-^9 QOn 
v7dd 

Süd A C 
rtO 

J 3 

34 2003 Sinnem3-Sikkem3 Mts. Wltmar^iim Np^^prlaan 9 
VvlUtldlOUIIi, IV uOOUl lOCLI 1 z_ 

V 52-850 
V UZ. UUU 

850 Noard AG in 

35 2004 Rinnpma \A/ 
vJllllJulllCI VV. 

An im AllpnnawPn "l 
i w UI 11, r^iiui jydvvuy i 

V 52-850 
V U^ UUU 

850 Noard A C 
/AO 

J 3 

36 1995 Sküster Dosrpsmüne Idsegahuizum Micon 700 
i V t l U U l 1 1 \ J \ J 

250 Süd AC in 

37 2004 Q n p p r ^ t r a Mt^ 
NU|UuulOLId IVILO. 

TiprkwprH Fpm^wniiHpriaan m 
i ju i iwvdu, 1—ui 1 lovvuLJUui Iddl 1 lu 

V 52-850 
V Uifc UUU 

850 Süd AG i3 

38 2004 Rtprkpnhiirn P 1 
*U Lui IxUllLJLilU 1 .U. 

FpAAflTi ]HP .Rrhamphi 11 ir^tpAA/pn 9 Q 
1 Ul VVUUUU, 'Ui ICII 1 iUUUUl OLUl VVuy Z.U 

V 52-850 
V UZ. UUU 

850 Süd AG J 3 

39 1995 1 Inpnn WïnHti irhinp R \ / 
LU^uUL/ V V II lULUI Uil lu lU V 

Pinnii im Mnipniaan 
1 II lyjui 11, ivtuiui iiddi 1 uz_ 

1 W 1 'S/7'ï-94 
L-V V 1 U/ ƒ U Z.'T 

75 A7 1 vijdi si WB J 3 

40 1993 VCBW Noordenwind Zurich, Kop Afsluitdijk RW-A7 LW 15/75-24 75 A7 Afsluitdijk VW ja 

41 1993 VCBW Noordenwind Zurich, Viaduct 3B LW 15/75-24 75 A7 Afsluitdijk VW ja 

42 2003 Vries, S.A. de Witmarsum, Kamperweg 5 Bonus 300 300 Noard N ja 

43 1996 Wagenaar, C. Exmorra, Meerswal 9 Micon M700 225 B2 Süd WB ja 

44 2004 Wiersma. Mts. S. & B. 
Exmorra Exmorra, Meerswal 3 V 52-850 850 Süd AG ja 

1 45 2002 Wind Mts. Pingjum, Kleinehuisterweg 1 Vestas V52 850 Noard AG ja 
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Geplaatste windturbines in Wünseradiei (bijgewerkt tot 22 augustus 2006) 

TOEGESTAAN 
BOUW NAAM PLAATS/LOCATIE TYPE AANTAL SANERING IN BESTEM BESTEMMING OP BASIS VAN 
JAAR 

PLAATS/LOCATIE TYPE 
KW CLUSTER MINGSPLAN 

BESTEMMING 
BESTEM

MINGSPLAN? 

Solitaire windmolens 28.300 

46 1991 WItteveen, Y. Tjerkwerd, Baburen 1 Micon 250 250 BI Süd AG ja 

47 1983 LJ. Kooistra Lollum, Noordereind 39 Lagerwey 10 B2 Lollum-Kom N nee 

47a 2006/ 
2007 Mts. Tilstra Comwerd, Hayumerlaan 2 en 3 N Micon 750 (2x) 1500 Süd AG ja 

51 1988 AHpma A I A H Cornwerd, Dorpsweg 9A 1 MM HO zon OA 80 A7 Comwerd GD nee 

52 1988 Adema A.J. & H. Comwerd, Dorpsweg 9A LW 15/75-30 75 A7 Comwerd GD nee 

53 1992 Vries, K.J. & J.K. de Witmarsum, Koudehuisterdijk 6 LW 18/80-30 80 A7 Noard AG ja 

54 1994 Wiersma Mts. Schraard Exmorra, Exmorrazijl Bonus 250 250 A7 Süd AL nee 

Windmolenpark 
Cornwerd 5.000 

48 1994 Brouwer S. Comwerd 3 X Vestas 500 1.500 Süd AC ja 

49 1994 NUON Comwerd 7 X Vestas 500 3.500 Süd AC ja 

Windmolenpark 
Baburen Tjerkwerd 7.800 

50 2005 Beabuorren Wynturbine Tjerkwerd 6 X Bonus 1,3 mW 7.800 Süd AC ja 

TOTAAL 41.100 

A7 Opschaiingscluster A7 
BI Opschaling Windpark Beabuorren Fase 1 
B2 Wynpark Beabuorren Fase 2 
Afsluitdijk Bestemmingsplan Afsluitdijk 

Noard Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard 
Süd Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd 
AG Agrarische bedrijven 
BA Bodemgebonden agrarische bedrijven 

N 
AC 
VW 
GD 
AL 

Nijverheidsbedrijven 
Agrarische cultuurgronden 
Voorzieningen ten dienste van het wegverkeer 
Gemengde doeleinden 
Agrarische loodsen 
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Artikel 1 Algemene bepaling 

De voorliggende partiële herziening is van toepassing op de voigende 
bestemmingsplannen: 

Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 18 november 1998; 
Bestemmingspian Bütengebiet-Süd, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 18 november 1998; 
Bestemmingspian Afsiuitdijk, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 17 juli 1998; 
Herziening Bestemmingspian Bütengebiet-Noard, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 2006; 
Herziening Bestemmingspian Bütengebiet-Süd, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 2006. 

De partiële herziening van de bestemmingsplannen bestaat uit: 
het dikschrift/ cursieve deel van de in artikei 2 opgenomen 
artikelen van de voorschriften betreft aanpassingen van en/of 
aanvullingen op de bestemmingsplannen Herziening 
Bestemmingspian Bütengebiet-Noard, Herziening 
Bestemmingspian Bütengebiet-Süd en Bestemmingspian 
Afsiuitdijk; 
de gedeelten die gerasterd zijn aangegeven zijn komen te 
vervallen. 

De herziening dient in samenhang met de vigerende plannen gelezen 
te worden. 
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Art ikel 2 Aanpassing van de voorschr i f ten 

1. 
a. Artikei 3, iid 2, sub b, onder 2 van de Herziening 

Bestemmingspian Bütengebiet-Noard wordt ais voigt 
aangepast: 
2. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor 

andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging of regeling van het verkeer ten hoogste 10 m, 
ten behoeve van hoogspanningsieidingen ten hoogste 
30 m, uitsluitend voorzover de gronden zijn aangeduid 
met "hoogspanningsleiding", ten behoeve van de op het 
tijdstip van het in het ontwerp terinzage leggen van tiet 
plan aanwezige windturbines ten hoogste de op dat 
tijdstip bestaande hoogte en rotordiameter en voor 
andere bouwwerken en ten behoeve van een ijsbaan ten 
hoogste 10 m, met dien verstande dat oprichting van 
windturbines is uitgesloten. 

b. Aan artikei 3, iid 3, van de Herziening Bestemmingspian 
Bütengebiet-Noard wordt het voigende subiid toegevoegd: 
d. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijsteiling 

van het bepaalde in artikei 3, iid 2, sub b, onder 2 ten 
behoeve van de op het tijdstip van het in ontwerp 
terinzage leggen van het plan aanwezige 
windturbines, voor zover deze zijn genoemd in de 
bijlage "aanwezige, te saneren windturbines", tot een 
bouwhoogte van ten hoogste de op dat tijdstip 
bestaande hoogte en rotordiameter, indien sanering 
van deze windturbines ten behoeve van de realisatie 
van het "Opschaiingsciuster A7" niet plaats vindt. 

2. 
a. Artikei 4, iid 2, sub b, onder 1 van de Herziening 

Bestemmingspian Bütengebiet-Noard wordt ais voigt 
aangepast: 
1. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve 

van agrarische bedrijven ten hoogste 15 m mag 
bedragen, ten behoeve van kleine verticale windturbines 
ten hoogste 10 m (maximaal 1 verticale windturbine per 
agrarisch bedrijf) en ten behoeve van de op het tijdstip 
van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
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aanwezige windturbines, uitsluitend voor zover deze 
zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, niet 
te saneren windturbines", ten hoogste de op dat tijdstip 
bestaande hoogte en rotordiameter. 

b. Aan artikel 4, iid 3 van de Herziening Bestemmingspian 
BQtengebiet-Noard wordt het voigende subiid toegevoegd: 
k. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijsteiling 

van het bepaalde in artikei 4, iid 2, sub b, onder 1 ten 
behoeve van de op het tijdstip van het in ontwerp 
terinzage leggen van het plan aanwezige 
windturbines, voor zover deze zijn genoemd in de 
bijlage "aanw§zig§,^e_^san^^^^^ tot een 
bouwhoogte van ten hoogste de op dat tijdstip 
bestaande hoogte en rotordiameter, indien sanering 
van deze windturbines ten behoeve van de realisatie 
van het "Opschaiingsciuster A7" niet plaats vindt. 

3. 
a. Artikel 9, iid 2, sub b van de Herziening Bestemmingspian 

Bütengebiet-Noard wordt ais voigt aangepast: 
b. Ten aanzien van de in iid 1 bedoelde andere 

bouwwerken geidt dat: 
de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, 
en voor andere bouwwerken ten behoeve van de 
op het tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen 
van het plan aanwezige windturbines de op dat 
tijdstip bestaande hoogte en rotordiameter. 

b. Aan artikel 9, lid 3 van de Herziening Bestemmingspian 
Bütengebiet-Noard wordt het voigende subiid toegevoegd: 
c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijsteiling 

van het bepaalde in artikei 9, iid 2, sub b ten behoeve 
van de op het tijdstip van het in ontwerp terinzage 
leggen van het plan aanwezige windturbines, voor 
zover deze zijn genoemd in de bijlage "aanwezige, te 
saneren windturbines", tot een bouwhoogte van ten 
hoogste de op dat tijdstip bestaande hoogte en 
rotordiameter, indien sanering van deze 
windturbines ten behoeve van de realisatie van het 
"Opschaiingsciuster A 7" niet plaats vindt. 
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4. Artikel 11 , iid 2, sub b, onder 1 van de Herziening 
Bestemmingspian Bütengebiet-Noard wordt ais voigt 
aangepast: 
1. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en ten 

behoeve van kleine verticale windturbines ten hoogste 
10 m (maximaal 1 verticale windturbine per bedrijf) en 
voor andere bouwwerken ten behoeve van de op het 
tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
aanwezige windturbines, uitsluitend voor zover deze 
zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, niet 
te saneren windturbines", de op dat tijdstip bestaande 
hoogte en rotordiameter. 

5. 
a. Artikei 8, iid 2, sub b van de Herziening 

Bestemmingsplannen Buitengebied (Afsiuitdijk) wordt ais 
voigt aangepast: 
b. Ten aanzien van de in iid 1 bedoelde andere 

bouwwerken geidt dat: 
uitsluitend andere bouwwerken ten behoeve van 
de in iid 1 bedoelde functies zijn toegestaan, 
waaronder windturbines niet zijn begrepen. 

b. Artikei 8, iid 3 van de Herziening Bestemmingsplannen 
Buitengebied (Afsiuitdijk) wordt ais voigt aangepast: 
Burgemeester en Wethouders verlenen vrijsteiling van het 
bepaalde in artikei 8, iid 2, sub b ten behoeve van de op het 
tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
aanwezige windturbines, voorzover deze zijn genoemd in 
de bijlage "aanwezige, te saneren windturbines", tot een 
bouwhoogte van ten hoogste de op dat tijdstip bestaande 
hoogte en rotordiameter, indien sanering van deze 
windturbines ten behoeve van de realisatie van het 
"Opschaiingscluster A 7" niet plaats vindt. 

6. 
a. Artikei 4, iid 2, sub b, onder 2 van de Herziening 

Bestemmingspian Bütengebiet-Süd wordt ais voigt 
aangepast: 
2. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en voor 

andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging of regeling van het verkeer ten hoogste 10 m 
en voor andere bouwwerken ten behoeve van de op het 
tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
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aanwezige windturbines, uitsluitend voor zover deze 
zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, niet 
te saneren windturbines", de op dat tijdstip bestaande 
hoogte en rotordiameter. 

b. Aan artikel 4, iid 3 van de Herziening Bestemmingspian 
Butengebiet-Süd wordt het voigende subiid toegevoegd: 
d. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijsteiiing 

van het bepaalde in artikei 4, iid 2, sub b, onder 2 ten 
behoeve van de op het tijdstip van het in ontwerp 
terinzage leggen van het plan aanwezige 
windturbines, voor zover deze zijn genoemd in de 
bijlage "aanwezige, te saneren windturbines", tot een 
bouwhoogte van ten hoogste de op dat tijdstip 
bestaande hoogte en rotordiameter, indien sanering 
van deze windturbines ten behoeve van de realisatie 
van het "Opschaiingsciuster A7" niet plaats vindt. 

7. Artikei 5, lid 2, sub b, onder 1 van de Herziening 
Bestemmingspian Bütengebiet-Süd wordt ais voigt 
aangepast: 
1. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve 

van agrarische bedrijven ten hoogste 15 m mag 
bedragen, ten behoeve van kieine verticale windturbines 
ten hoogste 10 m (maximaal 1 verticale windturbine per 
agrarisch bedrijf) en ten behoeve van de op het tijdstip 
van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
aanwezige windturbines, uitsluitend voor zover deze 
zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, niet 
te saneren windturbines", ten hoogste de op dat tijdstip 
bestaande hoogte en rotordiameter. 

8. Artikei 6, iid 2, sub b, onder 1 van de Herziening 
Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd wordt als voigt 
aangepast: 
1. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve 

van agrarische bedrijven ten hoogste 15 m mag 
bedragen, ten behoeve van kieine verticale windturbines 
ten hoogste 10 m (maximaal 1 verticale windturbine per 
agrarisch bedrijf) en ten behoeve van de op het tijdstip 
van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
aanwezige windturbines, uitsluitend voor zover deze 
zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, niet 
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te saneren windturbines", ten hoogste de op dat tijdstip 
bestaande hoogte en rotordiameter. 

9. 
a. Artikel 9, lid 2, sub b van de Herziening Bestemmingsplan 

BQtengebiet-Süd wordt ais vo igt aangepast: 
b. Ten aanzien van de in iid 1 bedoeide andere 

bouwwerken geidt dat: 
de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, 
en voor andere bouwwerken ten behoeve van de 
op het tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen 
van het pian aanwezige windturbines de op dat 
tijdstip bestaande hoogte. 

b. Aan artikei 9, iid 3 van de Herziening Bestemmingspian 
Butengeblet-Sud wordt het voigende subiid toegevoegd: 
b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijsteiiing 

van het bepaalde in artikei 9, iid 2, sub b ten behoeve 
van de op het tijdstip van het in ontwerp terinzage 
leggen van het plan aanwezige windturbines, voor 
zover deze zijn genoemd in de bijlage "aanwezige, te 
saneren windturbines", tot een bouwhoogte van ten 
hoogste de op dat tijdstip bestaande hoogte en 
rotordiameter, indien sanering van deze 
windturbines ten behoeve van de realisatie van het 
"Wynpark Beabuorren Fase 2" niet plaats vindt. 

10. Artikei 11, iid 2, sub b, onder 1 van de Herziening 
Bestemmingspian Bütengebiet-Süd wordt ais voigt 
aangepast: 
1. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en ten 

behoeve van kleine verticale windturbines ten hoogste 
10 m (maximaal 1 verticale windturbine per bedrijf) en 
voor andere bouwwerken ten behoeve van de op het 
tijdstip van het in ontwerp terinzage leggen van het plan 
aanwezige windturbines, uitsluitend voor zover deze 
zijn aangegeven op de bijlagekaart "aanwezige, niet 
te saneren windturbines", de op dat tijdstip bestaande 
hoogte en rotordiameter. 

280.00.00.11.OO.vrs 8 



Artikel 3 Siotbepaiing 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
"Voorschriften behorende bij de partiële herziening 
bestemmingsplannen buitengebied (regeling windturbines)." 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van (...) 

De voorzitter (...) De raadsgriffier (...) 

23 augustus 2006 
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Bijlage: Aanwezige, te saneren windturbines 



Aanwezige, te saneren windturbines 

NAAM PLAATS/LOCATIE SANERING IN 
CLUSTER 

BESTEM
MINGSPLAN BESTEMMING 

Solitsiro windmolens 

5 Rlank^ma S C 
LJICII 1ICI \J.\^. 

Pinniiim Rienewpn 19 
1 MiyjLiiii, 1 

A7 AG 

12 Commissie Domsmolen 
/̂Ul 1 I I 1 llOOiU I—JU 1 L J O I 1 IVjIUi t 

Pinoium Mulierl^^n 
1 It IMjui 11, IVILilIWi ICiCtl 1 

A7 Noard AC 

27 Leeuwen K. van Zurich, Afsluitdijk nsbij rest3urant A7 Afsluitdijk 
fXIOI u 1 LU IJ l\ 

VW 

28 Leeuwen K. van Zurich Afsluitdiik nahii restaurant 
Iwl 1, / XlwiUiLUIJiv 1 ICIIi/IJ lUuLCIUlCIIIL 

A7 Afsli litdiik 
r î 01 u I L u 1 j r\ 

VW 

29 Mensonides-Adema Comwerd Domsweo 1 
\.j\./i i iwui u , LPJVJI I J O V V U M I 

A7 Süd AC 
/ A O 

39 Upepo Windturbine BV Pingjum, Molenlaan 52 A7 Noard WB 

40 VCBW Noordenwind Zurich, Kop Afeluitdijk RW-A7 A7 Atsluitdijk VW 

41 VCBW Noordenwind Zurich, Viaduct 3B A7 Atsluitdijk VW 

43 Wagenaar, C. Exmorra, Meerswal 9 B2 Süd WB 

53 Vries, K.J. & J.K. de Witmarsum, Koudehuisterdijk 6 A7 Noard AG 

A7 Opschaiingscluster A7 Süd Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd 
B2 Wynpark Beabuorren Fase 2 AG Agrarische bedrijven 
Atsluitdijk Bestemmingsplan Atsluitdijk AC Agrarische cultuurgronden 
Noard Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard VW Voorzieningen ten dienste van het wegverkeer 
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1 Inleiding 

1.1 Het onderhavige plangebied 

Het voorliggende plan betreft een partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied, zoals dat is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 22 juni 1993 en deels is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 14 februari 1994. Naar aanleiding van de 
onthouding van goedkeuring door GS aan een aantal plandelen en 
een aantal ontwikkelingen en veranderingen die na de goedkeuring 
van het bestemmingsplan hebben plaatsgevonden, is door de 
gemeente Nijefurd een correctieve en partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied opgesteld. Deze herziening is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 4 maart 1997 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 9 oktober 1997. 
 
In het bestemmingsplan Buitengebied is het bestaande leidingentracé 
opgenomen middels een aanvullende bestemmingsbepaling 
“openbare nutsleidingen”. In het tracé zijn deels 2 en deels 3 leidingen 
gelegen. Naast de basisbestemming zijn de gronden tevens bestemd 
voor openbare nutsleidingen. Een aanlegvergunningenstelsel dient te 
voorkomen dat werken en werkzaamheden worden uitgevoerd, die 
zouden kunnen leiden tot schade aan de leidingen.  
 
Middels het voorliggende plan wordt de aanleg van een nieuwe 
aardgastransportleiding planologisch mogelijk gemaakt. Het 
onderhavige plangebied betreft een strook van afwisselend 30 tot 100 
meter breed dwars door de gemeente heen. De nieuw aan te leggen 
leiding volgt het bestaande tracé voor een deel, maar een deel van 
het gekozen tracé wijkt af van het bestaande tracé, namelijk ter 
hoogte van het industrieterrein Horsa. Het bestaande tracé loopt ten 
noordwesten van dit terrein evenwijdig aan de N359, het nieuwe tracé 
loopt ten zuidoosten van dit terrein evenwijdig aan de spoorlijn.  

1.2 Algemene achtergronden en doelstelling 

In 2004 is de startnotitie ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage 
(m.e.r.) gereed gekomen die de plannen om een nieuwe 
aardgastransportleiding aan te leggen tussen Grijpskerk en 
Wieringermeer nader beschrijft. Met de nieuw aan te leggen leiding 
wordt voorzien in een groeiende behoefte om West-Nederland en 
Groot-Brittannië vanuit Noordoost-Nederland van voldoende aardgas 
te kunnen voorzien. De capaciteit van de bestaande leidingen in 
Noord-Nederland is te beperkt om in de toekomst voldoende gas te 
kunnen transporteren. Daarom is Gasunie voornemens een nieuwe 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

158.00.01.21.00.toe   Definitief plan 17 mei 2006   4 

aardgastransportleiding aan te leggen naast twee bestaande (grote) 
aardgastransportleidingen tussen Grijpskerk en Wieringermeer. 
De nieuw aan te leggen aardgastransportleiding kruist in totaal 12 
gemeenten. De vigerende bestemmingsplannen in deze gemeenten 
voorzien niet zonder meer in de mogelijkheid een 
aardgastransportleiding aan te leggen. Derhalve zijn voor vigerende 
bestemmingsplannen die van toepassing zijn binnen het 
voorgenomen tracé van de aardgastransportleiding planologische 
maatregelen nodig die de aanleg van de aardgastransportleiding 
mogelijk maken. Dit kan door middel van een partiële herziening van 
het vigerende bestemmingsplan, een artikel 19 WRO procedure of 
een aanlegvergunning.  
 
Afbeelding 1. Globale weergave tracé aardgastransportleiding in de gemeente Nijefurd  

 
 
De zone van de bestaande en nieuwe aardgastransportleidingen 
brengt beperkingen (bijvoorbeeld met betrekking tot externe 
veiligheid) met zich mee. Door bij de nieuw aan te leggen leiding 
gebruik te maken van de nieuwste technieken kan volledig voldaan 
worden aan de vandaag de dag gestelde eisen, waardoor de nieuwe 
leiding geen nieuwe beperkingen toevoegt aan de bestaande zone. 
De actuele beperkingen worden gevormd door de leidingen die reeds 
in het verleden zijn aangelegd. In het bestaande leidingentracé liggen 
deels 2 en deels 3 leidingen. Eén daarvan betreft een lokale leiding 
van geringe afmetingen. De actuele beperkingen worden gevormd 
door de 2 grote leidingen die het hele tracé van Grijpskerk naar 
Wieringermeer volgen. Dit betreft een 36” en een 42” leiding. Daar 
waar de nieuwe leiding solitair wordt aangelegd (afwijkend van het 
bestaande tracé, aan de zuidoostzijde van de spoorlijn) gelden de 
bebouwingsafstanden van de nieuwe leiding.  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

158.00.01.21.00.toe   Definitief plan 17 mei 2006   5 

1.3 De m.e.r.- procedure 

Omdat de te realiseren aardgastransportleiding een diameter van 
meer dan 80 cm en een lengte van meer dan 40 kilometer heeft, moet 
de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) worden 
doorlopen. Het milieueffectrapport (MER) is een onderdeel van de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) en fungeert als hulpmiddel voor de 
besluitvorming over de aanleg van een toekomstige 
aardgastransportleiding van Grijpskerk naar Wieringermeer. Het MER 
heeft tot doel om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen 
bij de belangenafweging. De m.e.r.-procedure en met name de rol van 
de Commissie voor de Milieueffectrapportage geeft alle 
belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming een toetsbare 
weg doorloopt, waarbij inspraak en advies wezenlijke elementen zijn. 
 
De bevindingen van het MER (augustus 2005) zijn kort opgenomen in 
de toelichting. Het toetsingsadvies over het milieueffectrapport (en de 
aanvulling daarop) is op 16 januari 2006 verschenen. De commissie 
heeft aangegeven dat zij van oordeel is dat alle essentiële informatie 
in het MER aanwezig is. Ten aanzien van de ecologische effecten 
heeft de Commissie geconstateerd dat voor enkele deelgebieden 
onvoldoende inzicht wordt geboden in de daadwerkelijke effecten die 
op zullen treden door de aanleg van het tracé. Daaropvolgend heeft 
de initiatiefnemer (NV Nederlandse Gasunie) aanvullende informatie 
geleverd. De Commissie is van mening dat hiermee voldoende 
informatie beschikbaar is gekomen. De aanvullende informatie heeft 
ook betrekking op een deel van het onderhavige plangebied; 
Stoenckherne. Hier wordt in paragraaf 2.3 nader op ingegaan.  
 
Tijdens de ter inzage legging van het MER is door verschillende 
instanties op het MER gereageerd. Naar aanleiding van deze reacties 
is een antwoordnota opgesteld. Zowel de antwoordnota als de 
aanvullende informatie ten behoeve van de beantwoording van de 
vragen van de Commissie MER zullen ter visie worden gelegd bij de 
ontwerp-partiële herziening.  
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2 Beleid 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vigerende beleid dat betrekking 
heeft op de aanleg van de aardgastransportleiding binnen de 
gemeentegrenzen van Nijefurd. Daarbij wordt per beleidssector het 
relevante beleid op Europees niveau, rijksniveau, provinciaal en 
gemeentelijk niveau weergegeven, indien dit van toepassing is.  

2.2 Beleid voor leidingtracés en externe veiligheid  

2.2.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte is ten aanzien van ondergronds transport 
aangegeven dat het voor de toekomst van met name de Nederlandse 
industrie belangrijk is om bundeling (netwerken) van 
hoofdtransportleidingen voor het transport van grondstoffen (zoals 
aardgas, aardolie, water en chemicaliën), halffabrikaten en rest- en 
afvalstoffen te creëren tussen de zeehavens en de industriële centra. 
Voor de energievoorziening in Nederland en de omringende landen is 
het netwerk van hogedruk aardgastransportleidingen belangrijk.  
Doel van het beleid ten aanzien van hoofdtransportleidingen is om 
problemen en knelpunten bij de ondergrondse ordening te 
voorkomen, waar mogelijk bundeling met andere lijninfrastructuur te 
bevorderen en de veiligheid rondom deze leidingen te waarborgen. 
Door de aanleg van de nieuwe leiding te bundelen met de reeds 
bestaande leidingen wordt voldaan aan het bundelingsprincipe van de 
Nota Ruimte.  
 
Concessie Gasunie (1963) 
Voor de aanleg en instandhouding van een net van 
aardgastransportleidingen en daarbij behorende werken bestemd voor 
het transport, is bij Koninklijk Besluit in 1963 concessie verleend aan 
Gasunie. In deze concessie is ten aanzien van nieuw aan te leggen 
aardgastransportleidingen het volgende opgenomen:  

- bij de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen en werken 
dient omtrent het traject en de te volgen werkwijze overleg 
gepleegd te worden met een planologische werkcommissie, in te 
stellen door de Minister van Economische Zaken; 

- nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren 
moeten zodanig worden uitgevoerd en aangelegd, dat voldaan is 

Nota Ruimte 

Concessie Gasunie (1963) 
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aan de voor dergelijke aardgastransportleidingen gebruikelijke 
normen van veiligheid en bedrijfszekerheid; 

- nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren 
moeten voor de ingebruikneming op sterkte en dichtheid worden 
beproefd en goed zijn bevonden. 

 
De nieuwe leiding zal voldoen aan de vereisten als gesteld in de 
concessie.  
 
Structuurschema Buisleidingen (1985) 
Het Structuurschema Buisleidingen (SBUI) komt, na goedkeuring van 
de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit door de Kamer, te vervallen. De 
Nota Ruimte is inmiddels vastgesteld. Het SBUI is vigerend tot 2008 
mocht de Nota Mobiliteit niet eerder zijn vastgesteld. 
In het nieuw planologisch beleidskader wordt het beleid voor 
hoofdtransportleidingen opgenomen.  
 
In het SBUI is aangegeven dat buisleidingen zo mogelijk onderling of 
met andere vormen van infrastructuur gebundeld moeten worden (het 
bundelingsprincipe). Het SBUI vermeldt dat voor buisleidingen, niet 
behorende tot de hoofdverbindingen, geldt dat een afstemming dient 
plaats te vinden tussen de ruimtelijke ontwikkelingen en de 
veiligheidsrisico’s. Er dient altijd te worden voldaan aan de circulaire 
“Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen”. Met de bundeling 
van de leidingen op het traject Grijpskerk - Wieringermeer wordt aan 
het gestelde in het SBUI voldaan.  
 
Circulaire “Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen” (1984) 
De circulaire “Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen” van de 
Minister van VROM uit 1984 beoogt aan te geven op welke wijze een 
verantwoorde zonering kan worden toegepast langs nieuwe tracés 
van aardgastransportleidingen en bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in de omgeving van bestaande 
aardgastransportleidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
toetsings- en bebouwingsafstanden voor kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten. 
 
Circulaire Risico-normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 
De Circulaire Risico-normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen van 
augustus 2004 is de basis voor het huidige externe veiligheidsbeleid 
ten aanzien van vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze circulaire is op 
dit moment niet van toepassing op aardgastransportleidingen. Voor 
deze leidingen geldt, zoals eerder aangegeven, de circulaire Zonering 
Hogedruk Aardgastransportleidingen. De afstanden genoemd in deze 
circulaire van 1984 zijn voor de ruimtelijke ordening hard en niet de 
ligging van de PR = 10-6 per jaar contour.  

Structuurschema 
buisleidingen (1985) 

  Circulaire "Zonering 
Hogedruk 
Aardgastransportleidingen" 

Circulaire Risico-normering 
Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
(2004) 
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Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1998) 
De Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen is opgesteld om aan te 
geven hoe om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving 
van spoor, weg, water en buisleidingen uitgaande van de richtlijnen uit 
de Nota RNVGS.  

2.2.2 Provinciaal beleid 

Ontwerp Streekplan Fryslân (2006) 
Op 20 december 2005 is het Ontwerp Streekplan Fryslân 2006 “Om 
de kwaliteit van de Romte” vastgesteld door de Gedeputeerde Staten 
van Fryslân.  
 
Bij het zoeken naar locaties voor (te vervangen) bestaande en nieuwe 
leidingen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
- nieuwe en te vervangen tracés van leidingen worden gebundeld 

met grootschalige infrastructuur en/of met bestaande 
leidingennetwerken;  

- de initiatiefnemer houdt rekening met landschappelijke, 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden, met gevoelige 
verblijfsfuncties en met het belang van goed functionerende 
waterkeringen;  

- de bij de leidingnetwerken behorende bebouwing, zoals schakel-, 
compressor- en regelstations, worden in beginsel op 
bedrijventerreinen gebouwd;  

- bij nieuwe tracés wordt rekening gehouden met bestaande en 
toekomstige bebouwing en beplanting;  

- In het IJsselmeer is aanleg van nieuwe hoofdtransportleidingen 
buiten de bestaande leidingzone ongewenst vanwege de 
veiligheid en de waterkwaliteit.  

 
Doel van het beleid voor hoofdtransportleidingen is om problemen en 
knelpunten bij de ondergrondse en bovengrondse ordening te 
voorkomen, zoveel mogelijk bundeling van lijninfrastructuur te 
bewerkstelligen en de veiligheid rondom leidingen te waarborgen. 

2.3 Beleid voor bodem en water 

2.3.1 Rijksbeleid  

Startovereenkomst Waterbeleid 21ste eeuw (2001) 
Op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van 
de voorzitter van de Unie van Waterschappen heeft de Commissie 
Waterbeheer 21e eeuw een advies (CWB21, 2000) uitgebracht over 
de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen 
voor het waterbeleid.  

Startovereenkomst 
Waterbeleid 21ste eeuw 
(2001) 

Handreiking Vervoer 
Gevaarlijke Stoffen (1998) 

Ontwerp Streekplan Fryslân  
(2006) 
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Eén van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water 
noodzakelijk is, en dat er geen ruimte meer aan het 
waterhuishoudkundig systeem moet worden onttrokken. Water moet 
een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke 
besluiten moeten beter worden getoetst op de gevolgen voor het 
watersysteem, en in beleidsplannen moeten concrete taakstellingen 
voor ruimte voor water worden opgenomen. 
Per 1 november 2003 is de watertoets als wettelijk instrument 
verankerd. Het besluit hierover verplicht de initiatiefnemer van een 
ruimtelijk plan tot het opnemen van ‘een beschrijving van de wijze 
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding’. Wettelijk verplichte onderdelen van het besluit 
vormen de waterparagraaf en het vooroverleg. Naast deze elementen 
omvat de watertoets ook een procesbeschrijving met tussenproducten 
en de definitie van taken en verantwoordelijkheden voor de betrokken 
partijen. Doel van de watertoets is het expliciet aangeven van het 
belang van water in de ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Wet beheer rijkswaterstaatwerken (1996) 
De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) is van toepassing op alle 
waterstaatswerken. Hieronder vallen volgens artikel 1 de bij het Rijk in 
beheer zijnde wateren, waaronder mede wordt verstaan de territoriale 
zee, de waterkeringen en -wegen alsmede, voor zover in beheer bij 
het rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar hun 
aard daartoe behoort.  
Volgens de wet is het verboden zonder vergunning van de Minister 
van V&W gebruik te maken van een waterstaatswerk anders dan 
waartoe het is bestemd. De vergunningplicht is niet van toepassing op 
mijnbouwactiviteiten (die vallen onder de mijnwetgeving) en 
ontgrondingen (die vallen onder de Ontgrondingenwet). 
Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend en er 
kunnen voorschriften aan worden verbonden. Deze beperkingen en 
voorschriften kunnen onder andere betrekking hebben op het 
verwijderen van installaties na beëindiging van het gebruik, het 
bepalen van het tracé van transitkabels en transitpijpleidingen of het 
voorkomen van verontreiniging door dergelijke kabels en 
pijpleidingen. Een vergunning kan in de volgende gevallen worden 
geweigerd, gewijzigd of ingetrokken, dan wel onder beperkingen of 
voorschriften worden verleend: 
- ter bescherming van waterstaatswerken; 
- ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die 

werken; 
- ter bescherming van aan de waterstaatswerken verbonden 

belangen van andere dan waterstaatkundige aard (zoals natuur-  
 

Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken 
(1996) 
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en milieubelangen) voor zover daarin niet is voorzien door bij of 
krachtens een andere wet gestelde bepalingen. 

 
De wet voorziet tevens in de mogelijkheid om de toegang tot een 
waterstaatswerk geheel of gedeeltelijk te verbieden of beperken ter 
bescherming of verzekering van dergelijke belangen. 

2.3.2 Provinciaal beleid 

Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer (1993) 
In februari 1993 hebben de Provinciale Staten van Fryslân, Flevoland 
en Noord-Holland het Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer 
vastgesteld. De provincies zijn gebonden aan de inhoud van het plan. 
De gemeentelijke bestemmingsplannen IJsselmeer worden aan dit 
plan getoetst. De hoofddoelstelling van het beleid voor het IJsselmeer 
is “Een duurzaam ontwikkelen van het IJsselmeer als open water met 
een multifunctioneel karakter.” 
Per functie is het beleid uitgewerkt. Hierbij zijn de volgende functies 
relevant: 
- Watervoorziening: voortdurende beschikbaarheid van voldoende 

water van tenminste voldoende milieukwaliteit; streven naar 
waterkwaliteit geschikt voor drinkwaterbereiding; behoud 
bestaande inlaat- en spuipunten, waarbij ervan wordt uitgegaan 
dat in principe de zoutbelasting op het IJsselmeer geen toename 
vertoont en waar mogelijk verminderd wordt. 

- Natuur: behoud bestaande natuurlijke kwaliteiten verbonden aan 
de aquatische levensgemeenschappen; veilig stellen en verder 
ontwikkelen van de functie als broed-, rust-, rui- en 
fourageergebied; geen versnippering en verstoring 
natuurterreinen. 

- Landschap: behoud grootschalige openheid, geomorfologische 
en cultuurhistorische waardevolle elementen. 

- Nutsvoorzieningen: uitbreiding van de Flevocentrale; geen 
kernenergiecentrale; windturbines in grootschalige park- en 
lijnopstelling niet langs de oudelandskusten en na afweging 
uitsluitend langs de nieuwe dijken; solitaire windturbines langs de 
oudelandskusten buitendijks in ieder geval niet in gebieden met 
belangrijke (potentiële) natuurwaarden; behoud straalpaden en 
gastransportleidingenroute. 

- Specieberging: specie van verontreinigingsklasse 1 en 2 kan in 
het IJsselmeer geborgen worden, van verontreinigingsklasse 
hoger dan 2 kan niet in open berging in het IJsselmeer geborgen 
worden. 

Interprovinciaal Beleidsplan 
IJsselmeer (1993) 
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2.4 Beleid voor natuur, landschap en cultuurhistorie 

2.4.1 Europees beleid 

Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) 
De Europese Unie heeft twee richtlijnen vastgesteld die zorg dragen 
voor de bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: 
de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992. Hoewel het 
om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze vanwege hun 
overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over 
de ‘Vogel- en Habitatrichtlijn’.  
 
Verdrag van Malta (1998) 
In 1992 hebben de Europese ministers van cultuur het Verdrag van 
Malta (Valletta) ondertekend. Het verdrag heeft tot doel het 
archeologisch erfgoed te beschermen als bron van het Europees 
gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en 
wetenschappelijke studie. Grondgedachte is dat er wordt gestreefd 
naar het behoud van archeologische waarden in situ, dit wil zeggen in 
het bodemarchief.  
Uitvoering van archeologische opgravingen dient bij voorkeur alleen 
plaats te vinden als behoud of bescherming niet langer mogelijk is. 
Om behoud in situ mogelijk te maken, wordt gestreefd naar een 
volledige erkenning van het archeologisch belang in planologische 
besluitvormingsprocessen waarbij archeologie al vanaf het begin bij 
de planvorming wordt betrokken.  

2.4.2 Rijksbeleid 

Flora- en faunawet (2002) 
In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste 
bescherming van soorten overgenomen in de Flora- en faunawet. De 
Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild 
voorkomende inheemse planten en dieren. In deze wet is onder meer 
bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust 
mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 
mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te 
nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het 
niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en 
holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en 
faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke 
plannen. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke 
ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, 
dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige 
consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is 
daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Onder bepaalde 
voorwaarden is het mogelijk van de Minister van LNV vrijstelling of 

Vogelrichtlijn (1979) en 
Habitatrichtlijn (1992) 

Flora- en faunawet (2002) 

Verdrag van Malta (1998) 
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ontheffing te krijgen. Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als 
aan bepaalde voorwaarden van zorgvuldigheid is voldaan. In 2004 is 
een regeling opgesteld waarin ten aanzien van deze voorwaarden 
onderscheid wordt gemaakt in verschillende groepen soorten. Deze 
regeling is op 23 februari 2005 van kracht geworden.  
 
Natuurbeschermingswet 

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet in werking 
getreden. Vanaf dat moment heeft Nederland de Europese 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn volledig in nationale wetgeving 
verankerd.  Alle lidstaten van de Europese Unie wijzen beschermde 
natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het behoud van 
biodiversiteit in Europa. Deze gebieden vormen een samenhangend 
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland noemen we 
deze gebieden dan ook Natura 2000-gebieden. De 
Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van 
deze natuurgebieden.  

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet 
maakte het onder andere mogelijk om gebieden aan te wijzen als 
Beschermde en Staatsnatuurmonumenten en ze zo te beschermen. 
Daar de Natuurbeschermingswet 1967 niet aan alle verplichtingen 
voldeed die in internationale verdragen en Europese verordeningen 
aan de bescherming van gebieden en soorten worden gesteld, is een 
nieuwe Natuurbeschermingswet tot stand gekomen, de 
Natuurbeschermingswet 1998. In deze gewijzigde 
Natuurbeschermingswet zijn de beschermingsregimes van Natura 
2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten op elkaar 
afgestemd. De Eerste Kamer heeft in januari 2005 ingestemd met de 
wijziging van de Natuurbeschermingswet. Samen met de Flora- en 
faunawet uit 2002 zijn daarmee de regels voor soorten- en 
gebiedsbescherming in Nederland duidelijk. 

Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de 
zorgvuldige afweging maken rond projecten die gevolgen kunnen 
hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden 
verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast 
zal Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen 
Natura 2000 vormen, beheersplannen opstellen. Deze 
beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet 
mogelijk zijn in en om die gebieden. 

 

Natuurbeschermingswet 
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2.5 Beleid voor ruimtelijke ordening 

2.5.1 Rijksbeleid  

Nota Ruimte (2004) 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijke beleid is ruimte te scheppen 
voor de diverse ruimtevragende functies. De volgende algemene 
doelen zijn in de Nota Ruimte door het kabinet gesteld:  
- versterking van de internationale concurrentiepositie van 

Nederland; 
- bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
- borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale waarden; 
- borging van de veiligheid. 

2.5.2 Provinciaal beleid 

Ontwerp Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ (2005) 
Zie paragraaf 2.2.2. 
 

Nota Ruimte (2004) 
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3 Planologische randvoorwaarden 

3.1 Externe veiligheid 

3.1.1 Bestaande situatie 

De bestaande aardgastransportleidingen in het tracé zijn onderdeel 
van het hogedruk transportsysteem van Gasunie. Deze 
aardgastransportleidingen hebben een bedrijfsdruk van 66 bar en een 
diameter van 36” en 42”. De bestaande leidingen liggen zoveel 
mogelijk parallel aan elkaar in een leidingstrook en zijn aangegeven in 
onderstaande afbeelding.  
 
Afbeelding 2. Detail Risicokaart provincie Fryslân  

 
 

3.1.2 Effectbeschrijving 

De nieuw aan te leggen aardgastransportleiding zal deels in het 
bestaande tracé van de huidige twee leidingen worden aangelegd. 
Voor de nieuwe aardgastransportleiding gelden de volgende 
kenmerken:  
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Tabel 1. Gebruikte leidingparameters 

parameter IJsselmeerdijk – gemeente Nijefurd 
diameter (inch) 48 
wanddikte (mm) 17,5 
staalsoort X70 
ontwerpfactor 0,57 
ontwerpdruk (barg) 80 
minimale gronddekking op land (m) 1,25 
Minimale dekking slootbodem (m) 1,00 
kerftaaiheid 40 

 
Voor hogedruk aardgastransportleidingen worden toetsings- en 
bebouwingsafstanden gehanteerd. In de regeling ‘Circulaire Zonering 
langs hogedruk aardgastransportleidingen’ van de Minister van VROM 
uit 1984 zijn toetsingsafstanden en bebouwingsafstanden 
voorgeschreven die dienen te worden toegepast langs nieuwe tracés 
van aardgastransportleidingen (en bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in de omgeving van bestaande 
aardgastransportleidingen); voor het gehele traject van de nieuwe 
aardgastransportleiding (48”) bedraagt de toetsingsafstand 150 meter. 
De bebouwingsafstand voor incidentele bebouwing en bijzondere 
objecten uit categorie II (bijvoorbeeld zwembaden en weidewinkels) 
bedraagt 5 meter. De bebouwingsafstand voor niet-incidentele 
bebouwing (zoals woonwijken en flatgebouwen) en bijzondere 
objecten uit categorie I (zoals verpleegtehuizen en scholen) bedraagt 
50 meter.  
 
Voor de effectbeschrijving is gekeken naar de gebruiksfase en is een 
kwantitatieve risicotoetsing uitgevoerd. Hierbij is als uitgangspunt 
gehanteerd dat de risico’s voor aardgastransportleidingen vooral 
veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden. Daarna op grote 
afstand gevolgd door corrosie van de leiding. Op het moment dat de 
gronddekking meer is dan gebruikelijk of de ontwerpfactor hoger, dan 
geeft dit een afname van de kans op een ongeval en daarmee het 
risico. Tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding zijn er geen 
consequenties met betrekking tot externe veiligheid voor de nieuwe 
aardgastransportleiding te verwachten. Dit neemt niet weg dat er een 
risico is op leidingbeschadiging bij graafwerkzaamheden voor de 
bestaande leidingen.  
 
Voor de nieuwe leiding op land zijn binnen de toetsingsafstand van 
150 meter een aantal gebouwen aanwezig. Dit betreft in alle gevallen 
verspreide bebouwing, zoals een (agrarisch) bedrijf. Voor de nieuwe 
situatie is er geen knelpunt met betrekking tot de minimale 
bebouwingsafstand. De uitbreiding van het bedrijventerrein bij 
Workum (Horsa) is gelegen buiten de toetsingsafstand van deze 
nieuwe leiding. Om eventuele uitbreidingsplannen bij het 

Toetsings- en bebouwings-
afstanden nieuwe 
aardgastransportleiding 

Nieuwe ontwikkelingen 
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industrieterrein in de toekomst niet te belemmeren, zal de leiding ten 
zuidoosten van het spoor met een gronddekking van 1.50 meter 
worden gerealiseerd. Hiermee kan een kleinere bebouwingsafstand 
worden bereikt.  
 
In het algemeen geldt dat in alle situaties waarbij nieuwe 
ontwikkelingen worden voorbereid overleg gevoerd dient te worden 
met de gemeente.  
 
Gasunie hanteert als uitgangspunt dat de nieuw aan te leggen 
aardgastransportleiding qua eigenschappen als resultaat heeft dat de 
10-6  contour voor het plaatsgebonden risico (PR) op de leiding ligt. Dit 
betekent dat daar waar mogelijk knelpunten kunnen optreden voor de 
omgeving, aanpassingen aan de aardgastransportleiding worden 
gedaan om te voldoen aan de vigerende eisen vanuit wet en 
regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat plaatselijk een 
‘dikkere’ leiding wordt toegepast of de leiding dieper wordt gelegd. 
Hiermee wordt de zogenaamde ontwerpfactor van de 
aardgastransportleiding verhoogd. Doordat het uitgangspunt is dat de 
nieuwe leidingen voldoen aan de vigerende eisen vanuit wet- en 
regelgeving, zijn er geen ruimtelijke beperkingen voor de omgeving te 
verwachten.  
 
Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico zijn voor de geplande 
aardgastransportleiding in de gebruiksfase bepaald in het kader van 
de milieueffectrapportage. Er is daarbij gebruik gemaakt van de 
eigenschappen van de leiding zoals materiaal, diameter, wanddikte, 
ontwerpdruk, dekking en de eigenschappen van de omgeving. De 
nieuwe leiding wordt standaard op tenminste 7 meter van de 
bestaande aardgastransportleidingen aangelegd. Uit de toetsing blijkt 
dat het GR ruim onder de oriënterende waarde blijft. Dit is nader 
geïllustreerd in het MER.  

3.2 Geohydrologie, bodem en water 

3.2.1 Bestaande situatie 

De gronden in het onderhavige plangebied betreffen holocene 
zeekleigronden afgezet in de voormalige Middelzee. Daarbij worden 
ook vaaggronden met zware en lichte kleigronden aangetroffen. De 
bovenste holocene kleilaag heeft een dikte variërend van 2,5 tot 5 
meter. Daaronder zijn dekzanden met een dikte variërend van 5 tot 10 
meter aangetroffen. Onder deze zandige afzettingen zijn morene 
afzettingen aanwezig. 
 

Plaatsgebonden risico 
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De watergangen en meren hebben op dit traject overwegend een 
beheerst boezempeil van 0,5 m -NAP. Op basis van de 
grondwaterkaart is het stijghoogteverschil over de afdekkende laag – 
0,5 meter, lokaal zal daardoor in dit gebied kwel optreden. Dit betreft 
echter alleen zeer lokale situaties.  

3.2.2 Effectbeschrijving 

Voor de beoordeling van de effecten voor geohydrologie, bodem en 
water in het studiegebied worden de volgende criteria gehanteerd: 
 
Geohydrologie 
Voor geohydrologie worden de volgende criteria gehanteerd: 
- tijdelijke sleufbemalingen (zettingen, grondwatersysteem);  
- doorsnijding van afsluitende lagen; 
- beïnvloeding waterkeringen (zetting, stabiliteit); 
- beïnvloeding IJsselmeer (verzilting/kwel); 
- invloed toepassing van boorvloeistof. 
 
In het tracé zullen verschillende aanlegtechnieken worden gebruikt 
(voor een toelichting over de verschillende technieken wordt verwezen 
naar het MER en hoofdstuk 4 van deze toelichting). Standaard zal de 
leiding middels een open ontgraving (aanleg ‘in den droge’ en aanleg 
‘in den natte’) worden gerealiseerd. Sommige gebieden vragen echter 
om een andere methode; een gestuurde boring zal worden toegepast 
ter hoogte van de dijkkruising bij het IJsselmeer en het natuurgebied 
Stoenckherne. Zodoende wordt het natuurgebied Stoenckherne 
zoveel mogelijk beschermd tegen negatieve invloeden door de 
aanleg. Een tweede gestuurde boring wordt uitgevoerd bij het Klifrak 
en de Heidenskipsterdyk. Een avegaarboring zal worden toegepast 
ter hoogte van de Nijhuizemerdyk, de Alde dyk en de Lange Leane. 
Ter hoogte van de watergang Horsa en de dwarsverbinding de Nauwe 
Larts zal een natte zinker worden gebruikt. De Sudergoawei (N359) 
en de Lieuwe Klazesleane worden respectievelijk met een 
schildboring en een open ontgraving gerealiseerd. Ter hoogte van de 
Lieuwe Klazeleane worden tevens de twee reeds aanwezige leidingen 
gekruist. De kruising met spoorlijnen zal plaats vinden zoals dit 
voorgeschreven is door ProRail. Meer details omtrent de verschillende 
kruisingstechnieken zijn weergegeven in hoofdstuk 4.  
 
Als gevolg van de aanleg van de aardgastransportleiding in een sleuf 
in den droge is een bemaling noodzakelijk. Hiermee worden de 
grondwaterstanden ook ter weerszijden van de sleuf tijdelijk verlaagd. 
De omvang van het gebied waarin deze tijdelijke verlaging optreedt, is 
afhankelijk van de vereiste verlaging in de sleuf en de opbouw van de 
ondergrond naast en onder de sleuf. 

Aanlegtechnieken in 
plangebied 

Bemaling 
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Omdat bij het tracé in hoofdzaak van de aanlegtechniek in den droge 
wordt uitgegaan zullen bovengenoemde effecten optreden. Het 
invloedsgebied waarbinnen de grondwaterstandsverlagingen optreden 
varieert van 10 tot 75 meter vanuit de sleuf en 100 tot 200 meter bij de 
aansluitingen (stations), waarbij de kleinste 
grondwaterstandsverlaging die in het model wordt berekend 5 
centimeter is. Met andere woorden: het gebied waar minimaal 5 cm 
tijdelijke grondwaterstandsdaling voorkomt ligt maximaal 10 tot 75 
meter vanuit de sleuf.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de omvang van het invloedsgebied 
beperkt is en de gevolgen op de lange termijn (zettingen) worden 
beperkt tot de werkstrook. Na beëindiging van de bemaling zal de 
natuurlijke grondwaterstand zich weer herstellen.  
 
Bij het graven van een sleuf wordt bodemmateriaal verwijderd. Nadat 
de leiding in de sleuf is gelegd, wordt dit bodemmateriaal weer 
teruggeplaatst. Bij uitvoering in den droge wordt bij landstrekkingen 
het ontgraven materiaal over de diepte laagsgewijs ontgraven en 
gescheiden opgeslagen. Hierdoor is het in principe mogelijk om bij de 
aanvulling het materiaal weer op de juiste diepte aan te brengen. Bij 
een uitvoering in den natte is een dergelijke werkwijze niet mogelijk 
omdat gescheiden ontgraving in den natte niet goed mogelijk is en 
bodemhorizonten tijdens de ontgraving niet goed zijn vast te stellen.   
 
Omdat de omvang van de ontgravingen bij een gestuurde boring 
minimaal zijn, is deze techniek voor wat betreft de doorsnijding van 
afsluitende lagen te prefereren ten opzichte van de droge sleuf 
techniek. De natte sleuf techniek is door de eerder genoemde 
problemen van gescheiden ontgraven en terugbrengen van lagen 
minder preferabel.  
 
Door het graven van een sleuf in de nabijheid van een waterkering 
kan de functionaliteit van de waterkering in principe worden beïnvloed. 
Als gevolg van de ontgraving kan, indien de sleuf in de stabiliteitszone 
van de waterkering ligt (meestal binnen enkele meters uit de 
teen van de dijk), de stabiliteit tijdens de uitvoering van de sleuf 
tijdelijk afnemen. Na aanvulling van de sleuf zal de oorspronkelijke 
situatie weer worden hersteld. Zettingen, als gevolg van een 
bemaling, kunnen van invloed zijn op de kerende hoogte van de 
waterkering. 
 
De uitvoeringsmethode ‘droge sleuf’ is nadelig door de gevolgen voor 
zetting en stabiliteit. Uitvoering in een natte sleuf is verhoudingsgewijs 
gunstiger omdat de invloed op stabiliteit van de waterkering kleiner is 
en er geen zettingen optreden. Bij een gestuurde boring zijn geen 

Doorsnijding van 
afsluitende lagen 

Beïnvloeding waterkeringen 
(zetting, stabiliteit) 
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effecten op de waterkering te verwachten. Bij de uitvoeringsvarianten 
voor de kruisingen is de gestuurde boring het gunstigst en de natte 
zinker het meest ongunstig. Dit omdat voor toepassing van de natte 
zinker de gehele waterkering doorgraven dient te worden. De overige 
toepasbare technieken zijn onderling niet onderscheidend en hebben 
alleen een effect op de waterkering in de zin dat deze bij kruising 
daadwerkelijk doorsneden wordt. 
 
Bij de IJsselmeer-aanlanding geldt een zekere kweldruk in de polder, 
maar omdat het pakket afdekkende klei- en veenlagen daar zeer dik 
is, is het effect van de leidingaanleg ter plaatse gering. Zeer lokaal, 
namelijk langs de aardgastransportleiding zou een kwelweg kunnen 
ontstaan. Hieraan dient in ontwerp en uitvoering aandacht te worden 
besteed. Daardoor zal het effect verwaarloosbaar zijn.  
 
Bij een aantal kruisingstechnieken (horizontaal gestuurde boring, 
persboring en schildboring) wordt gebruik gemaakt van een 
boorvloeistof. Deze bestaat over het algemeen uit een zeer dunne 
kleisuspensie. Het is derhalve geen milieuvreemde stof. De 
boorvloeistof wordt toegepast om tijdens de uitvoering de 
wandwrijving tussen de buis en de omliggende grond te reduceren, de 
stabiliteit van het boorgat te verzekeren en de booropbrengst (de 
grond) af te voeren. De hoeveelheid toe te passen boorvloeistof is 
afhankelijk van de techniek, de lengte en diameter van de boring. Een 
gedeelte van de boorvloeistof zal in de ontvangstput achterblijven. In 
de put zal dit materiaal als kleiresidu neerslaan. Deze afzettingen 
zullen waarschijnlijk uit een fijnere fractie bestaan dan de kleiige 
samenstelling van de deklaag. Deze zeer lokale kunstmatige klei-
afzettingen hebben echter geen hydrologische gevolgen voor de 
eindsituatie. Bij de onderlinge vergelijking van de kruisingstechniek 
zijn de schildboring en gestuurde boring minder geschikt omdat bij 
deze technieken de meeste boorvloeistof wordt gebruikt. De 
technieken waarbij geen boorvloeistof wordt toegepast zijn het 
gunstigst.  
 
Bodem en water 
Voor bodem en water worden de volgende criteria gehanteerd: 
- aantasting grondwaterbeschermings- en 

milieubeschermingsgebieden; 
- beïnvloeding grondwatersysteem; 
- effecten als gevolg van baggeractiviteiten; 
- warmte-invloed van het tracé op de omgeving. 
  
Binnen het invloedgebied van de bemaling is langs het tracé geen 
grondwaterbeschermingsgebied of milieubeschermingsgebied 
aanwezig.  

Aantasting grondwater- en 
milieubeschermingsgebieden 

Beïnvloeding IJsselmeer 
(verzilting/kwel) 

Invloed toepassing van 
boorvloeistof 
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Het (grond)watersysteem kan worden beïnvloed door: 
- het tijdelijk lozen op het watersysteem van bemalingswater; 

lozing van het onttrokken grondwater zal plaatsvinden op het 
oppervlaktewatersysteem. Effecten hiervan kunnen bestaan uit 
het vertroebelen van de watergang of het neerslaan van 
aanwezige metalen in het grondwater (ijzer). Dit heeft tot gevolg 
dat het zuurstofgehalte in de watergang afneemt. Voor lozing 
tijdens de uitvoering wordt het grondwater daarom getoetst op de 
normen van het waterschap. Bij overschrijding van deze normen 
worden in samenspraak met het bevoegd gezag 
beluchtingstechnieken of andere methoden toegepast; 

- verspreiding van grondwaterverontreinigingen als gevolg van de 
bemaling; door de bemaling kan een eventuele verontreiniging 
van het grondwater in het invloedsgebied van de bemaling 
worden verplaatst. Omdat geen verontreinigingen bekend zijn 
langs het tracé van de aardgastransportleiding, speelt dit 
vooralsnog geen rol; 

- permanente verandering van het grondwatersysteem door 
veranderingen in het bodemprofiel; de opbouw van de bodem 
wordt na de werkzaamheden bij een uitvoering in den droge zo 
goed mogelijk hersteld waardoor slecht doorlatende lagen ook 
hersteld worden. Hierdoor is geen extra uitwisseling tussen 
ondiep en diep grondwater te verwachten. Bij een uitvoering in 
den natte is dit minder het geval en zal, indien er sprake is van 
kwel/infiltratie situatie, lokaal een verandering in het 
grondwatersysteem kunnen optreden. Bij doorgraving van de 
scheidende laag zal in zo’n situatie de kwel- of infiltratiestroom 
lokaal toenemen. 

 
Voor de aanleg van natte zinkers worden de watergangen 
uitgebaggerd. Een deel van het gebaggerde materiaal wordt gevormd 
door de sliblaag in de watergang. Opslag en afvoer van dit materiaal 
dienen gescheiden van de gebaggerde grond uit de sleuf te gebeuren. 
Tijdens het baggeren zal de sliblaag opwervelen en voor een tijdelijke 
vertroebeling van de watergang zorgen, de slibdeeltjes zullen 
vervolgens elders in de watergang neerslaan. Door de vertroebeling 
zal het zuurstofgehalte van het water afnemen. De natte zinkers 
worden veelal in watergangen met een aanzienlijk doorstroomd 
volume toegepast. In deze watergangen zal het systeem zich relatief 
snel herstellen.  
 
Bij de IJsselmeerrand is de gestuurde boring gunstig, omdat hierbij 
niet gebaggerd wordt. Bij de andere aanlegmogelijkheden zal 
buitendijks een gedeelte gebaggerd moet worden in vergelijking met 
het overeenkomstige buitendijkse traject van de gestuurde boring. 
 

Beïnvloeding 
(grond)watersysteem 

Effecten als gevolg van 
baggeractiviteiten 
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In het onderhavige plangebied vindt geen warmte-invloed plaats als 
gevolg van de benodigde transportdruk.  
 
Een bodemonderzoek is uitgevoerd om de kwaliteit van bodem vast te 
stellen. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de 
inventarisatiekaart van de provincie Fryslân met potentiële 
verontreinigde bodemlocaties. In het onderhavige plangebied zijn 
geen verontreinigde bodemlocaties aangetroffen waar rekening mee 
gehouden moet worden bij de aanleg van de leiding. 
 
Het tracé is gesitueerd in het beheersgebied van het Wetterskip 
Fryslân. Met het Wetterskip zijn afspraken gemaakt (d.d. 22 
september 2005) over de waterhuishoudkundige consequenties ten 
aanzien van de voorgenomen leidingaanleg. Het plan is tevens 
opgestuurd aan het Wetterskip Fryslân in het kader van het artikel 10 
Bro overleg, waarop het Wetterskip Fryslân een positief wateradvies 
heeft afgegeven. Met de gemaakte afspraken en het wateradvies is 
aan de verplichte watertoets voldaan.  
 
Daarbij moet opgemerkt worden dat de plaatselijk optredende effecten 
op het gebied van water en grondwater worden beoordeeld en 
ondervangen tijdens de vergunningverlening. Hierover is tussen 
Gasunie en het Wetterskip Fryslân uitvoerig contact.  
Voor het overige wordt op de reactie van het Wetterskip Fryslân 
ingegaan in hoofdstuk 7, overleg en inspraak.  
 
Samenvatting 
De onderscheidende negatieve effecten tussen de technieken bij de 
aanleg op het land zijn: 
- de tijdelijke invloed van een bemaling bij uitvoering in den droge; 
- de permanente verstoring van afsluitende lagen, vooral bij 

toepassing van uitvoering in den natte; 
- het risico van de tijdelijke beïnvloeding van de stabiliteit nabij een 

waterkering bij aanleg in een sleuf; 
- het risico van een permanente verstoring van het 

grondwatersysteem, vooral de kwel/infiltratiesituatie, bij 
toepassing van aanleg in een sleuf in den natte; 

- de nadelige gevolgen van het baggeren in een sleuf bij uitvoering 
in den natte. 

 
Bij de toepassing van de uitvoeringstechnieken voor het realiseren 
van kruisingen met bestaande infrastructuur zijn de volgende 
techniek-effect combinaties van belang: 
- bij alle openfront en “droge” sleuf technieken is er sprake van een 

bemaling en dus van een beïnvloeding van de directe omgeving; 

 

Warmte-invloed 

Bodemkwaliteit 

Watertoets 
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- doorsnijding van afsluitende lagen, zonder volledig herstel treedt 
op bij toepassing van een natte zinker; 

- de beïnvloeding van de waterkeringen is het kleinst bij de 
horizontaal gestuurde boortechniek; 

- de beïnvloeding van het (grond)watersysteem is ook het grootst 
bij de natte zinkertechniek. Bij geboorde systemen, en in het 
bijzonder de horizontaal gestuurde boring, is deze beïnvloeding 
het kleinste, doordat bij deze technieken een relatief klein volume 
grond wordt vergraven; 

- eventuele effecten van baggeractiviteiten kunnen zich 
manifesteren bij toepassing van de natte zinker. 

 
Op de aanlegmethodes wordt tevens ingegaan in hoofdstuk 4.  

3.3 Ecologie 

3.3.1 Bestaande situatie  

Het onderhavige trace bestaat vanuit het oogpunt van ecologie uit 
twee aparte gebieden:  
1. Workumerveld (omgeving Heideskipsterdyk); 
2. Friese IJsselmeerkust (Stoenckherne). 
 
1. Workumerveld (omgeving Heideskipsterdyk) 
Het aardgastransportleidingtracé doorsnijdt de Ecologische 
verbindingszone Workumer Trekvaart-Klifrak-Lange Vliet in dit 
deelgebied. Deze verbindingszone verbindt het IJsselmeer met 
Fluessen. Dit is een natte verbinding voor de Noordse woelmuis en 
Otter.  
 
Rode lijstsoorten die in dit deelgebied voorkomen zijn de Grote 
kaardebol en Kamgras. De exacte vindplaatsen van deze soorten zijn 
niet bekend. Kamgras kan voorkomen in matig voedselrijke 
graslanden of in bermen. Langs de spoorlijn, in de omgeving van het 
aardgastransportleidingtracé, komen geschikte groeiplaatsen van de 
Grote kaardebol voor. 
  
In de graslanden en de struwelen broeden de volgende vogels van de 
Rode lijst:  

- Gele kwikstaart; 
- Graspieper; 
- Grutto; 
- Kneu; 

- Spotvogel; 
- Tureluur; 
- Veldleeuwerik; 
- Visdief. 

 
De Gele kwikstaart, Graspieper, Grutto en Tureluur zijn weidevogels 
en broeden in de percelen op en langs het aardgastransport-
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leidingtracé. De Veldleeuwerik broedt in open gebieden. Vogels als de 
Spotvogel en de Kneu zijn soorten die voorkomen in struwelen. De 
locatie van de broedkolonie van de Visdief (Rode lijst) is niet bekend. 
De kolonie komt zeer waarschijnlijk in of nabij de zuiveringsinstallatie 
van Workum voor.  
 
De volgende vleermuizen zijn foeragerend waargenomen in dit 
deelgebied:  
- Gewone dwergvleermuis; 
- Laatvlieger; 
- Meervleermuis. 
 
Er zijn geen verblijfplaatsen van deze vleermuizen bekend. Deze 
vleermuizen hebben waarschijnlijk verblijfplaatsen in gebouwen in de 
omgeving van het aardgastransportleidingtracé. 
 
Vanwege het (intensief) agrarisch gebruik van de graslanden en het 
ontbreken van natuurlijke terreinen worden naast de bovengenoemde 
soorten geen andere streng beschermde soorten of soorten van de 
Rode lijst verwacht.  
 
2. Friese IJsselmeerkust (Stoenckherne) 
Ten noorden van Hindeloopen doorsnijdt het 
aardgastransportleidingtracé het natuurgebied Stoenckherne. Het 
buitendijkse deel bestaat uit rietmoeras, natte, schrale graslanden, 
platen en slikken. Het binnendijkse gebied, het Workumer Nieuwland, 
bestaat uit rietmoeras, natte- en vochtige schrale graslanden, intensief 
gebruikte graslanden en akkers. De binnendijkse percelen zijn 
weidevogelgebieden. 
 
Het natuurgebied Stoenckherne maakt deel uit van het beschermde 
natuurgebied Friese IJsselmeerkust en betreft een onderdeel van de 
Ecologische verbindingszone. Het beschermde gebied ligt zowel 
binnendijks als buitendijks en is aangewezen als Habitat- en 
Vogelrichtlijngebied. Het buitendijkse deel, Stoenckherne, is eveneens 
een beschermd natuurmonument. 
Stoenckherne is tevens geregistreerd als Milieubeschermingsgebied 
(stiltegebied). 
 
In het kader van de Vogelrichtlijn kwalificeert de Friese IJsselmeerkust 
zich vanwege het voorkomen van een groot aantal soorten. 
 
In het kader van de Habitatrichtlijn is het gebied aangewezen voor de 
volgende habitats en soorten:  
- Noordse woelmuis; 
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- voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de 
montane en alpiene zones; 

- overgangs- en trilvenen; 
- Bittervoorn; 
- Rivierdonderpad; 
- Meervleermuis; 
- Groenknolorchis. 
 
Op en langs het aardgastransportleidingtracé zijn de beschermde 
habitattypen ‘Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en 
van de montane en alpiene zones’ en Overgangs- en trilvenen’ niet 
aangetroffen tijdens de vegetatiekartering van mei 2005. De 
beschermde habitattypen liggen op ruime afstand van het 
aardgastransportleidingtracé. 
 
De volgende broedvogels komen voor of kunnen voorkomen in de 
Friese IJsselmeerkust: 
- Bontbekplevier; 
- Bruine kiekendief; 
- Gele kwikstaart; 
- Graspieper; 
- Grutto; 
- Kneu; 
- Kwartelkoning; 
- Porseleinhoen; 

- Roerdomp; 
- Rietzanger; 
- Slobeend; 
- Snor; 
- Spotvogel; 
- Tapuit; 
- Tureluur; 
- Veldleeuwerik. 

�

Niet-broedvogels: 
- Aalscholver; 
- Bergeend; 
- Brandgans; 
- Brilduiker; 
- Dwergmeeuw; 
- Fuut; 
- Grauwe gans; 
- Grote zaagbek; 
- Grutto; 
- Kemphaan; 
- Kleine rietgans; 
- Kleine zilverreiger; 
- Kleine zwaan; 
- Kluut; 

- Kolgans; 
- Krakeend; 
- Kuifeend; 
- Lepelaar; 
- Meerkoet; 
- Scholekster; 
- Slobeend; 
- Smient; 
- Tafeleend;  
- Wilde eend; 
- Wintertaling; 
- Wulp; 
- Zwarte stern. 

 

Vogels 
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De volgende planten van de Rode lijst zijn aangetroffen langs de 
Friese IJsselmeerkust:  
- Bevertjes; 
- Brede orchis (beschermd); 
- Engels gras; 
- Geelhartje; 
- Grote keverorchis (beschermd); 
- Harlekijn (beschermd); 
- Kamgras; 
- Kattendoorn; 
- Kleine valeriaan; 
- Knolvossenstaart; 

- Knopig doornzaad; 
- Moeraspaardenbloem; 
- Moeraswespenorchis 

(beschermd); 
- Selderij; 
- Veenpluis; 
- Veldgerst; 
- Vleeskleurige orchis (beschermd); 
- Zeeweegbree; 
- Zilt torkruid. 

 
Bevertjes, Grote keverorchis, Harlekijn, Veenpluis, Geelhartje en 
Knolvossenstaart zijn aanwezig in de binnendijkse percelen in de 
omgeving van het aardgastransportleidingtracé. Knopig doornzaad en 
Kattendoorn kunnen op de dijk voorkomen. Op en in de directe 
omgeving van het aardgastransportleidingtracé kunnen Vleeskleurige 
orchis, Moeraspaardenbloem, Moeraswespenorchis, Geelhartje, 
Veldgerst, Brede orchis, Spaanse ruiter, Kamgras, Kleine valeriaan in 
de schrale, natte graslanden voorkomen. Zouttolerante soorten zoals: 
Engels gras, Zeeweegbree, Zilt torkruid, Knolvossenstaart kunnen 
buitendijks op en langs het aardgastransportleidingtracé voorkomen.  
 
De volgende vleermuizen zijn foeragerend waargenomen in dit 
deelgebied:  
- Gewone dwergvleermuis; 
- Laatvlieger; 

- Ruige dwergvleermuis; 
- Meervleermuis. 

 
Er zijn geen verblijfplaatsen van deze vleermuizen bekend. De 
Meervleermuis jaagt langs open, grote meren en plassen. In de 
gebouwen in de omgeving van het aardgastransportleidingtracé 
bevinden zich zeer waarschijnlijk kraamkolonies. Ook de Gewone 
dwergvleermuis en de Laatvlieger hebben waarschijnlijk 
verblijfplaatsen in gebouwen in de omgeving van het 
aardgastransportleidingtracé. In deze omgeving ontbreken oude 
bomen. Het kan daarom uitgesloten worden dat er verblijfplaatsen van 
de Ruige dwergvleermuis voorkomen op of in de directe omgeving 
van het aardgastransportleidingtracé.  
 
In het IJsselmeer komen grote populaties van de Rivierdonderpad 
voor. De Rivierdonderpad is een bodemvis en heeft een voorkeur voor 
een harde, stenige bodem in ondiep stromend water. De soort is 
weinig mobiel. In de omgeving van het aardgastransportleidingtracé 
langs de dijken van de Friese IJsselmeerkust kan de vis voorkomen. 
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De Friese IJsselmeerkust is in het kader van het onderzoek naar de 
Noordse woelmuis in Fryslân onderzocht. Tijdens dit onderzoek zijn 
geen Noordse woelmuizen aangetroffen. In Stoenckherne zijn wel 
geschikte biotopen, hoge-, vochtige- tot natte vegetaties, voor deze 
soort aanwezig. 
 
Van de Rode lijstsoort Vetje zijn waarnemingen bekend in dit 
deelgebied. Deze soort kan voorkomen in de (grote) plassen en 
andere natuurlijke kleine wateren in Stoenckherne. 
 
De Waterspitsmuis is waargenomen in het Workumer Nieuwland. De 
exacte vindplaatsen van deze soort zijn niet bekend. De 
Waterspitsmuis kan voorkomen langs oevers van sloten en plassen 
op en in de omgeving van het aardgastransportleidingtracé.  
 
Andere kwalificerende soorten komen niet op of in de directe 
omgeving van het aardgastransportleidingtracé voor. 

3.3.2 Effectbeschrijving 

1. Workumerveld (omgeving Heideskipsterdyk) 
De Ecologische verbindingszone IJsselmeer – Fluessen wordt ter 
plaatse van de vaart ’Klifrak’ doorsneden. Omdat de zone wordt 
aangetast bij alle methoden voor kruising van infrastructuur, behalve 
bij een gestuurde boring (of natte zinker), is ervoor gekozen hier een 
gestuurde boring uit te voeren. Tijdelijke aantasting van een gering 
oppervlak vindt plaats, echter dit zal geen invloed hebben op het 
functioneren van de ecologische verbindingszone. Na afronding van 
de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk 
hersteld. Permanente aantasting is daarom niet aan de orde.  
 
Groeiplaatsen van Kamgras gaan niet verloren bij een gestuurde 
boring.  
 
Belangrijke vogelgebieden ontbreken in dit deeltraject, wel broeden 
enkele bijzondere soorten op en in de omgeving van het 
aardgastransportleidingtracé.Bij een standaardwerkwijze kunnen 
broedplaatsen van vogels in graslanden en struwelen verloren gaan, 
echter bij het gebruik van de geplande gestuurde boring zal dit effect 
minimaal zijn. Dit kan verder voorkomen worden door het nemen van 
maatregelen, zoals het ongeschikt maken van de werklocaties voor 
broedvogels, of de werkzaamheden uitvoeren buiten het 
broedseizoen. Na afronding van de werkzaamheden zijn de terreinen 
weer geschikt als broedgebied. 
�

Opgaande elementen dienen als geleidende structuren voor 
vleermuizen. Deze structuren worden bij de standaard werkwijze ter 
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breedte van de werkstrook onderbroken, echter bij het gebruik van de 
gestuurde boring zal dit effect minimaal zijn, waardoor vleermuizen 
geen noemenswaardige hinder zullen ondervinden. Na beëindiging 
van de werkzaamheden blijven jachtgebied en vliegroutes in stand, 
doordat zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie wordt hersteld.  
 
Verstoring van ’s avonds en ’s nachts jagende en trekkende 
vleermuizen is niet aan de orde, omdat de werkzaamheden overdag 
zullen plaatsvinden.  
 
In het Workumerveld ontbreken grondwaterafhankelijke 
natuurwaarden. Daarom zullen nadelige gevolgen niet optreden. 
 
2. Friese IJsselmeerkust (Stoenckherne) 
Bij de aanleg van de leiding middels een gestuurde boring, zoals ter 
hoogte van Stoenckherne gepland staat zal de tijdelijke beschadiging 
van natuurgebied beperkt blijven tot 0,5 hectare. Dit betreft de 
bouwput van waaruit de leiding onder de dijk door naar boven komt en 
de leiding verder onder het gebied door wordt gestuurd. Deze 
bouwput zal gelegen zijn in het binnendijkse gebied van Stoenckherne 
dat in gebruik is als grasland. Beschermde habitattypen worden niet 
aangetast.Bij de aanleg over land zou deze beschadiging circa 3,1 
hectare bedragen.  
 
De groeiplaatsen van Vleeskleurige orchis, Moeraspaardenbloem, 
Moeraswespenorchis, Geelhartje, Veldgerst, Brede orchis, Spaanse 
ruiter, Kamgras, Kleine valeriaan, Engels gras, Zeeweegbree, Zilt 
torkruid, Knolvossenstaart gaan niet verloren bij een aanleg van de 
leiding middels een gestuurde boring. Voor de soorten als de Brede 
orchis, Moeraswespenorchis, Spaanse ruiter en Vleeskleurige orchis 
is in het kader van de Flora- en faunawet een ontheffing of een 
gedragscode vereist. 
 
Door de uitvoering middels een gestuurde boring zullen tijdelijke 
habitatveranderingen voor vogels niet of nauwelijks optreden. Voor 
enkele soorten op het gebied van de beïnvloedingszone, dus 
onmiddellijk rondom de werkzaamheden, zijn geringe, tijdelijke 
effecten op het voedsel te verwachten, maar op het totale 
leefgebiedniveau van het IJsselmeer zal dit geen effect hebben, 
omdat de soorten kunnen uitwijken naar gebieden elders.  
 
Na beëindiging van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk de 
oorspronkelijke situatie hersteld. De inschatting is dat de natte 
graslanden zich binnen een relatief korte periode van enkele jaren, 
volledig kunnen herstellen (zie ook verdroging). Bij een zorgvuldige 
afronding wordt verwacht dat natte rietvegetaties zich opnieuw 

Verdroging 

Beschermde gebieden 

Flora  

Vogels 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

158.00.01.21.00.toe   Definitief plan 17 mei 2006   29 

kunnen ontwikkelen op de werkstrook (zie verdroging). In dit geval 
wordt voor de kwalificerende vogels en vogels van de Rode lijst 
ingeschat dat de geschikte biotopen tijdelijk in oppervlakte zullen 
afnemen.  
 
Er worden geen permanente verstoringseffecten voor de 
kwalificerende en relevante vogelsoorten verwacht. De verwachting is 
dat voor het aanleggen van de pijplijn middels een gestuurde boring of 
aanleg over land geen verschil in effect is voor wat betreft de 
verstoring van vogels. 

�

In dit deelgebied ontbreken geleidende structuren. Hierdoor treedt 
geen aantasting van vliegroutes en foerageergebied op. Verstoring 
van ’s avonds en ’s nachts jagende en trekkende vleermuizen is niet 
aan de orde, omdat de werkzaamheden overdag zullen plaatsvinden.  
In de “Natuurtoets Workum-Wieringermeer” (oktober 2005) is tevens 
gesteld dat verblijfplaatsen als gebouwen en bomen als 
kraamkolonies en winterverblijven dienen voor vleermuizen. 
Dergelijke verblijfplaatsen ontbreken langs het tracé.  
 
In de omgeving van Workum zijn enkele waarnemingen van 
Ringslang geweest. Ook zijn er biotopen geschikt voor Heikikker. Voor 
deze soorten geldt een vrijstelling.  
 
In het gebied zijn geen waarnemingen bekend van streng 
beschermde vissen. In de sloten in het Workumer Nieuwland kunnen 
Bittervoorn, Kleine Modderkruiper en Grote modderkruiper 
voorkomen. Voor deze soorten dient een ontheffing te worden 
aangevraagd. In het IJsselmeer, in het bijzonder langs de oevers, 
komt de Rivierdonderpad voor.  
 
Noordse woelmuizen zijn niet aangetroffen in Stoenckherne. 
Stoenckherne en het Workumer Nieuwland zijn wel geschikte 
biotopen (hoge, vochtige tot natte vegetaties) voor deze soort. 
Doordat het gebied na afronding weer in oorspronkelijke staat wordt 
hersteld en door de inrichting af te stemmen op de eisen van de 
Noordse woelmuis kan het potentiele biotoop worden hersteld. 
 
Bij de standaard werkwijze en de methoden voor kruising van sloten 
worden mogelijk delen van het biotopen van de Waterspitsmuis 
aangetast. Door een zorgvuldige uitvoering kan grotendeels worden 
voorkomen dat dieren omkomen. Door een goede inrichting na 
afronding van de werkzaamheden kan het leefgebied in belangrijke 
mate hersteld worden. Bij kruisingen met infrastructuur kunnen delen 
van de leefgebieden van de Waterspitsmuis en Noordse woelmuis 
(onder andere langs watergangen en oevers) worden aangetast. Het 
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verlies aan oppervlak is zeer klein en het effect zal daarom beperkt 
zijn.  
 
In de “Natuurtoets Workum-Wieringermeer” (oktober 2005) is 
geconcludeerd dat voor de Noordse Woelmuizen en de 
Waterspitsmuis ontheffing aangevraagd dient te worden. 
 
In het Workumer Nieuwland komen binnen de beinvloedingszone van 
50 meter (ingeschatte reikwijdte van sleufbemalingen) alleen natte en 
vochtige, voedselrijke graslanden voor. Het vegetatieonderzoek in het 
Workumer Nieuwland toont aan dat er weinig verschil is in 
soortensamenstelling tussen de percelen van het oude leidingstrace 
en niet aangetaste percelen. Daarom wordt ook niet verwacht dat 
door de nieuwe aanleg over land, door bemaling blijvende schade aan 
de natte graslanden zal optreden. De verwachting is dat binnen 
enkele jaren de oorspronkelijke situatie zich hersteld heeft, indien een 
zorgvuldige afwerking van de werkstrook plaatsvindt. Door het nemen 
van mitigerende maatregelen kunnen de oorspronkelijke 
standplaatscondities zich mogelijk sneller herstellen. Bij een 
gestuurde boring worden geen verdrogingseffecten verwacht.  
In de buitendijkse percelen komen binnen de beinvloedingszone van 
50 meter (ingeschatte reikwijdte van sleufbemalingen) rietmoerassen 
voor. De kwetsbare vegetaties liggen grotendeels buiten de reikwijdte 
van de sleufbemalingen. Uit het vegetatieonderzoek in de 
rietvegetaties blijkt dat verschillen in soortensamenstelling voorkomen 
tussen de strook van het oude gasleidingtrace en het niet-aangetaste 
gebied. In de oude werkstrook komt een matig natte, soortenrijke, 
schraalland vegetatie met een aantal waardevolle soorten voor. In 
deze vegetatie is Pitrus op enkele plaatsen met hoge bedekkingen 
aanwezig. Dit duidt op een verstoorde situatie. Dit kan zijn ontstaan 
doordat op deze locaties het grondtekort is aangevuld met zand, 
waardoor de bodemstructuur blijvend is veranderd en hoger is komen 
te liggen dan de omgeving. Hierdoor is de oude werkstrook droger 
dan de omgeving. Wel hebben zich in de werkstrook enkele 
bijzondere blauwgraslandsoorten zich gevestigd (Brede orchis, 
Spaanse ruiter). Bij een standaardwerkwijze is goed herstel van de 
rietvegetaties vooral afhankelijk van de manier van waarop 
grondtekorten worden aangebracht. Bij een zorgvuldige afronding 
wordt verwacht dat natte rietvegetaties zich opnieuw kunnen 
ontwikkelen op de werkstrook. Bij een gestuurde boring worden geen 
tijdelijke en permanente verdrogingseffecten verwacht. 
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3.3.3 Aanvulling ecologie in het kader van de MER 

In het kader van de toetsing van de milieu effect rapportage heeft de 
commissie MER gevraagd om aanvullende informatie over de 
ecologische waarden van de agrarische graslanden bij Stoenckherne 
waar een aanleg in den droge plaats zal vinden. Gasunie heeft hier in 
een brief aan de Commissie MER antwoord op gegeven. Deze brief is 
opgenomen in de map “Aanvullende informatie tbv beantwoorden 
vragen Commissie MER” en is tevens opgenomen als bijlage 1 bij 
deze partiële herziening. Daarin wordt benadrukt dat een open 
ontgraving alleen plaats zal vinden in die delen van Stoenckherne die 
nog gebruikt worden als landbouwgebied. Hier bleek geen serieus 
bezwaar te bestaan tegen een open ontgraving. Daarover is tevens 
contact geweest met Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en It 
Fryske Gea. De overige, meer kwetsbare, delen van Stoenckherne 
zullen worden gekruist door middel van boringen. De Commissie MER 
heeft in haar definitieve toetsingsadvies aangegeven dat voldoende 
informatie beschikbaar is gekomen voor een goede afweging. Tevens 
beveelt zij aan om voor aanvang van de werkzaamheden een check 
uit te voeren naar de botanische waarden en de aanwezigheid van 
vogels ter plekke, zodat er een optimalisatie van de werkzaamheden 
kan plaatsvinden.       
 
Vergunningen zijn aangevraagd bij het Ministerie van LNV in het 
kader van de Natuurbeschermingswet (door het ministerie is 
aangegeven dat het vergunningentraject voor 1 april 2006 afgerond 
kan worden) en de Flora en fauna wet. 
Ter onderbouwing van de vergunningaanvraag zijn eind 2005 de 
volgende rapporten opgesteld: 
- “Natuurtoets Grijpskerk-Workum” (november 2005); 
- “Natuurtoets Workum-Wieringermeer” (oktober 2005); 
- “Muizeninventarisatie langs het gasleidingentrace in Fryslân” 

(december 2005); 
- “VHR-gebieden langs de aardgastransportleiding Grijpskerk-

Wieringermeer” (december 2005). De scheiding tussen de 2 
trajecten ligt bij het meet- en regelstation bij Workum. Dit 
betekent dat het onderhavige plangebied in beide studiegebieden 
gelegen is.  

 
In de rapporten wordt nader ingegaan op de mogelijke aantasting van 
verschillende soorten en gebieden. Voor het onderhavige plangebied 
kunnen de volgende conclusies worden gesteld: 
- Binnen het plangebied komen beschermde en bedreigde 

diersoorten voor, door naleving van ecologisch protocol kan het 
grootste deel van de negatieve gevolgen voor beschermde 
soorten voorkomen of beperkt worden. 

Ecologische onderzoeken 
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- Een aantal effecten blijft ook na naleving van het protocol 
aanwezig. Dit kan het geval zijn voor de vrijgestelde soorten: 

 
- Zwanenbloem 
- Gewone dotterbloem 
- Veldmuis 
- Wezel 
- Haas 
- Bruine kikker 
- Kleine watersalamander 

- Grote kaardenbol 
- Mol 
- Hermelijn 
- Bunzing 
- Groene kikker 
- Gewone pad 

 
- Bij werkzaamheden aan kruisingen en watergangen in het 

Workumer Nieuwland is enige verstoring van potentieel habitat 
van Bittervoorn, Grote Modderkruiper en Kleine Modderkruiper 
niet uit te sluiten. Voor deze soorten is ontheffing nodig.  

- Ontheffing is nodig voor de Rivierdonderpad. Omdat de 
gestuurde boring meer dan 40 meter uit de kust wordt gestart is 
schade aan het grootste deel van de populatie te voorkomen.  

- Het grootste deel van Stoenckherne wordt gekruist door middel 
van een gestuurde boring, hierdoor wordt de Waterspitsmuis niet 
aangetast. Ontheffing is wel aangevraagd voor die (agrarische) 
percelen die in het Workumer Nieuwland gelegen zijn. De 
agrarische percelen ten oosten van Lieuwe Klazesleane zijn 
geen geschikt biotoop voor de Waterspitsmuis.  

 
Voor de volgende soorten is in november 2005 ontheffing 
aangevraagd in het kader van de Flora en fauna wet.  
 
Tabel 2. Soorten waarvoor ontheffing is aangevraagd 

Tabel  Traject* 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

2 3 A B 

Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis X  X  
Waterspitsmuis Neomys fodiens  X X X 
Heikikker Rana Arvalis  X X  
Bittervoorn Rhodeus cericeus  X X X 
Grote Modderkruiper Misgurnes fossilis  X X X 
Kleine Modderkruiper Cobitis taenia X  X X 
Rivierdonderpad Cottus gobio X   X 

*  traject A= Grijpskerk - Workum 
 traject B= Workum - Wieringermeer 

 
De aanleg van de leiding valt buiten de reikwijdte van de Boswet.  
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3.3.4 Aanvulling ecologie in het kader van de tracéwijziging  

Vanwege een gebied in het tracé waar zich mogelijk archeologische 
waarden bevinden is het tracé ten opzichte van het voorontwerp plan 
over een afstand van 250 meter aangepast. Hier wordt uitgebreider op 
ingegaan in paragraaf 3.4.2 en paragraaf 4.1. Vanwege de 
aanpassing van het tracé is tevens aandacht besteed aan eventuele 
ecologische waarden die zich langs het nieuwe tracedeel zouden 
kunnen bevinden. Op basis van de gegevens die voor de MER en de 
natuurtoets zijn verzameld, blijkt dat de tracéwijzing geen 
groeiplaatsen en leefgebieden van streng beschermde soorten 
doorkruist. In potentie kunnen in de watergangen (o.a. spoorsloot) de 
streng beschermde Grote modderkruiper voorkomen en daarnaast de 
beschermde Bittervoorn en Kleine modderkruiper. Voor deze soorten 
is reeds een ontheffing aangevraagd. Daarnaast zullen beschermde 
soorten aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing nodig is. Hiervoor 
geldt wel de zorgplicht. Door tijdens de uitvoering rekening te houden 
met de voorwaarden van de ontheffing en het werkprotocol van de 
natuurtoets leidt de tracéwijziging niet tot knelpunten ten aanzien van 
de Flora- en faunawet.  

3.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.4.1 Bestaande waarden 

Het onderhavige plangebied betreft een IJsselmeer-kustgebied met 
een agrarisch karakter. Diverse cultuurhistorische waardevolle 
elementen zijn nog in het landschap aanwezig, zoals een aantal oude 
waterlopen en historische dijken, zoals de Alde Dyk.  
Het eerste deel van het tracé, vanaf de gemeentegrens tot aan in het 
industrieterrein Horsa, betreft een gebied met een middelhoge 
trefkans op de aanwezigheid van archeologische waarden in de 
bodem. Het tweede deel van het tracé, vanaf het industrieterrein tot 
aan het IJsselmeer, betreft een gebied met een lage trefkans. In het 
gebied zijn geen reeds bekende archeologische elementen aanwezig.  

3.4.2 Effectbeschrijving 

Tijdens de werkzaamheden zal het landschap voor enige tijd 
verstoord worden door de aanwezigheid van machines en dergelijke. 
Na afloop van de werkzaamheden zal het landschap weer in 
oorspronkelijke staat worden hersteld. Er zijn voor het landschap op 
de middellange en lange termijn geen negatieve effecten te 
verwachten door de aanleg van de leiding.  
 

Landschap 
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De in het plangebied aanwezige cultuurhistorische elementen zullen 
zoveel mogelijk worden ontzien door het gebruik van boormethoden. 
Daar waar boormethoden niet mogelijk zijn, zal de huidige situatie in 
de oorspronkelijke staat worden hersteld.  
 
In april 2005 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 
(‘Aardgastransportleidingtrace Grijpskerk – Wieringermeer, 
Archeologisch vooronderzoek: een bureaustudie ten behoeve van de 
MER-procedure). Hierbij is voor de provincie Fryslân gekeken naar 
het advies van de Cultuurhistorische kaart van de provincie Fryslân 
(FAMKE). Op basis van het archeologische vooronderzoek zijn 
booronderzoeken uitgevoerd, die beschreven zijn in rapport 
“Aardgastransportleidingtracé Grijpskerk-Wieringermeer, tracédeel 
Grijpskerk – Workum (A-652), archeologisch vooronderzoek: een 
inventariserend veldonderzoek”. Tijdens het veldonderzoek zijn langs 
het hele tracé boringen uitgevoerd. Op basis van de hieruit verkregen 
gegevens kan meer inzicht verkregen worden in de potentiële 
archeologische waarden in het gebied. Voor een aantal locaties in het 
tracé is vervolgonderzoek aanbevolen (in de vorm van sonderingen, 
proefsleuven, avegaarboringen of archeologische begeleiding tijdens 
de aanleg). In het onderhavige plangebied is één locatie aanwezig 
waar een proefsleufonderzoek wordt aanbevolen. Dit betreft de 
(vuursteen)vindplaats met het catalogusnummer 60. Deze locatie is 
gesitueerd in het noordoosten van de gemeente Nijefurd, ten noorden 
van de spoorlijn vlak voordat het tracé de gemeente Nijefurd verlaat. 
Naar aanleiding van de ligging van deze mogelijke archeologische 
waarden is besloten het tracé van de leiding aan te passen en de 
leiding om het potentieel archeologisch waardevolle gebied te leggen. 
Zodoende worden eventuele archeologische waarden beschermd. Het 
nieuw voorgestelde tracé is eerst onderzocht op mogelijke 
archeologische waarden door middel van een inventariserend 
booronderzoek. Hieruit is gebleken dat zich naar verwachting in het 
nieuwe tracé geen archeologische waarden bevinden. Voorgaande is 
gecommuniceerd en akkoord bevonden door de archeoloog van de 
provincie Fryslân.  
 
Het nieuwe tracé is weergegeven in afbeelding 3. Het roodomlijnde 
tracé is het oorspronkelijke tracé (met in oranje het gebied waar 
mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn). De groene stippellijn 
is het nieuw voorgestelde tracé.  
 
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft in 
oktober 2005 aangegeven dat er van de kant van de ROB geen 
bezwaren bestaan tegen de aanleg van de leiding. De betreffende 
brief is als bijlage 2 opgenomen.  
 

Archeologie 

Cultuurhistorie 
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Afbeelding 3. Aanpassing werkstrook aan de noordoostzijde van het plangebied 

 
 
Indien tijdens de aanleg van de leiding archeologische waarden 
worden aangetroffen die door de aanleg van het tracé zullen worden 
beschadigd, dan zal het tracé dan wel de technische aanleg zodanig 
gewijzigd worden dat dit voorkomen wordt.  

3.5 Ruimtelijke omgeving 

3.5.1 Bestaande situatie 

De volgende ruimtelijke elementen zijn van belang voor het 
onderhavige plangebied: 
- bij het industrieterrein Horsa bij Workum zijn plannen voor een 

eventuele uitbreiding, dit gebied ligt op dezelfde afstand als de 
huidige bebouwing; 

- het grootste deel van de nieuwe aardgastransportleiding ligt in 
het agrarisch gebied; 

- de Workumer Jachthaven en Jachthaven Bouma liggen op circa 
80 meter van de bestaande leidingen. 

 
De volgende van belang zijnde waterlopen en wegen liggen in het 
onderhavige plangebied: 
- Lieuwe Klazesleane; 
- Lange Leane; 
- Sudergoawei; 
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- Alde Dyk; 
- Horsa (waterloop); 
- Spoorlijn; 
- Nauwe Larts (waterloop); 
- Heidenskipsterdyk; 
- Klifrak (waterloop); 
- Nijhuzemerdyk. 

3.5.2 Effectbeschrijving 

Bij de tracering van de nieuwe aardgastransportleiding is rekening 
gehouden met de bestaande, autonome bebouwing en bekende 
ruimtelijke ontwikkelingen. Gasunie heeft bij het ontwerp van het tracé 
rekening gehouden met de vigerende bestemmingsplannen. Er is 
geen sprake van doorsnijding c.q. ruimtebeslag op bestaande of 
nieuwe bebouwing en infrastructuur.  
 
Het tracé doorkruist een aantal bestaande wegen (zie 3.5.1). Boringen 
geven nauwelijks hinder tijdens de uitvoering. De weg is tijdelijk niet 
bruikbaar tijdens de werkzaamheden bij een open ontgraving. Per 
situatie wordt beoordeeld of een alternatieve ontsluitingsroute nodig 
is. Tijdens de werkzaamheden zal het onontkoombaar zijn dat in de 
nabijheid van het tracé en op de wegen van en naar het tracé hinder 
ontstaat als gevolg van een tijdelijke sterke intensivering van zwaar 
werkverkeer. Gasunie zal lokale ontsluitingsplannen opstellen om een 
concreet beeld te geven van de wijze waarop, waar en wanneer het 
verkeer langs dorpjes en kleine lokale wegen wordt afgewikkeld. 
 
Als gevolg van de tijdelijke bemalingen voor bouwputten bij kruisende 
infrastructuur en van de sleuf voor aanleg in den droge, daalt de 
grondwaterstand in landbouwgebieden. In het gunstigste geval is er 
geen enkele verdroging omdat de bemaling slechts kort duurt en er 
geen grondwaterstandsdaling buiten de werkstrook optreedt. 
Afhankelijk van duur en intensiteit van de bemaling zal er 
droogteschade optreden. Gasunie zal bij optredende droogteschade 
de schade inventariseren en de gemiste inkomsten voor de 
individuele agrariër volledig compenseren.  
 
In agrarische gebieden wordt permanente schade zo veel mogelijk 
voorkomen door bij de aanleg van de aardgastransportleiding 
rekening te houden met de bodemopbouw. Hiertoe zal Gasunie ten 
behoeve van de landbouw gedetailleerde onderzoeken uitvoeren op 
het gebied van cultuurtechnische, geotechnische aspecten, drainage 
en de oude schade inventariseren op bestaande parallel gelegen 
leidingen, en een bedrijfshygiënisch protocol opstellen in verband met 
plantenziekten en –plagen. Zo wordt onder andere de wijze van 
terugzetten van grond hierop afgestemd en wordt cultuurtechnisch 

Landbouw 

Wonen en werken 

Wegen 
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verantwoord gewerkt. Ook hier geldt dat Gasunie naar regels van 
redelijkheid en billijkheid schade zal vergoeden, als er toch als gevolg 
van wijzigingen in de bodemgesteldheid permanente oogstschade 
optreedt. 
 
Binnen het onderhavige tracé wordt één erf van een agrarisch bedrijf 
(Heideskipsterdyk 2) gekruist. Ter plaatse zal de leiding middels een 
gestuurde boring aangelegd worden, waardoor het agrarische bedrijf 
bij het erf geen nadelige gevolgen zal ondervinden. 
 
De kruisingen met de spoorlijn Leeuwarden – Stavoren (2x) worden 
gerealiseerd conform de eisen van ProRail. Het treinverkeer zal geen 
noemenswaardige hinder van de werkzaamheden ondervinden. 

3.6 Geluid, trillingen en lucht 

3.6.1 Bestaande situatie 

Het gebied waar de aardgastransportleiding komt te liggen is voor 
meer dan 90% agrarisch gebied. De geluidsbelasting van de 
omgeving wordt bepaald door de werkzaamheden van boeren en 
passerende auto’s. Er worden geen industriële locaties gekruist.  

3.6.2 Effectbeschrijving 

Tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding zal tijdelijk sprake 
zijn van geluidhinder als gevolg van de werkzaamheden ter hoogte 
van het tracé. Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van 
werkverkeer, het plaatselijk omleiden van het reguliere verkeer, 
lossen en laden van materieel, de aanwezige machines en apparatuur 
langs het tracé (zoals vrachtwagens, kranen, bemalingspompen, het 
heien van damwanden) et cetera.  
Geluidhinder voor de omgeving kan niet worden voorkomen, maar het 
streven is om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Deels zullen 
afwegingen over aanvaardbare hinder in de besluitvorming rondom 
vergunningen aan de orde komen.  
Bepalende factoren bij het ontstaan en tegengaan van geluidhinder 
zijn onder andere de omvang van het werkverkeer, de gebruikte 
apparatuur en de afstand tot geluidsgevoelige objecten. De 
werkzaamheden vinden overdag plaats. Ten behoeve van eventuele 
bemalingen is het mogelijk dat ’s nachts bemalingspompen (diesel 
danwel elektrisch) werkzaam zijn. Indien deze dicht bij 
woonbebouwing noodzakelijk zijn dan kan ter beperking van de 
geluidhinder worden gekozen voor elektrische pompen. 
 

Agrarisch bedrijf 
Heideskipsterdyk 2 

Spoorwegen 
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Er is weinig onderscheid in de mate van geluidsbelasting tussen een 
aanleg in den droge, aanleg in den natte en de kruisingstechniek. Bij 
toepassing van een gestuurde boring is de geluidhinder 
geconcentreerd ter plaatse van het in- en uittredepunt en is de hinder 
langs het te boren traject beperkt. 
 
Voor de IJsselmeerrand geldt een bijzondere situatie ten aanzien van 
geluidhinder. Een gestuurde boring wordt benut om de primaire 
waterkering langs het IJsselmeer te kruisen. De benodigde bouwkuip 
in het IJsselmeer wordt met behulp van damwanden gerealiseerd. Het 
heien van deze damwanden kan geluidhinder geven voor 
Hindeloopen, omdat het geluid ver draagt over het water. 
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4 Inrichting  
 
Zowel functioneel als landschappelijk gezien is de aanleg van de 
aardgastransportleiding vooral tijdens de aanleg van invloed op de 
inrichting van het gebied. Onderstaande paragrafen geven een 
beschrijving van de gevolgen voor de inrichting. Paragraaf 4.1 gaat in 
op de aanleg, methodiek en functies van de directe omgeving van het 
tracé. Paragraaf 4.2 gaat in op de landschappelijke gevolgen van de 
aanleg van de leiding. 

4.1 Functionele inrichting 

De nieuwe aardgastransportleiding wordt deels langs de bestaande 
aardgastransportleidingen gerealiseerd en kruist in het tracé enkele 
malen de bestaande aardgastransportleidingen. Waar het leidingtracé 
de Lange Leane kruist is een meet- en regelstation gesitueerd. De 
oppervlakte van dit station zal ten behoeve van de nieuwe leiding 
worden uitgebreid van circa 4.500 m² naar 6.000 m². Dit betekent dat 
de bestaande verharding zal worden uitgebreid. De klinkerverharding 
neemt toe met 620 m² (totale klinkerverharding bedraagt dan circa 
950 m²), de tegelverharding met 650 m² (totale tegelverharding 
bedraagt dan circa 730 m²).  
 
Ter hoogte van het bedrijventerrein Horsa bij Workum wijkt het nieuwe 
tracé af van het bestaande tracé, waarbij de nieuwe leiding ten zuiden 
van de spoorlijn gerealiseerd zal worden (de bestaande leidingen zijn 
gelegen aan de noordzijde van industrieterrein Horsa).  
 
De aardgastransportleiding wordt standaard op tenminste 7,0 meter 
van de bestaande aardgastransportleidingen aangelegd (“hart op 
hart”).  
 
De nieuwe aardgastransportleiding wordt zo gerealiseerd dat nergens 
huizen of bedrijfspanden hoeven te worden gesloopt en dat nergens 
concreet voorziene bouwontwikkelingen worden belemmerd. Voor het 
onderhavige plangebied geldt dat binnen het plangebied dergelijke 
knelpunten niet zijn geconstateerd. Wel wordt het bouwvlak van het 
agrarische bedrijf aan de Heidenskipsterdyk 2 (ter hoogte van de 
spoorlijn) verschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de huidige 
bebouwing.  
 
De aanleg van aardgastransportleidingen gebeurt in secties van 
verschillende lengtes. In totaal zal van aanvang van leidingaanleg tot 
afronding van de werkzaamheden minimaal één groeiseizoen 
gemoeid zijn. Alle werkzaamheden voor de aanleg van een 

Aanlegmethode ‘in den 
droge’ 

Aanleg 
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aardgastransportleiding vinden plaats in een werkstrook. Deze 
werkstrook is zo’n 35 à 40 meter breed. De werkzaamheden beginnen 
met het afrasteren van de werkstrook. De soort afrastering hangt af 
van het omliggende landgebruik. Bij aanleg van een 
aardgastransportleiding in den droge wordt eerst de teelaardelaag van 
de bodem verwijderd en in depot gezet. Vervolgens wordt een sleuf 
gegraven. De vrijkomende grond wordt in twee of drie lagen in depot 
gezet. De sleuf wordt, indien nodig, bemalen zodat de verschillende 
pijpen (van ieder zo’n 16 meter lang) in de sleuf aan elkaar kunnen 
worden gelast. Na afloop wordt de sleuf weer dichtgegooid en wordt 
de teelaardelaag weer terug op haar plaats gebracht.  
 
Afbeelding 4. Voorbeeld dwarsdoorsnede van de werkstrook  

 
 
Naast een de gangbare methode van open ontgraving ‘in den droge’, 
waarbij bemaling van het grondwater plaats vindt, is het mogelijk dat 
een deel van het onderhavige plangebied zal worden aangelegd 
middels een open ontgraving ‘in den natte’. De leiding wordt dan in 
een sleuf gevuld met grondwater aangelegd. Het voordeel hiervan is 
dat door de indrijving geen transport van zware stalen pijpen in het 
veld en bemaling van de sleuf nodig is. Wel zullen de taluds flauwer 
zijn, wat de werkstrookbreedte vergroot (ongeveer 50 meter breed).  
 
Voor sommige delen is het ook mogelijk een horizontale boring uit te 
voeren. Het kenmerk van een horizontaal gestuurde boring is dat de 
boring vanaf het maaiveld plaatsvindt en dat een zodanige 
gronddekking wordt gekozen dat er geen invloed optreedt naar de 
bovengrond. Bij deze boortechniek zijn over het algemeen geen 
bouwkuipen en bemalingen nodig. Aan de voorkant van de boorkop 
zijn, afhankelijk van het type grond waarin wordt geboord, snijmessen 
of een spuitjet aangebracht. De boorkop wordt mechanisch 
aangedreven. Daarnaast wordt een mengsel van water en bentoniet 
onder druk in het boorgat gevoerd. De boorkop met snijmessen 
schraapt en spoelt de grond op beheerste wijze weg. Een spuitjet 
spoelt de grond op beheerste wijze weg. Deze boorspoeling wordt 

Horizontale boring 

Aanlegmethode 'in den 
natte' 
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afgevoerd door het geboorde gat. Nadat de boorkop weer boven 
maaiveld is uitgekomen, wordt met behulp van een zogenaamde 
‘ruimer’ het boorgat op de juiste grootte gebracht en kan de 
aardgastransportleiding ingebracht worden. 
De horizontaal gestuurde boormethode is zeer goed bestuurbaar en 
de positie van de boorkop kan vrijwel continu worden bepaald.  
 
Het onderhavige plangebied bestaat grotendeels uit weiland. Voor 
deze gebieden kan de standaard aanlegmethode toegepast worden. 
Andere delen van het tracé van de aardgastransportleiding worden 
aangelegd middels een horizontale boring. Dit betreft het 
natuurgebied Stoenckherne (inclusief de aanlanding bij de 
IJsselmeerkust) en het traject tussen de Heideskipsterdyk en het 
Klifrak. De horizontale technieken zijn zeer kostbaar en daardoor niet 
geschikt voor de aanleg van gehele tracé. Een tweede nadeel van 
deze wijze van aanleg is dat de leiding na voltooiing moeilijk 
bereikbaar is door de diepe ligging. 
 
De leiding kruist een aantal wegen en waterwegen, die in paragraaf 
3.5 al zijn beschreven. Voor de aanleg van leidingen bij een kruising 
met bestaande infrastructuur zijn een aantal methoden, schematisch 
weergegeven in onderstaande tabel. De keuze voor een methode 
hangt samen met grond en het grondwaterniveau in een gebied, met 
de specifieke functie van de infrastructuur ter plekke, en bijvoorbeeld 
de beschikbare werkruimte. 
In tabel 3 is weergegeven welke technieken gebruikt kunnen worden 
voor de kruisingen met infrastructuurelementen.  
 
Tabel 3. Karakteristieken van de wijzen van aanleg bij kruising met infrastructuur 

Type kruising Eigenschappen en 
toepassingsgebied 

Milieuaspecten 

Horizontaal gestuurde 
boring 

- er is een bemalen bouwkuip nodig; 
- er is nagenoeg geen belasting van het     
  grondwater en de grond boven het    
  geboorde land. 

- leiding is niet meer  
  bereikbaar voor inspectie; 
- geen bemaling van het hele  
  traject, alleen bij de   
  leidingaansluitingen. 

Open Front Techniek 
(Avegaarboring) 

wordt in den droge toegepast. bemaling van het hele traject 
nodig . 

Gesloten Front 
Techniek 
(Schildboring) 

wordt toegepast bij het passeren van 
grote wegen en waterlopen waarbij geen 
bemaling onder het te kruisen object 
nodig is. 

geen bemaling van het hele 
traject, alleen bij de 
leidingaansluitingen. 

Natte zinker wordt toegepast bij het passeren van 
kanalen en grote watergangen als er 
niet bemalen mag worden. 

geen bemaling van het hele 
traject nodig, alleen bij de 
leidingaansluitingen en de 
bouwput. 

Droge zinker wordt gebruikt bij kruising van objecten 
waar bemaling is toegestaan (bestaande 
leidingen en dergelijke). 

wel bemalen. 

Infrastructuur 
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Over het gehele tracé is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit 
bleek dat op één locatie in het plangebied mogelijk archeologische 
waarden aanwezig zijn (zie paragraaf 3.4.2). Het tracé is naar 
aanleiding van deze gegevens aangepast, zoals is weergegeven in 
figuur 3. De wijziging van het tracé houdt in dat de leiding over een 
afstand van 250 meter doorgetrokken zal worden langs de zuidzijde 
van de spoorlijn, en daarna de spoorlijn haaks zal kruisen.  
 
In de betreffende paragraven van hoofdstuk 3 is bijzondere aandacht 
besteed aan ecologie en archeologie met betrekking tot de wijziging 
van het tracé aan de noordoostzijde van het plangebied. Ook voor de 
overige planologische randvoorwaarden zijn geen beperkingen van 
toepassing. Op de gebieden van externe veiligheid, bodem en water, 
ruimtelijke omgeving of trillingen, zijn geen extra beperkingen te 
verwachten naar aanleiding van de tracéwijziging.  

4.2 Landschappelijke inrichting 

Het grootste deel van het plangebied bestaat uit weiland, waar een 
aanlegmethode in den droge wordt toegepast. Bij de aanleg wordt gestreefd 
naar het zo volledig mogelijk terugbrengen van de oorspronkelijke 
landschappelijke inrichting. Hierdoor is van de leiding op de middellange en 
lange termijn weinig overlast te ondervinden, en is deze nauwelijks zichtbaar 
in het landschap.  
 
Op sommige plekken worden in het landschap ‘vlieghoedjes’ 
aangebracht die de exacte ligging van de leiding markeren. 
Aangezien de leiding grotendeels een reeds bestaand tracé van 
gasleidingen zal volgen is het slechts in enkele gevallen nodig 
dergelijke paaltjes aan het landschap toe te voegen. De paaltjes 
dienen als markering ten behoeve van de vlieg-, loop- en rij-inspecties 
die elke 14 dagen worden gehouden ter controle van eventuele 
beschadiging van de leidingen.  
 

Tracéwijziging 
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5 Juridische toelichting 
 
Het voorliggende plan betreft een partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Nijefurd. Deze 
planherziening heeft als doel de aanleg van een nieuwe 
hoofdaardgastransportleiding mogelijk te maken. Het onderhavige 
plangebied betreft een deel van een lang tracé gelegen tussen Grijpskerk en 
Wieringermeer. Hiertussen zal de nieuwe leiding worden aangelegd.  
 
Binnen de aanvullende bestemming “openbare nutsleidingen” is de aanleg, 
beheer en onderhoud van de aardgastransportleidingen mogelijk. De ligging 
van de bestaande en de nieuwe leidingen is weergegeven op de plankaart.  
 
Tevens is de aanduiding “bebouwingsafstand” weergegeven op de 
plankaart, zoals in het vigerende bestemmingsplan. De bebouwingsvrije 
afstand bedraagt 5 meter aan weerszijden van de leiding.  
 
Naast de aanleg van een nieuwe aardgastransportleiding binnen de op de 
plankaart aangegeven bestemming “openbare nutsleidingen” wordt tevens 
het meet- en regelstation ter hoogte van de Lange Leane uitgebreid. De 
betreffende uitbreiding past qua gebruik binnen de vigerende bestemming 
“openbare nutsdoeleinden”. De oppervlakte van deze bestemming wordt in 
noordelijke richting uitgebreid. Dit is aangegeven op de plankaart.  
 
De leiding doorkruist ten zuidoosten van de spoorlijn een perceel met de 
bestemming “agrarische bedrijven”. Omdat het betreffende bedrijf met de 
aanleg van de leiding mogelijk belemmerd zou kunnen worden in de 
uitvoering van bedrijfsactiviteiten, is de bestemming waar deze overlapt met 
de toegevoegde bestemming “openbare nutsleidingen” verwijderd. Hier is de 
bestemming “agrarisch gebied met landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarden” toegevoegd. De betreffende gronden zijn 
aan de andere zijde van het perceel gecompenseerd.  
 
De aanvullende bestemming “openbare nutsleidingen” (artikel 33b) en de 
bestemmingen “agrarisch gebied met landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarden”, “agrarische bedrijven” (artikel 8) en 
“openbare nutsdoeleinden” (artikel 17) hebben betrekking op de 
bestemmingen in deze partiële herziening. De voorschriften van deze 
bestemmingen wijzigen niet, de vigerende voorschriften van het 
bestemmingsplan Buitengebied blijven volledig van toepassing.  
 
Een aandachtspunt voor wat betreft het vigerende plan is dat de 
leidingstrook weergegeven op de plankaart een schematische 
weergave betreft die niet overeen komt met de werkelijke ligging van 
de twee bestaande leidingen. In de partiële herziening is de 

Partiële herziening 

"Openbare nutsleidingen" 

"openbare nutsdoeleinden" 

"agrarische bedrijven" en 
“agrarisch gebied met 
landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke 
waarden” 

Voorschriften 

Weergave leidingen 

Bebouwingsvrije afstand 
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aanduiding van de bestaande leidingen gewijzigd, zodat nu de 
werkelijke ligging van deze leidingen zo goed mogelijk benaderd 
wordt. De zone “openbare nutsleidingen” is uitgebreid zodat zowel de 
bestaande als de nieuwe leiding in hun geheel binnen de zone 
“openbare nutsleidingen” vallen. 
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6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Financiële uitvoerbaarheid 

De voorgenomen activiteiten in de gemeente zijn onderdeel van een 
grootschalig infrastructureel project ten behoeve van het realiseren 
van een aardgastransportleiding tussen de locaties Grijpskerk 
(Groningen) en Wieringermeer (Noord-Holland). De totale benodigde 
investering hiertoe (ongeveer € 250 mln) wordt door NV Nederlandse 
Gasunie middels 'corporate-finance' geregeld. Hierbij kan worden 
vermeld dat N.V. Nederlandse Gasunie een gedegen financiële status 
heeft, welke wordt bevestigd door de 'Triple A'-status bij Moody's.  
 
De genoemde investering omvat alle kosten voor de geplande 
werkzaamheden en omvat tevens de gangbare toeslagen voor het 
financieel kunnen incasseren van tegenvallers in de uitvoering. 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Gasunie heeft met alle zakelijk gerechtigden van alle te kruisen 
percelen contact opgenomen met betrekking tot het voornemen van  
Gasunie voor de aanleg van de nieuwe leiding. Vaak bezitten deze 
gerechtigden reeds over een contract met Gasunie vanwege de 
aanwezigheid van bestaande leidingen.   
 
Het voorontwerp plan is ten behoeve van de 
bestemmingsplanprocedure ter inzage gelegd en verstuurd voor 
overleg in het kader van artikel 10 Bro, waarbij men gelegenheid heeft 
gehad een reactie te geven op het plan. Hieruit zijn enkele reacties 
van betrokken instanties gekomen. Hier wordt nader op ingegaan in 
hoofdstuk 7. Het feit dat er geen inspraakreacties zijn ontvangen door 
de gemeente toont dat het plan maatschappelijk uitvoerbaar is.  
 
Naast de inspraakgelegenheid in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure is tevens mogelijkheid tot het geven van 
een reactie in het kader van de milieu effect rapportage. Het 
voorontwerp plan heeft bij de MER ter inzage gelegen. Tijdens de 
inspraakperiode zijn enkele reacties ontvangen, geen daarvan hebben 
overigens specifiek betrekking op het voorliggende plangebied. Voor 
de milieu effect rapportage is een aparte antwoordnota opgesteld, 
waarin ingegaan wordt de binnengekomen reacties. Tevens is door 
Gasunie aanvullende informatie gegeven ten behoeve van de 
beantwoording van vragen aan de Commissie MER. Beide 
documenten worden bij het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
gelegd.  
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Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de bevolking op 
de hoogte gehouden met betrekking tot eventuele overlast en hinder. 
Gasunie zal tevens een website openen, waarop mensen (actuele) 
informatie kunnen inwinnen.  
 
Het bestemmingsplan mag maatschappelijk uitvoerbaar worden 
geacht.  

6.3 Procedurele uitvoerbaarheid 

Op grond van de uitgevoerde MER en de nog naderhand uitgevoerde 
vervolgonderzoeken ten aanzien van de natuuraspecten, ecologie en 
archeologie blijkt uit afspraken met verantwoordelijke instanties en 
onderzoeksgegevens, dat op voorhand redelijkerwijs kan worden 
verwacht, dat indien vereist, ontheffingen op grond van de Flora- en 
faunawet en vrijstellingen dan wel provinciale 
toestemming/instemming kunnen worden verleend.  
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7 Inspraak en overleg 

7.1 Inspraak 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 28 oktober 2005 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode was 
er gelegenheid tot het indienen van een schriftelijke of mondelinge 
reactie. Er zijn echter geen reacties binnengekomen.  
Omdat het voorliggende plan het eerste bestemmingsplan was, dat 
ten behoeve van de aanleg van de aardgastransportleiding in 
procedure werd gebracht, is het tevens samen met de MER ter inzage 
gelegd. Dit betekent dat het plan niet alleen in de gemeente Nijefurd 
ter inzage heeft gelegen, maar ook bij de andere gemeenten waar het 
leidingtracé doorheen loopt en waar derhalve het MER in procedure is 
gebracht. Uit de naar aanleiding van de inspraakreacties op de MER 
verschenen Nota van antwoord blijkt dat er geen inspraakreacties zijn 
binnengekomen die zich specifiek hebben gericht op de voorliggende 
partiële herziening van de gemeente Nijefurd.  

7.2 Overleg  

Tevens is het plan in het kader van artikel 10 Bro verstuurd voor 
overleg. In totaal zijn 7 overlegreacties binnengekomen, die in deze 
paragraaf afzonderlijk zullen worden behandeld en waar nodig 
beantwoord. De brieven zijn tevens als bijlage 3 toegevoegd aan het 
bestemmingsplan. Het betreft reacties van de volgende instanties:  
a. Commissie van Overleg, Provincie Fryslân; 
b. Wetterskip Fryslân; 
c. Ministerie van Defensie, dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, 

directie Noord; 
d. Nuon; 
e. Vitens Fryslân; 
f. ProRail; 
g. Essent. 
 
 
Ad a. Commissie van Overleg, Provincie Fryslân  
 
Opmerking 
De commissie kan zich over het algemeen vinden in de opzet van het 
voorontwerp-bestemmingsplan. De commissie constateert tevens dat 
er hoofdzakelijk sprake is van tijdelijke effecten als gevolg van de 
aanleg van de leiding en realiseert zich dat een belangrijk deel van de 
maatregelen om de effecten tot een minimum te beperken liggen in de 
uitvoeringsaspecten.  
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Reactie 
Gasunie zal zich inzetten om de effecten van de aanleg tot een 
minimum te beperken. 
 
Opmerking (cat. 2) 
Het aspect archeologie is niet volledig beschreven, er is inmiddels 
nieuwe onderzoeksinformatie beschikbaar. De commissie verzoekt de 
gemeente de toelichting aan te vullen met de conclusies van het 
onderzoek, de resultaten van het vervolgonderzoek en de mogelijke 
consequenties daarvan. 
 
Reactie 
Parallel aan het voortraject van de planologische procedure is 
archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat 
op 1 locatie in het onderhavige plangebied een proefsleufonderzoek 
uitgevoerd moet worden. Op deze locatie wordt het tracé gewijzigd, 
zodat de archeologische waarden in het betreffende gebied in tact 
blijven. Hierover is direct contact tussen het archeologisch 
adviesbureau, de provinciaal archeoloog, de gemeente Nijefurd en 
Gasunie.  
Paragraaf 3.4 is op het genoemde punt geactualiseerd.  
 
Opmerking (cat. 2) 
Voorts wijst de commissie erop dat, waar nodig, een 
aanlegvergunningstelsel dient te worden opgenomen dat aanwezige 
archeologische waarden voldoende beschermt. 
 
Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een facet-regeling om de 
aanleg van een nieuwe leiding mogelijk te maken. Het tracé en de 
aanvullende bestemming “openbare nutsleidingen” beslaan een 
smalle strook, terwijl een gebied met archeologische waarden een 
veel omvangrijker gebied zou kunnen bestrijken. De gebruiker van 
een perceel zou uitsluitend voor deze strook een vergunning nodig 
hebben, terwijl de omvang van de vergunningplicht niet wordt bepaald 
door de grens van een archeologisch waardevol terrein, maar door de 
toevallige begrenzing van de leidingstrook die is onderbouwd op basis 
van de aanleg van een nieuwe leiding.  
Tevens wordt ter hoogte van het potentieel archeologisch waardevolle 
gebied het tracé verlegd, waardoor dit gebied niet meer binnen de 
aanvullende bestemming “openbare nutsleidingen” zal vallen.  
 
Opmerking (cat. 2) 
Er is onvoldoende duidelijkheid over de aanlegmethode door 
Stoenckherne, dit staat alleen duidelijk verwoord in de samenvatting 
van het MER. Ook is duidelijk dat met de wijze van aanleg is 
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ingestemd door Staatsbosbeheer (terreinbeheerder), It Fryske Gea en 
Wetterskip Fryslân.  
Bij de open ontgraving door een deel van Stoenckherne zal aantasting 
plaats vinden van natuurlijke kenmerken. Er dient derhalve overleg 
plaats te vinden met de provincie over de mogelijkheden en 
voorwaarden voor de vergunningverlening (in het kader van de Nbw). 
Voor deze vergunningsverlening is het ministerie van LNV 
verantwoordelijk, en zal de provincie alleen om advies gevraagd 
worden. Het ministerie van LNV heeft toegezegd het 
vergunningentraject voor 1 april 2006 af te ronden.  
De commissie constateert tevens dat er inmiddels aanvullend 
onderzoek naar de Waterspitsmuis is uitgevoerd, en dat de benodigde 
ontheffingen zijn aangevraagd. De commissie verzoekt derhalve de 
toelichting van het plan aan te passen en de actuele stand van zaken 
op te nemen . 
 
Reactie 
De toelichting is aangepast op de genoemde punten (zie paragraaf 
3.3).  
 
Opmerking (cat 2) 
De commissie vraagt zich af of de Boswet van toepassing is, en 
indien dit zo is, of aangegeven kan worden op welke wijze aan de 
bepalingen van de Boswet wordt voldaan.  
 
Reactie 
De Boswet is niet van toepassing. 
 
Opmerking (cat. 2) 
De commissie verzoekt de conclusies van het gevoerde overleg met 
het waterschap, alsmede de strekking van het wateradvies in de 
toelichting op te nemen.  
 
Reactie  
De toelichting is op deze punten aangepast (zie paragraaf 3.2). 
 
Opmerking (cat. 2) 
De commissie verzoekt in te gaan op de financiële en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
 
Reactie 
Aan het plan is een hoofdstuk toegevoegd (hoofdstuk 6) waarin wordt 
ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan.  
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Opmerking (cat. 3) 
De commissie adviseert om in de toelichting kort in te gaan op de 
relevante beleidskaders.  
 
Reactie  
In hoofdstuk 2 wordt een beknopte weergave gegeven van de 
belangrijkste beleidsstukken. Vanwege de vele beleidsstukken die 
hier van toepassing zijn, zijn alleen de belangrijkste stukken, beknopt 
behandeld. 
 
Opmerking (cat. 3) 
De commissie adviseert om een voorschrift op te nemen waarin 
verwezen wordt naar de voorschriften van het vigerende 
bestemmingsplan. 
De commissie vraagt zich tevens af of het vigerende 
aanlegvergunningstelsel in het vigerende bestemmingsplan 
voldoende tegemoet komt aan de specifieke eisen voor de 
bescherming van de nieuwe leiding. Indien dit niet het geval is wordt 
geadviseerd om alsnog een aanlegvergunningstelsel op te nemen.   
 
Reactie 
De voorschriften van het vigerende bestemmingsplan blijven 
onverkort van toepassing. In het plan is een verwijzend voorschrift 
opgenomen. Het aanlegvergunningenstelsel van artikel 33 B 
(“openbare nutsleidingen”), dat toeziet op de bescherming van de 
leiding(en) blijft dan ook van kracht en is toereikend.  
 
Opmerking 
De commissie concludeert dat een verklaring ex artikel 19 lid 2 WRO 
kan worden afgegeven, behalve voor het deel van het plangebied 
waar nader archeologisch onderzoek verricht moet worden. Voor dat 
deel kan de verklaring worden afgegeven zodra de provinciaal 
archeoloog heeft ingestemd met de wijze waarop omgegaan wordt 
met de (mogelijke) archeologische waarden op de locatie.  
 
Tevens kan de verklaring pas gebruikt worden nadat gebleken is dat 
alle benodigde vergunningen en ontheffingen verleenbaar zijn.  
 
Reactie 
De initiatiefnemer Gasunie heeft in samenwerking met het 
archeologisch adviesbureau de resultaten van het archeologische 
onderzoek bekeken en besloten tot een tracéwijziging. Hierover is 
overeenstemming met de provinciaal archeoloog. In paragraaf 3.4.2. 
wordt nader ingegaan op de tracéwijziging.  
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Gasunie zal er zorg voor dragen dat alle benodigde vergunningen en 
ontheffingen worden aangevraagd.  
 
 
Ad b. Wetterskip Fryslân  
 
Opmerking 
Wetterskip Fryslân merkt op dat alleen wordt ingegaan op de 
mogelijke effecten van de aanleg van de leiding, en niet de 
daadwerkelijke effecten. Gezien de schaal van het plan is deze mate 
van detail ook niet te verwachten. Het Wetterskip stelt wel voor om in 
het plan kort te verwoorden hoe de effecten worden ondervangen; 
namelijk dat bij de vergunningverlening de werkelijk optredende 
effecten worden beoordeeld en ondervangen door voorwaarden bij de 
vergunning op te nemen.  
 
Reactie 
De betreffende opmerking is aan de toelichting toegevoegd onder 
paragraaf 3.2.  
 
Opmerking 
Het Wetterskip stelt voor om voor de volledigheid de toename in 
verhard oppervlak (bij het meet- en regelstation) te vermelden. Het 
effect op de waterhuishouding zal minimaal zijn, maar het Wetterskip 
ziet graag het aantal vierkante meters vermeld.  
 
Reactie 
De toename in verhard oppervlak is beschreven in de toelichting in 
hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.  
 
 
Ad. c Ministerie van Defensie, dienst Gebouwen, Werken en 
Terreinen, directie Noord 
 
Opmerking 
Het ministerie van defensie heeft geen op- of aanmerkingen op het 
plan. 
 
 
Ad d. Nuon 
 
Opmerking 
Nuon merkt op dat bij de aanleg van de nieuwe leiding een aantal 
Midden-Laagspanningskabels worden gekruist. Deze zijn door Nuon 
aangegeven op de plankaart van het hen toegestuurde 
bestemmingsplan.  
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Nuon verzoekt om in een vroeg stadium overleg te hebben over de 
kruising van de leidingen en geeft aan dat in ieder geval bij het 
kruisen van de 10.000 V leidingen toezicht moet zijn. 
 
Reactie 
In 2004 is het tracé geïnventariseerd op aanwezige kabels en 
leidingen. Er is toen reeds contact geweest met de eigenaren over het 
voornemen van Gasunie waarbij de relevante informatie over de 
kabels en leidingen van de betreffende bedrijven is ontvangen. Bij de 
verdere uitwerking van het exacte tracé (ook wat betreft diepte en 
tracélijn) is toentertijd reeds rekening gehouden met de aanwezige 
kabels en leidingen. In februari 2006 zal tevens verder contact zijn 
met de eigenaren over het traject en de benodigde toestemming.  
 
Het ontvangen kaartmateriaal zal door Gasunie worden geraadpleegd 
bij de verdere leidingaanleg.   
 
 
Ad.e Vitens 
 
Opmerking 
Vitens merkt op dat de nieuwe leiding een aantal hoofdleidingen en 2 
belangrijke transportleidingen kruist. Uit het oogpunt van veiligheid en 
bedrijfsvoering dienen ontgravingen, het realiseren van bebouwing en 
het planten van diepwortelende beplanting te worden vermeden.  
Vitens verzoekt Gasunie tijdig in contact te treden over het definitieve 
ontwerp van aanleg van de leiding, en voegt de betreffende 
overzichtkaarten toe waarop de leidingen van Vitens en de nieuwe 
aardgastransportleiding staan aangegeven 
 
Reactie 
Voor een reactie op deze opmerking wordt verwezen naar de reactie 
als gegeven bij d (Nuon).  
 
Opmerking 
Vitens verzoekt de 2 transportleidingen aan te geven op de plankaart 
met de nevenbestemming “openbare nutsleidingen” en in de 
voorschriften te regelen dat het oprichten van bebouwing, het 
verrichten van ontgravingen en het aanbrengen van bomen en/of 
diepwortelende struiken moeten worden vermeden, of in goed overleg 
met Vitens kunnen worden uitgevoerd.  
 
Reactie 
Het voorliggende plangebied betreft een strook van enige tientallen 
meters breed, die met de aanvullende bestemming “openbare 
nutsleidingen” de ligging van de aardgastransportleidingen weergeeft. 
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Daarbij wordt volledig aangesloten bij de voorschriften van het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied Nijefurd.  
Het bestemmen van de leidingen van Vitens is in dit plan niet 
wenselijk, omdat daarmee slechts een zeer klein deel van de leiding 
bestemd is. Te prefereren zou zijn, deze overweging mee te nemen 
bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied Nijefurd, 
waarbij de gehele leiding binnen de gemeente in ogenschouw 
genomen kan worden.  
Dit neemt niet weg dat de informatie die Vitens heeft verstrekt gebruikt 
zal worden bij de aanleg van de nieuwe aardgastransportleiding, 
waarbij rekening gehouden zal worden met de veiligheid en 
bedrijfsvoering. 
 
 
Ad. f ProRail 
 
Opmerking 
ProRail wijst erop dat per 1 januari 2005 de nieuwe Spoorwegwet 
(Spww) van kracht is geworden. Op basis van deze wet is het niet 
toegestaan om zonder vergunning of ontheffing werkzaamheden te 
verrichten binnen de in artikel 20 van de Spww genoemde grenzen. 
Leidingen vallen onder het vergunningsregime van artikel 19 van de 
wet, een vergunning kan worden aangevraagd bij de afdeling Milieu 
en Juridisch beheer.  
 
Reactie  
Door Gasunie zullen alle benodigde vergunningen in het kader van de 
Spoorwegwet worden aangevraagd.  
 
Opmerking 
ProRail vraagt zich af of er geen rekening moet worden gehouden met 
de wetswijziging in de Wet Milieubeheer die betrekking heeft op de 
Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes 
en buisleidingen (zie staatsblad 483). 
 
Reactie  
Deze wet van september 2005 is nog niet in werking getreden. 
Niettemin zal in de toekomst de nieuwe aardgastransportleiding 
worden opgenomen in het openbare registratieregister beheerd door 
het RIVM. 
 
Opmerking 
ProRail neemt aan dat er geen beperkingen ontstaan (bijvoorbeeld in 
de vorm van een extra aanlegvergunningprocedure) in het gebruik 
van het eigendom van ProRail als gevolg van de planologische 
regeling van de gasleiding. In dat geval zou ProRail op grond van de 
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Spww geen vergunning kunnen verlenen. Indien ProRail van plan is 
om werkzaamheden uit te voeren die worden belemmerd door de 
aanwezigheid van de leiding, zal Gasunie als vergunninghouder 
daarover worden geïnformeerd zodra de werken consequenties 
hebben voor de leiding.  
 
Reactie 
Een deel van de leiding zal worden gesitueerd langs de bestaande 
spoorweg, en zal deze spoorweg tweemaal kruisen. Voor de gronden 
bestemd als “openbare nutsleidingen” (± 20 meter vanaf de spoorweg) 
geldt een aanlegvergunning voor bijvoorbeeld het aanbrengen van 
een gesloten wegdek of het indrijven van voorwerpen in de bodem. 
Het is derhalve mogelijk dat ProRail voor het uitvoeren van bijzondere 
werkzaamheden op of in nabijheid van het spoor een 
aanlegvergunning nodig heeft. Een dergelijke vergunningsvereiste  
bewerkstelligt echter vooral een goede communicatie, creëert een 
overlegsituatie en komt de veiligheid van medewerkers van ProRail 
ten goede. Een aanvraag zal nooit worden afgekeurd op grond van 
onredelijke gronden.  
 
 
Ad. g Essent 
 
Opmerking 
Essent geeft aan geen op- of aanmerkingen te hebben op het plan, en 
stuurt een plankaart mee waarop de bestaande leidingen van Essent 
staan weergegeven.  
 
Reactie 
Voor een reactie op deze opmerking wordt verwezen naar de reactie 
als gegeven bij d (Nuon).  
   



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

 
 
 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 

Bijlagen
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Bijlage 1: Aanvullende informatie ecologie 
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Bijlage 2: Brief ROB 
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Bijlage 3: Brieven overleg 
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Voorschrift 
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Artikel 1 Relatie met het vigerende bestemmingsplan 

 
Dit voorschrift en de plankaart betreffen een partiële herziening van 
het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Nijefurd, 
vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 22 juni 1993 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 februari 1994, en 
dienen in samenhang te worden gelezen met de plankaart en 
voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied.  



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

158.00.01.21.00   Definitief plan 17 mei 2006  

    Besluit 
 
Gemeente Nijefurd 
Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 
(hoofdaardgastransportleiding Grijpskerk – Wieringermeer) 
 
De raad der gemeente Nijefurd  
 
Overwegende; 
 
dat de gemeenteraad op 10 mei 2005 heeft ingestemd met de 
Richtlijnen voor het Milieueffectrapport Aanleg aardgastransportleiding 
Grijpskerk – Wieringermeer van N.V. Nederlandse Gasunie; 
 
dat het milieueffectrapport aardgastransportleiding Grijpskerk – 
Wieringermeer van de N.V. Nederlandse Gasunie op 4 oktober 2005 
door de gemeenteraad van de gemeente Nijefurd aanvaardbaar is 
verklaard; 
 
dat de aanleg van een nieuwe hoofdaardgastransportleiding binnen 
het buitengebied van de gemeente Nijefurd geen extra 
belemmeringen zal creëren ten opzichte van de bestaande situatie 
voor de huidige bebouwing, activiteiten en de toekomstige 
ontwikkelingen. 
 

Besluit: 
 

vast te stellen de volgende: 
“Partiële Herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 

(hoofdaardgastransportleiding 
Grijpskerk – Wieringermeer)” 

 
 
Voorschriften 
De voorschriften van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 
blijven integraal van toepassing.    
 
Plankaart 
De plankaart van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied wordt 
gedeeltelijk herzien, op de wijze zoals aangegeven op de bij deze 
herziening behorende plankaart. 

 
Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 11 juli 2006. 
 
…………………….     ……………………. 
Voorzitter      Griffier 
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1 Inleiding 

Aanleiding Bij besiuit van 11 aprii 2006 is door Gedeputeerde Staten besloten om 
de bestemmingsplannen "Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-
Noard" en "Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd" goed te 
keuren behoudens een aantal bedrijven opgenomen in de Staat van 
Bedrijven, die ais bijlage deel uitmaakt van de voorschriften van 
genoemde plannen. 

Gedeputeerde Staten achten het noodzakelijk dat de Staat van 
Bedrijven beperkt wordt tot die bedrijven die op grond van het actuele 
provinciale ruimtelijke beleid gevestigd kunnen worden in vrijkomende 
agrarische bedrijven. Belangrijke kenmerken zijn daarbij: 
ambachtelijk, dienstverlenend en kleinschalig. 
De Staat van Bedrijven in de bestemmingsplannen Bütengebiet-Noard 
en Bütengebiet-Süd bevat volgens Gedeputeerde Staten een aantal 
bedrijven die niet passend geacht kunnen worden in het buitengebied. 
Daarbij gaat het om bedrijven die: 

niet per definitie ambachtelijk, dienstverlenend en/of kleinschalig 
zijn, dan wei; 
kunnen zorgen voor een grote verkeersaantrekkende werking, 
dan wei; 
gepaard gaan met opslag en/of stalling buiten de 
bedrijfsgebouwen. 

Ten gevolge van deze onthouding van goedkeuring aan een deel van 
de Staat van Bedrijven, hebben een aantal bestaande niet-agrarische 
bedrijven in de bestemmingsplannen het Bütengebiet-Noard en 
Bütengebiet-Süd niet meer een adequate bestemming, omdat in de 
bestemmingsomschrijving van de bestemming Nijverheidsbedrijven is 
verwezen naar de Staat van Bedrijven waaraan gedeeltelijk 
goedkeuring is onthouden. (De als zodanig op de plankaart 
aangegeven gronden zijn bestemd voor bedrijven als genoemd In de 
bij deze voorschriften behorende Staat van Bedrijven enz.) 

Middels de voorliggende correctieve herziening wordt beoogd om de 
bestaande bedrijven in het buitengebied van een passende 
planologische regeiing te voorzien. 

Vigerende De vigerende plannen waarop deze correctieve herziening betrekking 
bestemmingsplannen heeft betreffen: 

het Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 18 november 1998, en de daarop 
betrekking hebbende Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-
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Noard vastgesteld door de gemeenteraad op 1 november 2005 
en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 
11 aprii 2006. 

het Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 18 november 1998, en de daarop 
betrekking hebbende Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-
Süd vastgesteld door de gemeenteraad op 1 november 2005 en 
gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 
2006. 

Leeswijzer |n het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de onthouding 
van goedkeuring en de gevolgen voor de bedrijven die daardoor 
buiten de vigerende regeiing zijn komen te vallen. 
Hoofdstuk 3 vormt een toeiichting op de bij het plan behorende 
voorschriften. 
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2 De onthouding van goedkeuring en de 
gevolgen voor de bedrijven die daardoor 
buiten de vigerende regeiing zijn komen te 
vallen 

Problematiek Door het onthouden van goedkeuring aan een deei van de Staat van 
Bedrijven is een aantai bestaande bedrijven niet ianger voorzien van 
een positieve bestemming. Dit betreft een aantai bedrijven binnen de 
bestemming "Nijverheidsbedrijven". Ten einde deze bedrijven te 
regeien in de vigerende piannen en van een specifieke bestemming te 
voorzien is de voorliggende correctieve herziening ex artikel 30 Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) opgesteld. 

De onthouding van goedkeuring heeft ervoor gezorgd dat 14 bedrijven 
in de plangebieden van de bestemmingsplannen Butengebiet-Noard 
en Bütengebiet-Süd buiten de vigerende regeiing c.q. de bestemming 
"Nijverheidsbedrijven" zijn komen te vallen. In bijlage 1 is een lijst van 
deze bedrijven opgenomen. 
Het zijn voornamelijk garages, autobedrijven, aannemersbedrijven, 
instaiiatiebedrijven en dergelijke die Gedeputeerde Staten niet zonder 
meer passend vinden in het buitengebied. 

in bijlage 2 is aangegeven aan welke bedrijven uit de Staat van 
Bedrijven door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden. 

Oplossing Door middel van deze correctieve herziening wordt voldaan aan de 
eis van artikel 30 WRO die de gemeente verplicht een nieuw plan op 
te stellen indien door Gedeputeerde Staten goedkeuring aan een 
vastgesteld bestemmingsplan is onthouden. 
De correctieve herziening heeft tot gevolg dat de bedrijven die na de 
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten buiten de 
vigerende regeiing c.q. de bestemming "Nijverheidsbedrijven" zijn 
komen te vallen, worden voorzien van een specifieke bestemming, 
waardoor ze bij recht zijn toegestaan op de locaties waar de 
desbetreffende bedrijven reeds aanwezig zijn. 
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3 Toelichting bij de voorschriften 

De plannen waarop onderhavige herziening betrekking heeft, zijn: 
Bütengebiet-Noard, vastgesteld door de gemeenteraad op 
30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 
18 november 1998; 
Bütengebiet-Süd, vastgesteld door de gemeenteraad op 
30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 
18 november 1998; 
Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 aprii 2006; 
Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd, vastgesteld door 
de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten op 11 aprii 2006. 

Deze herziening heeft tot doei het aanpassen van de 
doeieindenomschrijving binnen de bestemming "Nijverheidsbedrijven" 
om zodoende de bedrijven die door de onthouding van goedkeuring 
aan een aantai bedrijven in de Staat van Bedrijven buiten de regeiing 
van de vigerende bestemmingsplannen zijn komen te vallen, specifiek 
te bestemmen. 

De herziening heeft uitsluitend betrekking op artikel 11, lid 1 van de 
bestemmingsplannen Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-
Noard en Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd. In het kader 
van deze herziening is artikel 11, lid 1 van de in 1998 vastgestelde 
bestemmingsplannen Bütengebiet-Noard en Bütengebiet-Süd volledig 
gewijzigd. 

Daarnaast heeft de herziening betrekking op de bij de Herziening 
Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard en Herziening 
Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd behorende Staat van Bedrijven, 
in het kader van deze herziening is de Staat van Bedrijven behorende 
bij de in 1998 vastgestelde bestemmingsplannen Bütengebiet-Noard 
en Bütengebiet-Süd volledig gewijzigd. 

De bestemming Nijverheidsbedrijven is weergegeven op tot de 
piankaart behorende detailkaarten op schaal 1:1000. 

De voorliggende herziening heeft betrekking op zowel detailkaarten 
die deei uitmaken van de in 1998 vastgestelde bestemmingsplannen 
Bütengebiet-Noard en Bütengebiet-Süd ais op detailkaarten die deei 
uit maken van de op 1 november 2005 vastgestelde 

Vigerende 
bestemmingsplannen 

Deel herziening 
voorschriften 
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bestemmingsplannen Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-
Noard en Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd. 

Wijze van herziening |n de bestemmingsplannen Herziening Bestemmingsplan 
Bütengebiet-Noard en Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd 
is in de voorschriften de doeieindenomschrijving van de bestemming 
"Nijverheidsdoeieinden" herzien. 
Aan de doeieindenomschrijving van de bestemmingen 
"Nijverheidsbedrijven" is voor de 14 bedrijven die buiten de regeling 
van de vigerende piannen waren komen te vallen een specifieke 
doeieindenomschrijving toegevoegd. 
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Bijlage 1: Lijst van bedrijven die door de 
onthouding van goedkeuring 
buiten de vigerende regeling zijn 
komen te vallen 



Detailkaart Plaats Bedrijf Wei/niet passend in 
Staat van Bedrijven 

Bütengebiet-Süd 
11-4 Weerstenweg 30, Wons Sloopbedrijf H. Bakker niet 

IV-1 
(bestemmingsplan '98) 

Viersprong 6, 
Schettens 

Installatiebedrijf 
Feenstra 

niet 

Vlli-9 
(bestemmingsplan '98) 

Meenweg 11, 
Ailingawier 

Y. Hempenius 
Vervaardigen en revisie 
van motoren en turbines 

niet 

IX-14 
(bestemmingsplan '98) 

Bruindeer 4, 
Exmorra 

A.vd Berg, Technisch 
installatiebedrijf 

niet 

IX-16 Bolswarderweg 4, 
Exmorra 

T. Reitsma 
Vof De Hariiepleats 
verkoop/ reparatie etc. 

niet 

X-4 Eemswouderlaan 2,*^//j 
Tjerkwerd 

voormalig garagebedrijf niet 

X-14 Panhuysweg 1/ la , Ib 
Tjerkwerd 

Bouwbedrijf C. van 
Zuiden 

niet 

X-15 
(bestemmingsplan '98) 

Waitaweg 6, 
Tjerkwerd 

Grondverzetbedrijf 
Haarsma 

niet 

Bütengebiet-Noard 
l-3a Harlingerweg 36, 

Kimswerd 
Klussenbedrijf en een 
schildersbedrijf 

niet 

11-10 Van Camminghaweg 
38, Arum 

Autobedrijf Boek en 
tankstation 

niet 

11-32 Van Camminghaweg 
36, Arum 

Leeuwen 
Afbouwtechniek, afbouw 
interieurs 

niet 

111-10 Hizzaarderlaan 14, 
Lollum 

Automobielbedrijf 
Wester 

niet 

IV-28 Mulieriaan 2a, Pingjum Bouwbedrijf 
Nieuwenhuis & Bouma 

niet 

X-11 Ridderdijk 11b, 
Hartwerd 

Autobedrijf Jaarsma niet 



Bijlage 2: Staat van Bedrijven met onthouding 
van goedkeuring GS 



Staat van Bedrijven grootste afstand 100 meter, categorie 3 

Gedeelten waaraan door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden zijn grijs gemarkeerd 

SBi-code OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat. 

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 
LANDBOUW 

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 50 3 
0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 10 1 
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 

BOSBOUW 
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3 
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN 
1593t/m 
1595 

Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2 

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN 
VERVEN VAN BONT 

181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3 
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 

leer) 
10 10 30 30 30 2 

183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 
artikelen van bont 

50 10 10 10 50 3 

20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET. KURK E.D. 

2(110:2 Houtconserveringsbedrijven: 
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 30 2 
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 
2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 10 1 
2223 Binderijen 30 0 30 0 30 2 
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2 
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 10 1 
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN 
2442 Farmaceutische produktenfabrieken: 
2442 > yerbandmiddelertfabrieken 10 10 .30 10 30 2 
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 50 3 
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 
33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

instrumenten e.d. 
30 0 30 0 30 2 

35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN 
(EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) 

351 Scheepsbouw- cn reparatiebedrijven; 
351 - houten schepen 30 50 50 10 50 3 



I 

(• 

SBI-code OMSCHRIJVING Geur stof Geluld Gevaar Afst. Cat. 

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 
G O E D E R E N N.E.G. 

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 
45 BOUWNIJVERHEID 
45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met 

werkplaats 
10 30 50 10 50 3~ 

50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 

501. 502, 
504 

hiandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 

10 0 30 10: 30 2 

5020.4 Autobeklederijen 10 10 10 10 10 1 
5020.4 Autospuitinrichtingen 50 1 30 30 30 50 3 
5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -

accessoires 
0 0 30 10 30 2 

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 
5121 Grtfi in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 30 2 
5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 
5123 Grth in levende dieren 50 10 100 0 100 3 
'<121 Gilh lil liuiden vHIf-n en ledur 50 0 30 0 50 3 
' i l2 '<1 11 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-

dardapp l> 11 | 
30 30 30 30 30 2 

5132. 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuiyelproduklen, eieren, 
spijsoliën ' 

10 0 30 W 30 2 

51o4 Tjilh III dl 111 en 0 0 30 0 30 2 
5135 Gith in lahaksprodukten 10 0 30 0 30 ' 2 

Grth 111 oiiil • 1, chocolade en suikerwerk 10 10 30 30 2 
5137 Gith in fuffii- tfir caiao en specerijen 30 10 30 0 30 2 
5138, 5139 Gilh lil uvi'iiii- V •cdiiig .- cn 'jiMiuliiiiJdokii 10 10 30 30 30 2 
514 Grth 111 11.en je consumentenartikelen 10 10 30 10 Jü 2 
51 ob f iilli lil (ivriin>' iiitOiiiii'diciiii' iioi'ilumn 10 10 30 10 30 2 
5162 Orth in mnrhnes en apparaten 0 i 0 30 0 30 2 
1-4-7 
51 / Ovengi ijilh (bniiiijl''mcuhi^<''., ombillage, 

liakbenodigdf-eden e d 
0 0 30 0 30 2 

52 REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. autos en 

motorfietsen) 
10 0 10 10 10 1 

60 V E R V O E R OVER U N D 
6022 Taxibeiliijvi n, t.i^i .1 inrijilriifiT 0 0 30 0 30 2 
6024 Oo 'd -irnn. ivervoerbedrijven (zonder 

s|choonmaken tanks) 
0 0 100 30 100 3 

63 DIENSTVERLENING T B V HET V E R V O E R 
6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 30 50 3 
64 POST EN TELECOMMUNICATIE 
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 30 2 
642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 10 1 
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE G O E D E R E N 
711 Rersonenautoverhuurbedrijven| 10 0 30 10 30 2 
7T4 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 1 30 2 

1 
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SBI-code OMSCHRIJVING Geur Stof Geluld Gevaar Afst. Cat. 

72 COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's 
e.d. 

0 0 10 0 10 1 

73 S P E U R - EN ONTWIKKELINGSWERK 
731 Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 
30 10 30 30 30 2 

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 
onderzoek 

0 0 10 0 10 1 

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 1 
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 50 50 3 
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 30 2 
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 
90 MILiEUDIENSTVERLENING 
9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven: 
9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 l o 30 2 " 
93 OVERIGE DIENSTVERLENING 
9301.1 Wasserijen en sirijkinrichtingen 30 0 50 ~3Q 50 3 
9301.1 Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3 
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 30 2 
9301.3 Wasverzendinrichtingen 0 0 ,3(1 0 30 2 
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Artikel 1 Algemene bepaling 

De voorliggende correctieve tierziening is van toepassing op de 
volgende bestemmingsplannen: 

Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 18 november 1998; 
Bestemmingsplan Bütengeblet-Süd, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 maart 1998 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 18 november 1998; 
Herziening Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 2006; 
Herziening Bestemmingsplan Bütengeblet-Süd, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 november 2005 en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 april 2006. 

De correctieve tierziening van de bestemmingsplannen bestaat uit: 
de In dikschrlft/cursieve weergegeven onderdelen van de In 
artikel 2 opgenomen delen van de voorschriften, waarbij: 

de In artikel 2, lid 1 in dikschrlft/cursieve weergegeven 
onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte van de op 1 
november 2005 vastgestelde Herziening 
Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard; de In artikel 2, lid 
1 opgenomen voorschriften zijn tevens van toepassing 
op het op 30 maart 1998 vastgestelde Bestemmingsplan 
Bütengebiet-Noard. 
de In artikel 2, lid 2 In dikschrift/cursieve weergegeven 
onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte van de op 1 
november 2005 vastgestelde Herziening 
Bestemmingsplan Bütengeblet-Süd; de In artikel 2, lid 2 
opgenomen voorschriften zijn tevens van toepassing op 
het op 30 maart 1998 vastgestelde Bestemmingsplan 
Bütengeblet-Süd. 

de als bijlage toegevoegde Staat van Bedrijven; deze Staat van 
Bedrijven vervangt de Staat van Bedrijven die deel uitmaakt 
van de op 1 november 2005 vastgestelde Herziening 
Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard en de op 1 november 
2005 vastgestelde Herziening Bestemmingsplan Bütengeblet-
Süd; de In de bijlage opgenomen Staat van Bedrijven Is tevens 
van toepassing op het op 30 maart 1998 vastgestelde 
Bestemmingsplan Bütengebiet-Noard en het op 30 maart 1998 
vastgestelde Bestemmingsplan Bütengeblet-Süd. 
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De herziening dient in samenhang met de vigerende plannen gelezen 
te worden. 
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Artikel 2 Aanpassing van de voorschriften 

1. Artikei 11, lid 1 van de Herziening Bestemmingsplan 
Bütengebiet-Noard is ais volgt aangepast: 

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn 
bestemd voor: 

bedrijven als genoemd In de bij deze voorschriften 
bestaande Staat van Bedrijven, met dien verstande dat: 

voor zover gelegen op detailkaart: 
- l-3a de gronden tevens zijn bestemd voor een 

klussenbedrijf en een schildersbedrijf 
- li-10 de gronden tevens zijn bestemd voor een 

garagebedrijf en -tankstation; 
- ii-32 de gronden tevens zijn bestemd voor een 

afbouwtechniek- en aannemersbedrijf; 
- iii-10 de gronden tevens zijn bestemd voor een 

garagebedrijf; 
- IV-18 de gronden tevens zijn bestemd voor 

houthandel en -zagerij; 
- iV-28 de gronden tevens zijn bestemd voor een 

bouwbedrijf; 
- IV-26 de gronden tevens zijn bestemd voor 

houthandel en -zagerij; 
- VI-34 de gronden uitsluitend zijn bestemd voor 

autopoetsbedrijf, opslag landbouwwerktuigen en 
caravanstalling; 

- IX-17 de gronden tevens zijn bestemd voor 
schoonmaak- en mestrulmbedrijf; 

- X-11 de gronden tevens zijn bestemd voor een 
garagebedrijf. 

met de bijbehorende gebouwen, waaronder 
dienstwoningen zijn begrepen, andere bouwwerken en 
terreinen. 

Onder genoemde bedrijven zijn Inrichtingen als bedoeld In 
artikel 40 juncto artikel 1 van de Wet geluidhinder niet 
begrepen. 

Onder de bedrijfsactiviteiten Is detailhandel uitsluitend 
begrepen voorzover deze Is aan te merken als rechtstreeks 
voortvloeiend uit de activiteiten van het bedrijf en daaraan 
ondergeschikt Is. 
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2. Artikel 11, lid 1 van de Herziening Bestemmingsplan 
Bütengebiet-Süd is ais volgt aangepast: 

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn 
bestemd voor bedrijven genoemd In de bij deze voorschriften 
behorende Staat van Bedrijven met de bijbehorende gebouwen, 
waaronder dienstwoningen zijn begrepen, andere bouwwerken 
en terreinen, met dien verstande dat gronden gelegen op: 

detailkaart 11-4, tevens zijn bestemd voor sloopbedrijf; 
detailkaart III-1, tevens zijn bestemd voor houthandel (opslag, 
verkoop en bewerking); 
detailkaart iV-1, tevens zijn bestemd voor installatiebedrijf; 
detailkaart V-6, tevens voor glasrenovatlebedrijf en 
scheepsreparatle; 
detailkaart V-15, tevens voor paardenhouderij; 
detailkaart Vlii-9, tevens zijn bestemd voor een bedrijf voor 
de vervaardiging en revisie van motoren en turbines; 
detailkaart iX-14, tevens zijn bestemd voor een 
instaiiatiebedrijf; 
detaiikaart IX-16, tevens zijn bestemd voor handeis-, 
reparatie- en servicebedrijf voor motorfietsen; 
detaiikaart X-4, tevens zijn bestemd voor een garagebedrijf; 
detaiikaart X-14, tevens zijn bestemd voor een bouwbedrijf; 
detailkaart X-15, tevens zijn bestemd voor een 
grondverzetbedrijf; 
detailkaart Xlil-17, tevens voor transport- en overslagbedrijf van 
mest. 

Onder genoemde bedrijven zijn Inrichtingen als bedoeld In artikel 40 
juncto artikel 1 van de Wet geluidhinder niet begrepen. 

Onder de bedrijfsactiviteiten Is detailhandel uitsluitend begrepen 
voorzover deze Is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de 
activiteiten van het bedrijf en daaraan ondergeschikt Is. 
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Artikel 3 Slotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: 
"Voorschriften behorende bij de correctieve herziening ex artikel 30 
WRO Bestemmingsplannen Bütengebiet-Noard en Bütengeblet-Süd." 

Aldus vastgesteld In de raadsvergadering van (...) 

De voorzitter (...) De griffier (...) 

Behcorï bi] besluit van 
d ö g e i T i G e n l e r a a d 

De griifier vanJ/Wünseradie! 

^O&iiACjJUflhCj 

z(>ino[£mbcr 2ob7. n<.oö:fZH 3o<^ 

27 maart 2007 
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Staat van Bedrijven grootste afstand 100 meter, categorie 3 

SBI-oode OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat. 

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE 
LANDBOUW 

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 50 3 
0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 10 1 
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 

BOSBOUW 
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3 
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN 
1593t/m 
1595 

Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2 

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN 
VERVEN VAN BONT 

181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3 
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 

leer) 
10 10 30 30 30 2 

183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van 
artikelen van bont 

50 10 10 10 50 3 

20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 30 2 
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 
2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 10 1 
2223 Binderijen 30 0 30 0 30 2 
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2 
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 10 1 
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 50 3 
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 
33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en 

Instrumenten e.d. 
30 0 30 0 30 2 

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 
G O E D E R E N N.E.G. 

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 
50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 
5020.4 Autobeklederijen 10 10 10 10 10 1 
5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 
503,504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -

accessoires 
0 0 30 10 30 2 

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 
5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 30 2 
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SBI-code OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat. 

5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 
5123 Grth in levende dieren 50 10 100 0 100 3 
52 REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 

motorfietsen) 
10 0 10 10 10 1 

64 POST EN TELECOti/IMUNICATIE 
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n I e i d i n g 

A a n l e i d i n g 

De provinciale weg N359 verbindt Leeuwarden via Bolsward, Workum en 

Balk met temmer. De N359 Is In het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 

(PVVP) aangewezen als stroomweg en kent daarmee een belangrijke func

tie voor het doorgaande verkeer. Als stroomweg mag er 100 k m / h wor

den gereden, Dit houdt echter de harde inrichtingseis in dat voetgangers 

en fietsers ongelijkvloers dienen over te steken. Op de N359 zijn op het 

traject van Tjerkwerd naar Parrega In de gemeente Wünseradlel drie gelijk

vloerse kruisingen gelegen die uit het oogpunt van verkeersveiligheid zor

gen baren, De hoge rijsnelheid van het verkeer en een toenemende 

verkeersdrukte maken dat de verschillende kruisingen als gevaarlijk wor

den ervaren. Ook zou de grootschaligheid van de kruispunten tot ongeval

len hebben geleid. In het verleden hebben zich een aantal noodlottige 

ongevallen voorgedaan waardoor aanpassing van deze kruisingen in het 

PVVP-1999 al een hoge prioriteit heeft gekregen. 

Het oversteken of oprijden van de N359 leidt tot ongevallen. Het overste

ken bij deze kruispunten vindt voornamelijk plaats door de fietsende 

schoolgaande Jeugd uit omliggende dorpen en buurtschappen, In de zo

mermaanden vinden er tevens veel oversteekbewegingen van het recrea

tieve fietsverkeer plaats. O m op korte termijn in verband met de acute 

verkeersproblemen een veiliger situatie voor het kwetsbare langzame ver

keer te creëren, heeft de Provincie Fryslan plannen ter reconstructie van de 

drie verschillende kruisingen opgesteld. Daarbij zijn voor de korte termijn 

plannen gemaakt voor de realisatie van 3 fietstunnels met de daarbij beho

rende fietspaden en landbouwontslultingswegen, waardoor de veiligheid 

voor fietsers en voetgangers word t vergroot. 

De N359 Bolsward-Balk is daarnaast als fase B in het PVVP~2006 opge

nomen in de projectenlijst Een volledige reconstructie van de N359 zal 

globaal in de periode van 2011 tot en met 2015 gaan plaatsvinden, Dit 

als lange termijn oplossing voor de heersende verkeersveiiigheidsproble-

men: ter verbetering van de doorstroming op kruispunten en van de over-

steekbaarheid voor fietsers, 

Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling 

voor de werkzaamheden betreffende de aanleg van een drietal fietstunnels 

bij Tjerkwerd en Parrega en de toeleidende fietspaden en landbouwont-

siuitingswegen. 
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P l a n g e b i e d 

Het plangebied voor tiet onderhavige bestemmingsplan is aangege

ven op de kaart voorafgaand aan deze toelichting. Het project wordt 

grotendeels buiten de bebouwde kom gerealiseerd aan de N359 op 

het traject Tjerkwerd-Parrega, Bij de kern van Parrega worden de 

plannen echter gedeeltelijk binnen de bebouwde kom uitgevoerd. 

Fietstunnels worden aangelegd op de kruising ten noorden van 

Tjerkwerd, de kruising ten noorden van Parrega en de voetgangers-

oversteekplaats ter hoogte van de kern van Parrega. Fietspaden wor

den gerealiseerd ter hoogte van Rytseterp, aan de noordkant van 

Parrega en richting Aaltjemeerweg ten zuiden van Parrega. 

V i g e r e n d e 

b e s t e m m i n g s p l a n n e n 

De beoogde werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door het 

opstellen van onderliggend bestemmingsplan aangaande de aanleg 

van fietspaden en -tunnels aan de N359 tussen Tjerkwerd en Parre

ga. Dit bestemmingsplan vormt een gedeeltelijke actualisering van de 

vigerende bestemmingsplannen, Dit zijn: 

a. Bestemmingsplan Bütengebiet-Süd (vastgesteld door de ge

meenteraad 30 maart 1998 en goedgekeurd door Gedepu

teerde Staten op 18 november 1998) en de daarop van 

toepassing zijnde herziening zoals die is vastgesteld door de 

gemeenteraad op 1 november 2005 en op 11 april 2006 

grotendeels is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

b. Bestemmingsplan Parrega (vastgesteld door de gemeenteraad 

op 26 mei 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

op 30 september 1997). Het voorontwerp ter herziening van 

het Bestemmingsplan Parrega Is thans in behandeling. 

Het bestemmingsplan Bütengebiet-Süd omvat het buitengebied van de 

kernen Tjerkwerd en Parrega, De gronden waar de aanleg van de fietspa

den gepland Is, vallen onder de bestemming Verkeersdoeleinden' en 

'Agrarische doeleinden'. Dit geldt tevens voor de aan te leggen fietstunnels 

bij Tjerkwerd en Parrega. In het Bestemmingsplan Parrega geldt eenzelfde 

regeling met dien verstande dat de gronden aan de zuidkant van de kern 

van Parrega deels binnen de bebouwde kom zijn gelegen. Het deel waarin 

het reeds bestaande weggedeelte van de Tijnjestrjitte ligt, is bestemd voor 

'Verkeers- en verblijfsdoeleinden', Het overige deel van het projectgebled 

binnen de bebouwde kom is gelegen in de bestemming 'Agrarische doel

einden'. 
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L e e s w i j z e r 

In hoofdstuk 2 wordt Ingegaan op het provinciale kader waarin dit be

stemmingsplan plaatsvindt In hoofdstuk 3 komt de planbeschrijving aan 

bod waarin de huidige en toekomstige situatie geschetst w o r d t Hoofdstuk 

4 gaat In op de voor het plangebied van belang zijnde eisen ten aanzien 

van milieu en de beperkingen die hier uit voortvloeien. Hoofdstuk 5 be

handelt de Juridische vormgeving van dit bestemmingsplan. Tot slot komt 

de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid In hoofdstuk 6 aan 

de orde. 
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P r O V i n c i a a 

< a d e r 

s t r e e k p l a n F r y s l a n 

In het Streekplan Fryslan "Om de kwaliteit fan de romte", dat is vastgesteld 

op 13 december 2006, wordt waarde gehecht aan een goede ruimtelijke 

inpassing van infrastructuur In het landschap. De ruimtelijke kwaliteit staat 

hier voorop. Dit geldt zowel voor nieuwe infrastructuur als voor aanpassin

gen van bestaande Infrastructuur, De uitgangspunten hierbij zijn; 

nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk bundelen met bestaande 

infrastructuur; 

een goede landschappelijke Inpassing bevorderen; 

geluidhinder, luchtverontreiniging en onveiligheid zoveel mogelijk 

beperken; 

versnippering van natuurlijke waarden bij aanleg van nieuwe infra

structuur beperken door ecologische verbindingen zoveel mogelijk 

te respecteren; 

versnippering van natuurlijke waarden bij bestaande infrastructuur 

beperken door bij ecologische knelpunten inrichtingsmaatregelen 

op te stellen en u i t te voeren; 

inrichting en vormgeving van het gebruikersdoel. 

De provincie Fryslan hanteert uitbreidingsruimten langs de belangrijkste 

verbindingen om te voldoen aan (toekomstige) eisen op het gebied van 

capaciteit gebruik, beheer en veiligheid van vaar-, spoor- en wegverbindin

gen, Deze uitbreidingsruimten dienen in beginsel bebouwingsvrij te blij

ven, Binnen deze zones worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

toegestaan, voor zover het toekomstige functioneren van de verbinding en 

de veiligheid ter plaatse hier zich niet tegen verzetten. 

N a t i o n a a l l a n d s c h a p Z u 1 d w e s t - F ry s I a n 

In het streekplan is het nationaal landschap 'Zuldwest-Fryslan' begrensd. 

Het traject Parrega-TJerkwerd behoort tot dit Nationale landschap, Het 

predicaat Nationaal Landschap vormt een erkenning van de aanwezige 

waarden en kwaliteiten van het gebied. Het zet Zuidwest-Fryslan nadrukke

lijker op de kaart en vergroot de toeristisch-recreatieve mogelijkheden 

voor de beleving van het gebied. Daarnaast is voor projecten in de sfeer 

van herstel van cultuurhistorische en landschappelijke elementen, educatie, 

beleving, inspiratie en recreatieve benutting, financiering beschikbaar, 
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De provincie maakt geen onderscheid tussen gebieden in of buiten het 

nationaal landschap. Dit betekent dat in de Nationale Landschappen ruim

te is voor de opvang van de plaatselijke woningbehoefte, lokale en regio

nale bedrijvigheid, verbetering van de lokale en regionale 

ontsluitingsstructuur en voor recreatieve ontwikkelingen. Maar de bijzon

dere landschappelijke kwaliteiten zijn wel van groot belang en ook mede-

sturend voor het ruimtelijk beleid. Volgens het principe "behoud door 

ontwikkeling" ligt dan ook een sterk accent op het behouden en verder 

versterken van de specifieke kwaliteiten van dit gebied. 

W e i d e v o g e l b e l e l d 

Op grond van het vastgestelde Streekplan is de handhaving van voldoen

de openheid en rust In de voor weidevogels geschikte gebieden van be

lang. Verdichting door gebouwen en beplanting is hier niet gewenst Bij 

noodzakelijke ruimtelijke Ingrepen van openbaar belang, kan hiervan wor

den afgeweken en dienen weidevogelwaarden als zelfstandig belang in de 

ovenweging te worden betrokken. In paragraaf 4,4 (Ecologie) word t nader 

Ingegaan op de situatie in het onderhavige plangebied, 

P r o v i n c i a a l V e r k e e r e n 

V e r v o e r p l a n 

Het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (PVVP) Fryslan Feliich Foarüt Is 

vastgesteld op 15 maart 2006 en heeft een looptijd tot 2020. 

Het PVVP 2006 heeft als hoofddoel het realiseren van een duurzaam ver

keers- en vervoerssysteem in Fryslan: 

dat voldoet aan de verplaatsingsbehoefte van inwoners en bezoe

kers van Fryslan; 

dat voldoet aan de behoefte om goederen te transporteren; 

dat bijdraagt aan de versterking van de economie; 

dat veilig is; 

en dat schade aan natuur, landschap en milieu weet te beperken. 

Hieruit zijn een drietal thema's uit voortgekomen aan de hand waarvan 

beleidsdoelen zijn geformuleerd; 

bereikbaarheid; 

veiligheid; 

milieu, natuur en landschap. 

Doelen ten aanzien van het wegennet zijn: 

fasegewijs werken in de richting van een Duurzaam Veilige weg-

structuur door het toepassen van vormgevingseisen, vastgelegd in 

de Provinciale Richtlijn Wegontwerp; 
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bij groot onderhoud, reconstructies en nieuwe infrastructuur de 

wegen inpassen in het landschap conform de 'Nota Fryske Diken 

yn 't grien'. 

De provincie heeft een categorisering vastgesteld van het wegennet, Hier

bij word t onderscheid gemaakt tussen stroomwegen, gebiedsontsluitings-

wegen en erfontsluitingswegen. De stroomwegen vormen het nationale en 

regionale hoofdwegennet. Het doel van deze stroomwegen is om stedelij

ke centra onderling en met landelijke centra te verbinden. De N359 wordt 

hierbij gerekend tot de regionale stroomwegen. Er wordt gestreefd naar 

een situatie waarin deze wegen een pure stroomfunctie bezitten, zowel op 

de wegvlakken als op de kruispunten. 

Een belangrijk doel is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 

Dit gebeurt in navolging van de landelijk gestelde doelen in de Nota M o 

biliteit Het PVVP streeft echter een nog sterkere daling van het aantal ver

keersdoden en gewonden na. Het streefgetal is een daling van 25% in 

2010 ten opzichte van het aantal slachtoffers in 2002. 
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^ l a n b e s c h r i j v i n 

H u i d i g e s i t u a t i e -̂̂  

De N359 van Tjerkwerd naar Parrega doorsnijdt voornamelijk open weide

landschap en passeert zowel Tjerkwerd dan wel Parrega aan westelijke 

zijde. BIJ de noordelijke toegangsweg naar Tjerkwerd bevindt zich een 

kruising. Aan de oostkant van deze kruising bevindt zich het dorp. Aan de 

westkant zijn enkele boerderijen gelegen. Verderop is bij Parrega aan de 

noordzijde een kruising gelegen waar de N359 de Angterperlaan kruist. 

Oostelijk van deze kruising bevinden zich eigendommen van Essent. 

Ter hoogte van de kern van Parrega bevindt zich aan de westelijke kant 

een voetgangersoversteekplaats over de N359, Deze verbindt de Tijnjestr

jitte In het dorp met het tegenovergelegen Ferwouderpaad. De drie krui

singen kennen geen veilige verkeerssituatie. 

K r u i s i n g T j e r k w e r d 

( B r o n ; G o o g l e E a r t h ) 

K r u i s i n g t e n n o o r d e n v a n P a r r e g a 
( B r o n ; G o o g l e E a r t h ) 
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O v e r s t e e k p l a a t s t e r h o o g t e v a n P a r r e g a 

( B r o n : G o o g l e E a r t h ) 

N i e u w e s i t u a t i e '̂̂  

In de nieuwe situatie worden de kruisingen alle drie voorzien van een 

fietstunnel en worden de benodigde paden aangelegd waarmee de fiets

en voetgangersverblnding Tjerkwerd-Parrega tot stand kan komen, Voor 

Tjerkwerd geldt dat aan de noordzijde van de huidige toegangsweg naar 

het dorp een fietstunnel wordt gerealiseerd. De bestaande bushaltes moe

ten worden verplaatst Hier is bij de ruimtelijke reseivering rekening mee 

gehouden. Ter hoogte van Rytseterp wordt uit oogpunt van veiligheid een 

uitbuiging van de bestaande ontsluiting geprojecteerd, waardoor een stuk-

Je parallelweg ontstaat. Het daarop aansluitende fietspad zal aan de west

zijde naast het kunstwerk over het Van Panhuyskanaal worden gelegd. 

Vanwege de geringe breedte van de fietsbrug, is dit geen volwaardige 

fietsverbinding. 

B r u g b i j R y t s e t e r p 
( B r o n ; G o o g l e E a r t h ) 

Bij Parrega Noord voorziet het project in de realisering van een fietstunnel 

met aan de westzijde van de N359 een landbouw-Zfietspad ter ontsluiting 

van de twee ten noorden van de Angterperlaan gelegen boerderijen. Een 

fietstunnel met bushaltevoorzieningen wordt ter hoogte van de kern van 

Parrega gedacht Vanuit het openbaar vervoer bestaat de wens om de 

buslijn langs Parrega via de N359 te laten rijden In plaats van door het 

dorp. De rijtijd van de buslijn kan hierdoor worden bekort het comfort 

voor de passagiers neemt toe en de verkeershinder van bussen in de be-
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bouwde kom van Parrega wordt weggenomen. De Tijnjestrjitte zal na plan-

realisatie overgaan in een fietstunnel onder de N359 door die aan de 

westkant aansluit op het Ferwouderpaad en een nog aan te leggen fiets

pad naar de Aaltjemeerweg. 

De provincie gaat bij het project uit van Innovatieve aanbesteding. Dit 

betekent dat de markt niet alleen de uitvoering van de werkzaamheden 

doet, maar ook het ontwerp op zich neemt Het ontwerp dient te voldoen 

aan de door te provincie opgesteld programma van eisen, dat tot stand is 

gekomen na overleg met diverse instanties, zoals de gemeente, het water

schap en de verenigingen voor dorpsbelang. Daarom wordt In het plan 

voor de drie planlocaties van de fietstunnels een iets ruimer oppervlak 

aangehouden voor het bieden van speelruimte aan de ontwerpende 

marktpartij. Indien de gronden niet benut worden, zal In het kader van de 

herziening Bestemmingsplan Buitengebied de agrarische bestemming 

worden teruggebracht 

280.00.00.35.00.toe - Bestemmingsplan fietstunnels en bijbehorende paden N359 Tjerk
werd-Parrega - 14 mei 2008 



M i l i e u a s p e c t e n 

G e l u i d h i n d e r 

In de W e t geluidhinder zijn, ter bestrijding van verkeerslawaal, zones langs 

wegen aangegeven die beschouwd worden als aandachtsgebieden waar

binnen geluidhinder kan optreden, Dit geldt niet alleen voor woningen, 

maar ook voor overige geiuidsgevoelige bestemmingen zoals scholen en 

ziekenhuizen, 

Volgens de W e t geluidhinder is er sprake van reconstructie van een weg 

indien: 

een bestaande weg wordt gewijzigd; 

de aanliggende woningen een verhoging van de geluidsbelasting 

ondervinden van 1,5 dB of meer ten gevolge van deze wijziging. 

Indien de geluidbelasting toeneemt met 1,5 dB of meer dient onderzoek 

plaats te vinden naar mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen. 

De aanleg van de fietstunnels en de toeleidende fietspaden leiden niet tot 

een reconstructie van de N359 in de zin van de W e t geluidhinder. 

Naast de fietstunnels en -paden worden twee (voor het autoverkeer 

doodlopende) landbouwontslultingswegen aangelegd, De verkeersintensi

teit op deze beide wegen is dermate klein dat daardoor de in de Wet 

geluidhinder opgenomen voorkeursgrenswaarden niet worden overschre

den, 

Een nader onderzoek naar de gevolgen van geluidhinder is niet nodig. 

W a t e r 

Op grond van artikel 1 2 uit het Besluit op de Ruimtelijke Ordening dient 

in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden 

opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen 

van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient 

uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen 

heeft voor de waterhuishouding, dat wi l zeggen het grondwater en het 

oppervlaktewater. Het Is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde 

watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de 

waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige as

pecten in ruimtelijke plannen en besluiten'. 
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Het kader voor de watertoets is tiet vigerende beleid (Vierde Nota water

huishouding, Waterbeleid 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn water en de 

beleidslijn Ruimte voor de Rivier). De watertoets word t uitgevoerd binnen 

de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening 

en water. Bij alle ruimtelijke ingrepen moet duidelijk worden gemaakt hoe 

aan de "trits" vasthouden-bergen-afvoeren (in die volgorde) inhoud word t 

gegeven. 

Het hier beschreven plan Is voorgelegd aan Wetterskip Fryslan. Door Wet-

terskip Fryslan is hier op 17 mei 2006 op gereageerd met een schrijven 

dat als bijlage bij dit bestemmingsplan is toegevoegd. Geconstateerd werd 

dat er enkele duikers van Wetterskip Fryslan onder de N359 door lopen 

en dat de fietstunnels voorts op meerdere plaatsen een bestaande 

schoüwsloot doorkruisen. BIJ aanleg van de infrastructurele voorzieningen 

zal hier rekening mee worden gehouden. Wetterskip Fryslan stelt de eis 

dat bij toename van het verharde oppervlak een deel ter grootte van 10% 

van de nieuw gerealiseerde verharding in de vorm van water wordt uitge

voerd. Ten aanzien van dit plan worden geen specifieke eisen gesteld aan 

compensatie van oppervlaktewater door verhard oppervlak. De planuitvoe

ring bij realisatie zal zodanig plaatsvinden dat de waterbergende capaciteit 

toeneemt Het water dat de fietstunnels Instroomt kan Indien mogelijk 

worden afgevoerd naar de oostelijk gelegen schouwsloten en van daaruit 

verder naar de Workumertrekvaart. 

In opdracht van de provincie is door Fugro Ingenleursburo een inventarisa

tie van de waterhuishoudkundige situatie uitgevoerd en een bemalingsad

vies uitgebracht. Hierover is gerapporteerd in het (concept-) 

""Bemalingsadvies betreffende aanleg 3 fietstunnels onder provinciale weg 

N359 Tjerkwerd-Parrega" (4 december 2007). 

L u c h t k w a l i t e i t 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïm

plementeerd in de W e t milieubeheer. De in deze wet gehanteerde nor

men gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing), 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de W e t mili

eubeheer in werking getreden. De uitvoeringsregelingen zullen naar ver

wachting begin 2008 gereed zijn. Kern van de we t is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Hierin staat wanneer en 

hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het 

programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwpro

jecten of de aanleg van Infrastructuur. Projecten die passen in dit pro

gramma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 

(grenswaarden) voor luchtkwaliteit Ook projecten die 'niet in betekenende 
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mate' (nibm) van invloed zijn op de luctitkwaliteit hoeven niet meer te 

\A/orden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit De criteria om 

te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, moeten 

nog worden vastgelegd in de AMvB-nibm. 

Het onderhavige bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk 

die invloed hebben op de luchtkwaliteit in het gebied. Het plan is dan ook 

'niet in betekenende mate' van invloed op de luchtkwaliteit Onderzoek 

naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

E c o l o g i e 

Sinds 1 april 2002 is de nieuwe Flora- en faunawet van kracht Op grond 

hiervan moet bij alle ruimtelijke ingrepen onderzoek plaatsvinden naar de 

effecten van nieuwe ontwikkelingen voor de natuurwaarden. De provincie 

Fryslan heeft op verschillende locaties plannen om wegverbeteringen te 

realiseren met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor deze 

verschillende locaties heeft Buro Bakker in opdracht van de provincie in 

het kader van de Flora en Faunawet ecologisch onderzoek verricht op de 

betreffende plekken. Dit onderzoek is In 2004 uitgevoerd. In 2007 heeft er 

een actualisatie en aanvullend ecologisch onderzoek door Buro Bakker 

langs de N359 bij Tjerkwerd en Parrega plaatsgevonden. Op basis van het 

(veld)onderzoek is een inschatting gemaakt van de invloed van dit project 

op de flora en fauna. Voor de realisatie van de geplande ingrepen zal een 

gedeelte van de graslanden verdwijnen en zullen een aantal sloten wor

den gedempt en nieuw worden gegraven. 

De flora en fauna die op deze plekken leeft, loopt kans om vernietigd te 

worden. Er komen echter geen strikt beschermde soorten in het plange

bied voor. Licht beschermde zoogdieren en amfibieën zijn wel aanwezig 

en zouden geslachtofferd kunnen worden, maar het betreft soorten waar

van de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Er hoeft met 

betrekking tot deze diersoorten geen ontheffing in het kader van de Flora-

en faunawet te worden aangevraagd. O m de kleine zoogdieren te be

schermen, is het raadzaam de vegetatie enkele dagen voor de ingreep te 

maaien op sloottaluds en andere te vergraven plekken. Deze maatregel kan 

ervoor zorgen dat een aantal soorten zich zal verplaatsen naar plaatsen 

met meer dekking. Tevens broeden er wilde eenden in de slootkanten, 

maar overige broedvogels komen binnen de grenzen van het plangebied 

niet voor, \A/anneer de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, 

zouden de wilde eenden verstoord kunnen worden, Dit laatste zou voor

komen kunnen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

(half maart t / m half Juli) te laten plaatsvinden. Het meest geschikte mo

ment voor het dempen van sloten Is In de maanden augustus tot en met 

oktober. Amfibieën zijn dan nog actief; padden en salamanders hebben 
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het water rond die tijd verlaten. Door de sloot vanaf de doodlopende zijde 

richting de verbindingen met overige watergangen te dichten, krijgen vis

sen en amfibieën de kans aan de werkzaamheden te ontsnappen. 

In het kader van de Europese Vogelrichtlijn zijn speciale vogelbescher

mingszones aangewezen, Hiertoe behoort het onderhavige plangebied 

niet Ook in het kader van de Habitatrichtiijn zijn speciale zones aangewe

zen, maar ook hier valt het plangebied bulten. Belde richtlijnen zijn ook 

verwerkt In de Flora- en Faunawet Binnen het plangebied bevinden zich 

geen beschermde gebieden op grond van de Natuurbeschermingswet en 

binnen het projectgebled Is geen provinciale ecologische Hoofdstructuur 

aanwezig. De gebieden waarbinnen dit project is gepland, bevinden zich 

niet binnen de speciale beschermingszones op grond van de gestelde 

richtlijnen. Ook zullen de werkzaamheden en wijzigingen in het landschap 

niet van invloed zijn op deze zones. 

Voor de uitvoering van de ingrepen Is het op basis van het ecologisch 

onderzoek van belang de broedperiode voor vogels in acht te nemen en 

de werkzaamheden daarbuiten te laten plaatsvinden. 

W e i d e v o g e l b e l e i d 

Langs de bestaande provinciale weg N359 geldt aan belde zijden een 

verstorende zone van 100 meter. Langs de aansluitende bestaande ge

meentelijke wegen geldt een zone van 50 meter. Deze verstorende zones 

zijn op de volgende afbeelding weergegeven. De mogelijkheid van versto

ringen tengevolge van het project zijn tevens in de afbeelding weergeven. 

Rood is een gebied waar potentieel verstoring op zou kunnen treden. Het 

betreft echter een fietspad. In plaats van een zone van 100 m. zoals is 

gedaan, had een verstoringszone van 50 m aangehouden moeten worden, 

in dat geval zijn er geen gebieden waar verstoring plaats zal vinden. Ook 

moet worden opgemerkt dat de oppen/lakte van het rode gebied kleiner 

is dan 0.5 hectare. Voor dergelijke oppervlakten hoeft In ieder geval geen 

compensatie plaats te vinden. Voor het plan hoeft dan ook geen compen

satie plaats te vinden. 
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L a n d s c h a p 

Het plangebied is binnen het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslan gele

gen. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk reke

ning dient te worden gehouden met de landschappelijke waarden ter 

plaatse en deze waar mogelijk te versterken. Er bestaan verschillende mo

gelijkheden om een voorziening te treffen die de kruising ongelijkvloers 

maakt voor fietsers en voetgangers. Dit kan door het aanleggen van een 

tunnel of brug. Een fietsbrug betekent echter een nieuw verstorend ele

ment In het landschap. Gekozen is voor de aanleg van fietstunnels, aange

zien de omgeving ter plaatse al vele structuren kent in de vorm van 

dorpen en l intbebouwing langs wegen en vaarten. 

C u l t u u r h i s t o r i e e n 

A r c h e o i o g i e "-̂  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta, De 

uitwerking van dit verdrag is in de Nederlandse wetgeving in de W e t op 

de archeologische monumentenzorg vastgelegd. Daarmee heeft de zorg 

voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het 

proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag 

280.00,00.35,00.toe - Bestemmingsplan fietstunnels en bijbehorende paden N359 Tjerk
werd-Parrega - 14 mei 2008 



zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvor

ming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de 

Introductie van het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit principe houdt 

In dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk Is voor 

behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezi

ge archeologische waarden, 

Op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) van de 

provincie Fiyslan is voor de Steentijd en de Bronstijd aangegeven, dat ar

cheologisch onderzoek In het plangebied deels niet noodzakelijk is en 

gedeeltelijk bij ingrepen van meer dan 5 0 0 0 m ^ wel. Dit zou een karte

rend (boor)onderzoek moeten zijn. waarbij minimaal drie boringen per 

hectare worden gezet met een min imum van drie boringen op gebieden 

kleiner dan een hectare. Indien zich In de bodem archeologische resten 

bevinden, zijn deze waarschijnlijk van goede kwaliteit Geconcludeerd is 

dat het project voor de Steentijd en de Bronstijd geen problemen oplevert 

Dit aangezien de oppetvlakte van de werkzaamheden in het plangebied 

niet groter is dan de aanbevolen oppervlakte voor het uitvoeren van een 

archeologisch onderzoek. 

F r a g m e n t F A M K E s t e e n t i j d - b r o n s t i j d 

( B r o n : p r o v i n c i e F r y s l a n . 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 ) 

Wanneer het gaat om resten uit de Ijzertijd en Middeleeuwen beveelt de 

provincie voor het plangebied in de omgeving van Parrega aan om een 

karterend onderzoek 1 uit te voeren. Dit houdt in dat voor ingrepen groter 

dan 500 m^ een karterend (boor)onderzoek uitgevoerd moet worden, Dit 

archeologisch onderzoek moet bestaan uit minimaal zes boringen per 

hectare, met een min imum van zes boringen per plan. waarbij duidelijk 

wordt of er vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Een deel van de 

projectgronden bevinden zich voor de periode Middeleeuwen in een 
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zone van hoge archeologische verwachting. In deze gebieden Is door ar

cheologisch bureau RAAP In opdracht van de provincie Fryslan een stan

daard karterend onderzoek verricht. Dit betreft de locaties Parrega Noord. 

Parrega Kern. het aan te leggen verbindende fietspad richting de Aaltje

meerweg en het tracé ten noorden van de Angterperlaan richting Tjerk

werd. BIJ het onderzoek zijn boringen uitgevoerd, In de boringen zijn geen 

archeologische Indicatoren aangetroffen en er word t daarom geen ver

volgonderzoek aanbevolen. 

Bij Tjerkwerd word t een karterend archeologisch onderzoek 2 aanbevolen 

Indien de Ingrepen meer dan 2500 m^ omvatten. De oppervlakte van de 

graafwerkzaamheden bij Tjerkwerd Is niet groter dan de aanbevolen op

pervlakte voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek. 

Dit verklaard ook dat de locatie Tjerkwerd niet is meegenomen in het 

hiervoor genoemde onderzoek van bureau Raap, 

F r a g m e n t F A M K E i j z e r t i j d - m i d d e l e e u w e n 
B r o n : p r o v i n c i e F r y s l a n . 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 ) 

B o d e m v e r o n t r e i n i g i n g 

De bodemsamenstelling bestaat voornamelijk uit knlppoldervaaggronden, 

kalkarm. met zware klei en kiel op veen. Na raadpleging van de Slgnale-

ringskaart (mogelijke) Bodemverontreiniging van de provincie Fryslan blijkt 

dat het plangebied geen verdachte plekken omvat wat betreft verontreini

ging van de bodem. Aangezien de bodem onverdacht Is en in het plange

bied geen gevoelige functies worden gerealiseerd, vormt de 

bodemkwaliteit geen belemmering voor de geplande infrastructurele In

grepen. 

Door M U G Ingenieursbureau is een verkennend mil ieukundig (wa-

ter)bodemonderzoel< uitgevoerd (concept rapportage 1 november 
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2007). Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de 

onderzoekslocatles niet geheel vrij zijn van verontreinigingen. O p een 

aantal locaties Is sprake van een verhoogde concentratie aan nikkel In 

het grondwater. Naar de mening van de onderzoekers Is dit te wijten aan 

natuurlijke processen. Een nader bodemonderzoek kan daarom achter

wege blijven, 

E x t e r n e v e i l i g h e i d '̂ •̂  

De provincie Fryslan heeft een risicokaart ven/aardigd, waarop verschillen

de risicobronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. O p de risicokaart 

staan gegevens die met risico te maken hebben, zoals rislcoveroorzakende 

bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken of produceren of opslaan en 

ook het veivoer/transport van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. 

Gevaarlijke stoffen zijn In dit geval stoffen die een schadelijke invloed 

hebben op de gezondheid en het milieu, 

N M P 4 

In het vierde Nationale milieubeleidsplan (NMP 4) zijn de lijnen uitgezet 

voor een vernieuwing van het externe veiligheidsbeleid. Deze vernieuwing 

gaat uit van de zogenaamde risicobenadering. Fr word t onderscheid ge

maakt tussen het plaatsgebonden risico en het groepsn'sico; 

plaatsgebonden risico: risico op een plaats bulten een Inrichting, 

uitgedrukt als de kans per Jaar dat een persoon die onafgebroken 

en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als recht

streeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die Inrichting 

waarbij een gevaarlijke stof betrokken is; 

groepsrisico: cumulatieve kansen per Jaar dat tenminste 10. 100 of 

1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwe

zigheid In het invloedsgebled van een Inrichting en een ongewoon 

voorval binnen die Inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken 

is, 

B e v i 

Belde vormen zullen omgezet worden In harde normen die uitgangspunt 

dienen te zijn voor het ruimtelijke en het milieubeleid. Inmiddels Is het 

"Besluit externe veiligheid inrichtingen" vastgesteld. In dit besluit worden 

grenswaarden gegeven voor het plaatsgebonden risico; voor het groeps

gebonden risico zijn slechts hchtwaarden gegeven. 

G a s l e i d i n g e n 

In de "Nota Risiconormering veivoer gevaarlijke stoffen" uit 1996 Is het 

externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen gegeven. In 

de "Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" Is dit beleid 

verder uitgewerkt en verduideli jkt In de circulaire, die op 4 augustus 2004 
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in de Staatscourant is gepubliceerd, Is het rijksbeleid aangegeven over de 

afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bIJ het vervoer van 

gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. In de circulaire Is overigens 

zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het Besluit externe veiligheid Inrich

tingen. In deze circulaire Is voor bulsleldingen aangegeven dat het be

staande beleid ongewijzigd Is. Dit voorgaande beleid voor leidingen Is 

opgenomen In de circulaire van het Ministerie van VROM, kenmerk DG-

M H / B nr. 0 1 0 4 0 0 4 van 26 november 1984, 

Als uitgangspunt geldt dat bestemmingen welke voorzien In het regelmatig 

verblijf van personen in beginsel buiten de zogeheten toetsingsafstand 

dienen te worden gerealiseerd. In praktijk Is dit vanwege technische, pla

nologisch of economische redenen niet altijd mogelijk. Daarom Is In de 

regeling tevens vermeld welke minimumafstanden (bebouwlngsafstanden) 

gelden indien de toetsingsafstand niet gerealiseerd word t 

BIJ de bebouwingsafstanden word t onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

Incidentele bebouwing & bijzondere objecten categorie II en anderzijds 

woonwi jken & flatgebouwen & bijzondere objecten categorie I. Daarnaast 

word t voor leidingen een bebouwingsvrlje zone aangehouden. Binnen 

deze zone dienen alle handelingen achterwege te blijven, welk een veilig 

transport In gevaar kunnen brengen. Hierbij kan gedacht worden aan 

graafwerkzaamheden of het aanbrengen van diepwortelende beplanting. 

Deze bebouwingsvrlje zone komt overeen met de bebouwingsafstand 

voor Incidentele bebouwing & bijzondere objecten categorie 11, 

Voor hogedruk-aardgastransportleldingen is het streven erop gericht om 

minimaal de in de circulaires aangegeven toetsingsafstanden aan te hou

den tot woonbebouwing, bijzondere object recreatieterreinen of industrie

terreinen. Als grenswaarde dient tot gevoelige objecten tenminste de In de 

circulaire aangegeven minimale bebouwingsafstand In acht te worden 

genomen. 

De risicokaart van de provincie Fryslan geeft geen risicobronnen In de 

omgeving van het plangebied aan, Uit de RIslcoatlas Wegtransport Gevaar

lijke Stoffen blijkt tevens dat over de N359 geen gevaarlijke stoffen wor

den getransporteerd. De daarmee samenhangende veiligheidsrisico's zijn In 

deze situatie dus niet relevant Onder de N359 ter hoogte van Tjerkwerd 

bevindt zich echter wel een aardgaslelding. Deze leiding buigt verder op 

het traject af naar de Workumertrekvaart aan de oostzijde van de N359. 

De aardgaslelding betreft een kleine leiding en heeft een bedrijfsdruk van 

40 baren een diameter van 100 millimeter. 
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Diameter Werkdruk To ets ings afstand M i n i m u m bebouwings

afstand voor Incidentele 

b e b o u w i n g 

100mm 40 bar 20m 4m 
Z o n e r i n g a a r d g a s t r a n s p o r 11 e I d I n g 

De toetsingsafstand van de leiding is gering en valt In zijn geheel bulten de 

te verrichten infrastructurele Ingrepen bij Parrega. BIJ Tjerkwerd ligt de lei

ding echter ingekapseld in de N359 en binnen de toetsings- en bebou

wingsafstand van de fietstunnel en het aan te leggen fietspad nabij 

Rytseterp. Voor aanvang van de graafwerkzaamheden zal een oplossing 

worden gevonden voor de ligging van de gasleiding, 

In samenwerking met de Gasunie zijn een aantal varianten voor de verleg

ging van de gasleiding uitgewerkt. Een definitieve keuze wordt eerst ge

maakt op het moment dat het definitieve ontwerp voor de fietstunnel bij 

Tjerkwerd bekend Is. Uiteraard wordt deze keuze In overleg met de Gas

unie bepaald. 

Voorts bevinden zich bij de noordelijk van Parrega aan te leggen fietstun

nel e igendommen van Essent. Tijdens de uitvoering van de werkzaamhe

den zal rekening worden gehouden met de aanwezige ondergrondse 

leldlnglnfrastructüur. 
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J u r i d i s c h e 

v o r m g e v i n g 

A l g e m e e n -̂̂  

Het voorliggende bestemmingsplan fietspaden en -tunnels N359 TJerk-

\A/erd - Parrega heeft als hoofddoel de vigerende bestemmingsplannen 

gedeeltelijk te actualiseren, De wijze waarop de regeling Is vormgegeven 

word t In grote lijnen bepaald door de W e t op de Ruimtelijke Ordening 

(WRO) en het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). Dit houdt In dat het 

bestemmingsplan bestaat uit een plankaart met bestemmingen en met 

daarbij behorende voorschriften en toelichting. 

Het bestemmingsplan Is zodanig vorm gegeven dat er sprake Is van een 

digitaai uitwisselbaar plan, dat wi l zeggen dat: 

aan alle verschillende plankaartobjecten IMRO-coderIngen zijn 

toegekend; 

de digitale kaart Is vertaald naar de standaard techniek van uit wis

seling NEN 1878; 

de toelichting en voorschriften In digitale vorm aan de plankaart 

zijn gekoppeld, 

Gebruik van de IMRO-coderingen zorgt er voor dat de bestemmingen In 

de plankaart eenduidig worden geclassificeerd en dat, met behulp van een 

conversieprogramma, de kaart met voorschriften ook door de ontvanger 

kan worden gelezen. 

Of en op welke wijze het bestemmingsplan ook digitaai raadpleegbaar 

word t gemaakt Is onderwerp van nader overleg tussen gemeente en bu

reau, 

BIJ de vormgeving van de plankaart en voorschriften is aangesloten bij de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2006), 

Er Is afgezien van het opnemen van een beschrijving in hoofdlijnen. Reden 

hiervoor Is onder meer dat In het kader van de herziening van de W R O 

en het opstellen van een nieuw Bro gedacht wordt aan het afschaffen van 

de beschrijving In hoofdlijnen. Bovendien bevat de beschrijving In hoofd

lijnen In veel gevallen enkel de criteria voor de In het plan opgenomen 

vrijsteliings- en wijzigingsbevoegdheden, de nadere eisen en het aanleg-
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vergunningenstelsel. Door deze op te nemen bij het betreffende voor

schrift word t de leesbaarheid van de voorschriften vergroot 

T o e l i c h t i n g o p d e 

b e s t e m m i n g e n '̂̂  

Het onderhavige bestemmingsplan dient ter verhoging van de veiligheid 

voor fietsers en voetgangers die een provinciale weg moeten passeren, Dit 

komt ook tot uitdrukking In de bestemmingen zoals deze In de voorschrif

ten zijn opgenomen en op de plankaart zijn weergegeven, 

De op de plankaart als "Leiding - Gas" bestemde gronden zijn naast de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) 

tevens bestemd voor een hoofdaardgastransportlelding. Deze bestemming 

heeft betrekking op het huidige tracé van de gasleiding. Zoals in hoofdstuk 

4 is weergegeven zal de leiding nabij de fietstunnel bij Tjerkwerd naar alle 

waarschijnlijkheid verlegd moeten worden. Dit is binnen de bestemming 

"Verkeer" mogelijk, aangezien transport- en energieleldingen binnen die 

bestemming zijn toegestaan. M o c h t de omlegging van de gasleiding bui

ten het plangebied gerealiseerd worden, dan Is dat mogelijk op grond van 

het bestemmingsplan Bütengeblet-Süd; zowel in de bestemming "agrari

sche cultuurgronden" als de bestemming "wegen" zijn transport- en ener

gieleldingen begrepen. De omlegging van de leiding Is dus mogelijk, maar 

heeft dan geen planologische bescherming op grond van het bestem

mingsplan. 

De bestemming "Verkeer" Is toegekend aan het gehele plangebied. Binnen 

de bestemming Is het mogelijk landbouwontslultingswegen, fietspaden en 

fietstunnels aan te leggen, De fietstunnels dienen echter binnen de als 

zodanig op de plankaart aangegeven indicatieve aanduiding te worden 

gerealiseerd. Binnen de bestemming "verkeer" vallen ook bermen en 

bermsloten, bushaltes, picknickplaatsen en parkeerstroken. 

Ten aanzien van de bouwvoorschriften geldt dat er een gebouw mag 

worden gebouwd met een Inhoud van ten hoogste 30 mT Voor bouw

werken, geen gebouwen zijnde, geldt een bouwhoogte van 3 meter, Voor 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van geleiding, beveili

ging en regeling van het verkeer en kunstwerken geldt een bouwhoogte 

van ten hoogste 10 meter. Via de toepassing van de opgenomen vrijstel

ling kan de bouwhoogte worden verhoogd tot ten hoogste 1 5 meter. 
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U i t v o e r b a a r h e i c 

E c o n o m i s c h e 
u i t v o e r b a a r h e i d -̂̂  

De projectkosten komen voor rekening van de provincie. In het Meerja

renprogramma Infrastructuur van de provincie Fryslan is reeds een reserve

ring gemaakt 

Voor het project moeten nog gronden van particulieren worden verwor

ven. De aan te kopen gronden zijn op de bijgevoegde kaart aangegeven. Er 

Is vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat de gronden niet 

op minnelijke wijze kunnen worden overgenomen. 

M a a t s c h a p p e i i j k e 
u i t v o e r b a a r h e i d 

In 2006 zijn enkele informatieavonden gehouden. Hieruit is gebleken dat 

er veel draagvlak voor de plannen bestaat. Eerder was door de bevolking al 

een voorkeur uitgesproken voor het realiseren van drie fietstunnels voor 

het kwetsbare langzame verkeer. 

O v e r l e g 

In Januari 2008 Is het voorontwerp van het bestemmingsplan 'fietstunnels 

en bijbehorende paden N359 Tjerkwerd-Parrega' voor het overleg ex arti

kel 10 Bro aan diverse overieginstantles verzonden. Een schriftelijke reactie 

Is ontvangen van: 

a. Commissie van Overleg, dd, 18 maart 2008; 

b. Wetterskip Fryslan, dd. 7 maart 2008; 

c. N.V. Nederlandse Gasunie, dd. 5 februari 2008; 

d. Brandweer Bolsward-Llttenseradiel-Wünseradlel, 

d.d, 25 februari 2008; 

e. VItens Fryslan, dd. 29 februari 2008; 

Afschriften van de overlegreactles zijn opgenomen in de bijlage. Op de 

reacties wordt In het navolgende deel van deze paragraaf Ingegaan. 
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A d a. C o m m i s s i e v a n O v e r l e g 

O p m e r k i n g 1 A l g e m e e n 

De Commissie van Overleg adviseert de geprojecteerde fietstunnels en 

brug op de plankaart nader aan te dulden en te koppelen met de voor-

scfiriften. Eventueel zou In de toellcfiting een Impressie kunnen worden 

opgenomen. 

R e a c t i e 

De initiatiefnemer (de provincie) gaat bij het project uit van Innovatieve 

aanbesteding. Dit betekent dat de markt niet alleen de uitvoering van de 

werkzaamheden doet, maar ook het ontwerp op zich neemt Het ontwerp 

dient te voldoen aan het door de provincie opgestelde programma van 

eisen. Daarom Is In het plan voor de drie planlocaties van de fietstunnels 

een Iets ruimer oppervlak aangehouden voor het bieden van speelruimte 

aan de ontwerpende marktpartij. Vanzelfsprekend is wel globaal duidelijk 

waar de tunnels en de brug worden gerealiseerd. Voor de rechtszekerheid 

is daarom een aanduiding op de plankaart aangegeven, waarmee globaal 

de ligging van de infrastructurele werken is aangegeven. Aan het verzoek 

om een Impressie van de Infrastructurele voorzieningen In de toelichting 

op te nemen kan niet worden voldaan. De reden ligt Juist in het Innovatie

ve aanbestedingstraject Een Impressie is van weinig waarde, doordat het 

ontwerp van de Infrastructurele werken nog moet worden gemaakt. Het 

opnemen van een Impressie In de toelichting zou de burgers op het ver

keerde been kunnen zetten. 

O p m e r k i n g 2 L a n d s c h a p ( c a t e g o r i e 2 ) 

Informatie over de gehanteerde uitgangspunten voor landschappelijke 

Inpassing van de tunnels en de te realiseren brug ontbreken. Nader dient 

te worden ingegaan op de beeldkwaliteit en uitvoerbaarheid van de Infra

structurele voorzieningen. 

R e a c t i e 

De landschappelijke eisen voor de Infrastructurele voorzieningen zijn 

weergegeven In het programma van eisen dat door de Initiatiefnemer Is 

opgesteld voor de aanbestedingsprocedure. Voor de brug over het Van 

Panhuyskanaal wordt bij de aanvraag voor de bouwvergunning een notitie 

gevoegd met daarbij de uitgangspunten ten aanzien van beeldkwaliteit 

Voor deze brug wordt ook een Impressie gemaakt. 

O p m e r k i n g 3 B o s w e t ( c a t e g o r i e 2 ) 

Er bestaat onduideli jkheid omtrent bomenkap in kader van Boswet waar

over nadere toelichting gewenst Is. 
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R e a c t i e 

BIJ het kruispunt nabij Tjerkwerd zullen inderdaad een tweetal bomen 

worden gekapt In artikel 1, lid 4 sub e e n d van de Boswet zijn de volgen

de relevante bepalingen opgenomen ten aanzien van beplanting: 

de hiernavolgende artikelen van deze wet zijn niet van toepassing op: 

a. wegbeplantingen en eenrljlge beplantingen op of langs land

bouwgronden, belde voor zover bestaande uit populieren of wi l 

gen; 

b. Italiaanse populier, linde, paardenkastanje en treurwilg; 

In artikel 5 van de Boswet is veivolgens bepaald dat compensatie niet 

plaatsvindt bij; 

houtopstanden, welke een zelfstandige eenheid vormen, en hetzij 

geen grotere oppervlakte beslaan dan 10 are, 

rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen 

omvatten dan 20. 

De bomen die voor kap In aanmerking komen kunnen worden aange

merkt als individuele beplanting, of beplanting van kleine overboeken. De 

Boswet is hierop niet van toepassing. Het gemeentelijk beleid stelt overi

gens wei dat bij kap van bomen gecompenseerd moet worden, Aan deze 

bepaling zal uiteraard worden voldaan, Dit Is opgenomen In het program

ma van eisen. 

O p m e r k i n g 4 G a s l e i d i n g ( c a t e g o r i e 2 ) 

Zekerheid dient volgens de CvO te bestaan over het eventueel verleggen 

van de aanwezige gasleiding, Tevens wordt daarbij geadviseerd rekening te 

houden met de In voorbereiding zijnde regelgeving voor bulsleldingen. 

R e a c t i e 

De Commissie merkt onterecht op dat voor het verleggen van de gasleiding 

een planherziening noodzakelijk Is, Zowel het onderhavige als het vigerende 

bestemmingsplan maakt ondergrondse infrastructuur bij recht mogelijk, We l 

Is het zo dat alleen de op de plankaart aangeduide leiding planologisch 

beschermd Is, Indien de gasleiding wordt verlegd, zal bIJ de actualisering van 

het bestemmingsplan Buitengebied worden voorzien In een planologische 

bescherming van de leiding. 

Wat betreft de aanstaande wijziging In regelgeving ten aanzien van bulslel

dingen kan het volgende worden opgemerkt Het onderhavige bestem

mingsplan maakt geen risicogevoelige objecten mogelijk. Indien de 

gasleiding op de huidige locatie blijft, ligt het niet In de rede om aanvullen

de eisen te stellen. Indien er werkzaamheden aan de leiding worden ver

richt, moet aan de nieuwe specificaties van Casunie worden voldaan. 
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O p m e r k i n g 5 O n t g r o n d i n g e n ( c a t e g o r i e 3 ) 

Voor het uitvoeren van de graafwerkzaamheden Is hoogstwaarschijnlijk 

een ontgrondingenvergunning noodzakelijk, 

R e a c t i e 

In de Ontgrondingenverordening Friesland Is in artikel 2, sub b onder 1 als 

uitzondering aangewezen ontgrondingen bestaande uit het aanleggen of 

wijzingen van wegen. In de toelichting op deze verordening Is niet expli

ciet gemaakt over wat voor soort ontgrondingen het dan precies gaat. Wel 

is aangegeven dat de ontgronding niet het verkrijgen van bodem materiaal 

als oogmerk mag hebben. Daarvan Is geen sprake. De werkzaamheden zijn 

dan ook aan te merken als werkzaamheden waarop de ultzonderingsrege-

ilng van de ontgrondingenverordening van toepassing Is, 

O p m e r k i n g 6 U i t v o e r b a a r h e i d ( c a t e g o r i e 3 ) 

Ten aanzien van de uitvoerbaarheid wordt geadviseerd nader In te gaan op 

de eigendomssituatie van de gronden. 

R e a c t i e 

De eigendomssituatie is voorafgaand aan de start van het planproces In 

kaart gebracht. Ten behoeve van de onderbouwing van de uitvoerbaarheid 

Is in het bestemmingsplan een kaart met de eigendomssituatie opgeno

men. 

O p m e r k i n g 7 K o p p e l i n g d w a r s p r o f i e l e n ( c a 

t e g o r i e 3 ) 

O p de plankaart zijn dwarsprofielen van de nieuw aan te leggen fiets- en 

ontslultingspaden opgenomen, waarbij de koppeling met de voorschriften 

vooralsnog ontbreekt. 

R e a c t i e 

De Commissie merkt terecht op dat In de voorschriften geen koppeling Is 

gelegd met de dwarsprofielen op de plankaart, Dit is alsnog gedaan. 

O p m e r k i n g 8 P r o f i e l w i j z i g i n g e n ( c a t e g o r i e 3 ) 

De CvO adviseert ten aanzien van het profiel van de hoofdrijbaan profiel-

wijzigingen bij recht in het geheel niet toe te staan vanwege de mogelijke 

geluidsgevolgen. In de vrijstellingsvoorwaarden dient een koppeling te 

worden gelegd met de W e t geluidhinder, 

R e a c t i e 

De Commissie merkt terecht op dat door de formulering in de planvoor

schriften er betrekkelijk veel ruimte bestaat om het profiel van de hoofdrij

baan van de N359 te wijzigen, Een profielwijziging kan theoretisch tot 

gevolg hebben dat de ligging van de weg(as) verandert of het aantal rij-
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stroken toeneemt, wat weer van invloed Is op de zone van de weg in het 

kader van de W e t geluidhinder. De bestemmingsomschrijving Is dan ook 

stelliger geformuleerd, zodat dermate Ingrijpende wijzingen van het profiel 

van de hoofdrijbaan niet mogelijk zijn. Verlegging van de parallelwegen 

blijft echter wel bij recht mogelijk, 

Wa t betreft de vrijstellingsmogelijkheden In artikel 8, lid a, sub 2 voor wi j 

ziging van het profiel van wegen gelden dezelfde bezwaren in het kader 

van de W e t geluidhinder. Er is echter In die situatie nog een afwegings

mogelijkheid In het kader van de vrijstellingsprocedure. Aan de voorwaar

de bIJ de vrljstelllngsmogelljkheid Is daarom toegevoegd dat aan het 

gestelde In de W e t geluidhinder dient te worden voldaan. 

O p m e r k i n g 9 E c o l o g i e e n w e i d e v o g e l s ( c a t e 

g o r i e 3 ) 

Voor wat betreft ecologie adviseert de CvO In de toelichting aan te geven 

in hoeverre de aanbevelingen ter harte zullen worden genomen. Ten aan

zien van het weidevogelbeleid dient zekerheid te bestaan over het feit dat 

de projectonderdelen zodanig geprojecteerd zijn dat ze binnen de be

staande verstorende zones vallen en geen compensatie nodig is. 

R e a c t i e 

De aanbevelingen In het ecologisch rapport zijn overgenomen in het pro

gramma van eisen voor de realisatie van het project O m zeker te zijn of er 

nu wel of geen compensatie nodig is, wordt door de provincie een kaart 

opgesteld. Aan deze kaart is In de plantoellchting aanvullende aandacht 

besteed. 

O p m e r k i n g 1 0 A r t i k e l 1 9 , l i d 2 W R O 

Er kan een dergelijke verklaring In het vooruitzicht worden gesteld voor de 

aanleg van de brug, als nader overleg is gevoerd met de Gasunie over de 

nabijgelegen gasleiding, de goede landschappelijke Inpassing van de brug 

Is gegarandeerd en er geen belemmeringen aanwezig zijn op grond van 

de Boswet 

R e a c t i e 

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Aanvullende Informa

tie over het overleg met Gasunie en de landschappelijke Inpassing van de 

brug wordt aangeleverd. Vervolgens zal worden verzocht om artikel 1 9, lid 

2 W R O van toepassing te verklaren. De procedure voor de brug wordt op 

basis van de voorgaande verklaring gestart 
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A d b. W e t t e r s k i p F r y s l a n 

O p m e r k i n g R I o o l p e r s l e l d I n g e n r i o o l g e m a a l 

Het Wetterskip attendeert op het aanvullende wateradvies dat Is uitge

bracht op 21 september 2007, Hierin Is aangegeven dat binnen het plan

gebied een rioolperslelding aanwezig is. Vanwege de werkzaamheden zal 

waarschijnlijk de leiding en het rioolgemaal verplaatst moeten worden. 

Voor de leiding is dit geen probleem, omdat deze in de planvoorschriften 

mogelijk Is gemaakt Voor het rioolgemaal meent het waterschap dat een 

aanvullende regeling nodig is. 

R e a c t i e 

Wat betreft het bouwen van bouwwerken kan worden opgemerkt dat het 

onderhavige bestemmingsplan en het bestemmingsplan Parrega dat thans 

In procedure Is, gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen met een 

Inhoud van maximaal 30 m^ en een hoogte van maximaal 3 m mogelijk 

maken. Ook maakt het Besluit bouwvergunningsvrlje en llcht-

bouwvergunnlngplichtlge bouwwerken het bouwen van een gebouw ten 

behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening 

(bouwvergunnlngvrlj) mogelijk Indien de hoogte, gemeten vanaf het aan

sluitend terrein, minder Is dan 3 m en het oppeivlak minder Is dan 1 5 m^. 

Hiermee Is In een regeling voor het rioolgemaal voorzien. 

A d c, N ,V . N e d e r l a n d s e G a s u n i e 

O p m e r k i n g A d v i e s G a s u n i e 

Op het moment dat een keuze is gemaakt tussen een aantal varianten 

voor de verlegging van de gasleiding, ziet de Gasunie graag dat de plan

kaart dienovereenkomstig zal worden aangepast. Tevens wijst de Gasunie 

op vernieuwing van het externe veiligheidsbeleid rondom aardgasleldln-

gen waarmee het ministerie van VROM druk doende Is, Hieruit kunnen 

afwijkende velllgheldsafstanden ten opzichte van de circulaire uit 1984 

voortkomen. 

R e a c t i e 

Zoals In het overleg met Gasunie Is aangegeven, Is het wel aannemelijk, 

maar nog niet zeker dat de leiding verlegt gaat worden. Voor het aanleg

gen van de leiding voorziet het plan in een regeling. Planologische be

scherming van de leiding kan door middel van de actualisatie van het 

bestemmingsplan buitengebied worden gerealiseerd. 

De ontwikkelingen ten aanzien van de velllgheldsafstanden worden op de 

voet gevolgd, Indien er sprake is van afwijkende afstanden, zal hiermee bij 

de uitvoering rekening worden gehouden. 
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A d d . B r a n d w e e r B o l s w a r d L I t t e n s e r a d I e I W ü n s e r a 

d l e l ( B L W ) 

O p m e r k i n g O n d e r g r o n d s e b r a n d k r a a n 

De brandweer heeft geen bezwaar, mits de primaire waterwinning bij de 

afslag Parrega -Angterperlaan - in verband met de aanwezige gevaren van 

een tank- en gasstation - word t verbeterd door het aanbrengen van een 

ondergrondse brandkraan aan de noordoostzijde van de kruising. 

R e a c t i e 

Het onderhavige plan Is niet van Invloed op de primaire waterwinning bij 

de afslag Parrega -Angterperlaan, Ook maakt het plan geen wijziging In de 

situatie van het LPG-tankstatlon mogelijk, Er Is geen directe relatie met het 

onderhavige plan en de brandkraan. Eventuele tekortkomingen van de 

watervoorziening komen bij de het algemene veiligheidsbeleid van de 

gemeente aan de orde. 

A d e, V I t e n s F r y s l a n 

O p m e r k i n g A a n w e z i g h e i d l e i d i n g e n 

VItens geeft aan dat binnen het plangebied hoofdleidingen aanwezig zijn 

en verzoekt daarmee rekening te houden in het plan. 

R e a c t i e 

Ondergrondse leidingen zijn In de bestemming begrepen. Voor de be

scherming van de waterleidingen voegt een bestemmingsplan niets of 

nauwelijks iets toe aan het thans in de provincie functionerende systeem 

van KLIC-meldlngen, De aan de gemeente toegezonden kaarten met daar

op de leidingen zijn aan de Initiatiefnemer (de provincie) ter kennisgeving 

toegezonden. De gemeente gaat er gezien het voorgaande van uit dat het 

belang van de leidingen daarmee gewaarborgd Is. 
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B i j l a g e n 

( 



age 1 

ef W e t t e r s k i p Frys 



W E T T E R S K I P 
F R Y S L A N 

\ \ x k \ o o A 

Provinsje Fryslan 
T.a.v. de heer C. Bakker 
Postbus 20120 
8900 HM LEEUWARDEN 

Leeuwarden, 17 mei 2006 
Bijlage(n): aanvraag formulier keurvergunning 

l,)AG. II 

( I f iper : 1 y ivitll 

.r^l AïïB . . weken 

...K;i(/,öU-«fgsBSah 

Ons kenmerk: WF.2006/6939 
Tel: (058) 292 2818/H. Detmar/el 

District Zuidwest 
Uw kenmerk: -

Onderwerp: 
N359 Fietstunnels Tjerkwerd/Parrega 

Geachte hieer Bakker, 

In reactie op uw aanvraag voor het beoordelen van het plan om fietstunnels aan te leggen onder de 
N359 tussen Parrega en Tjerkwerd stuur Ik u deze brief. 

Ter hoogte van de kruising Tjerkwerd, de kruising Parrega noord en Parrega kern is de Provinsje 
FryslSn voornemens fietstunnels aan te leggen. Het project zal op basis van design en construct 
worden aanbesteed wat betekent dat het exacte ontwerp nog niet bekend Is. Voor het plan moet een 
artikel 19 WRO. lid 1 procedure worden doorlopen. Op basis van de geleverde locatietekeningen Is 
het plan beoordeeld. 

Wetterskip FryslSn staat positief tegenover het plan. Er zijn bij de aanleg enkele aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden. Onderstaand worden deze puntsgewijs behandeld. 

Waterinfrastructuur 
Onder de N359 lopen enkele duikers van Wetterskip Fryslan. Met de verdere uitwerking van de 
plannen moet rekening met deze duikers worden gehouden. Tevens doorkruisen de fietstunnels op 
meerdere plaatsen een bestaande schoüwsloot. Voor het aanleggen van de fietstunnels moet een 
keurvergunning aangevraagd worden. In de keur worden de Dit kan met het formulier dat in de bijlage 
Is toegevoegd. Voor vragen over de keur kunt u contact opnemen met de heer R. Tamminga tel 058-
2922816. 

Berging 
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan compensatie van oppervlaktewater door de toename 
van verhard oppervlak. Het water dat in de tunnels stroomt, kan Indien mogelijk afgevoerd worden 
naar de Workumertrekvaart aan de oostkant van de N359 of naar de schouwsloten aan de oostkant 
van de weg. 

Wettersk ip F r y s l a n 

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden 

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23 



- 2 -

Wet verontreiniging oppervlaktewater 
Indien bij de aanleg van de fietstunnels grondwater wordt onttrokken en wordt geloosd op het 
oppervlaktewater moet bij Wetterskip Fryslan een bronneringsvergunning aangevraagd worden. Voor 
Informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met mevrouw J. Blaauw tel. 058-2922814 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben ingelicht. Voor vragen over dit advies kunt u contact 
opnemen met de heer H. Detmar tel. 058-2922818 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van Wetterskip FryslSn, 
namens deze, ^ 

-ingrT Koops, 
waarnemend hoofd afdeling Watersysteembeheer. 



Bi j lage 2 

O v e r l e g r e a c t l e s 



c o i m i . i ' S H ' y<'t» overleg 

e x a r ü k l 10 \ a a het Bro. .1985 

College van burgemeester en 
van de gemeente Wünseradlel 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

1 9 

ouders 

provinsje fryslan 
provinnie fryslan 

poslbus 20 n o 
.0900 h m leeu\v.3rdeii 

telefoon: (058) 292 59 25 
tc-lefo>:: (058) 291 .51 2S 

y.ovw.fryslan.nl 
e-niail: pi'üvincietfOIryïlriii.nl 

Leeuwarden, 17 maart 2008 
Verzonden, H l i ï 2 M I 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

00753673 
Ruimte 
F. Ji lderda / (058) 292 52 43 off . j i lderda@fryslan.nl 
uitO800052 

Advies Ontwerp-bp 'fietstunnels en bi jbehorende paden N359 
Tjerkwerd-Parrega'. 

Geacht college, 

Op 21 januari 2008 is het voorontwerpbestemmingsplan voor advies ontvangen. 

De Commissie van Overleg heeft het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan be
handeld in haar vergadering van 13 maart 2008. 

Met betrekking tot het plan heeft de commissie een aantal opmerkingen geformuleerd. 

Om aan te geven wat het "gewicht" is van de opmerkingen, wordt in dit overlegadvies de 
categorie-indeling gehanteerd zoals die is omschreven in de Handleiding Gemeenteli jke 

( Plannen 2000. Voor de verklaring van de categorie-indeling wordt naar de Handleiding ver
wezen. 

Algemeen 
Ingestemd kan worden rnet de beoogde infrastructurele voorzieningen die ten behoeve van 
het verbeteren van de verkeersveiligheid uitgevoerd worden. We l adviseert de commissie u 
uit oogpunt van rechtszekerheid op de plankaart nader aan te duiden waar de fietstunnels 
en de tirug geprojecteerd zijn en een koppeling te leggen met de voorschriften. Tevens zou 
ter verduidelijking in de toelichting een impressie van de gewenste infrastructurele voorzie
ningen gegeven kunnen worden. 

Landschap (cat 2) 
Uit landschappelijk oogpunt is gekozen voor tunnels in plaats van fietsbruggen. In samen
werking met de provinciale dienst zijn een aantal uitgangspunten voor de inpassing van de 
tunnels opgesteld. Informatie hierover ontbreekt nog in de toelichting. Ook onduidelijk is in 
hoeverre tevens inpassingseisen zijn gesteld aan de te realiseren brug. De commissie advi
seert u in het plan nader in te gaan op de beeldkwaliteit en de uitvoerbaarheid van de infra
structurele voorzieningen. 
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De commissie adviseert u in artikel 4 lid 3, artikel 4 lid 4, artikel 8 lid b en artikel 9 'het land
schapsbeeld' als toetsingscriterium toe te voegen. 

Boswet (cat 2) 
Onduidelijk is of ten behoeve van de infrastructurele voorzieningen bomen gekapt moeten 
worden. Nadere toelichting is gewenst. Indien bomenkap onder de Boswet valt zal nader 
overleg gevoerd moeten worden met de afdeling Landelijk Gebied over de compensatie van 
de te kappen bomen. 

Gasleiding (cat 2) 
In de toelichting wordt gesproken over het eventueel verleggen van een in het plangebied 
aanwezige gasleiding. In het kader van de uitvoerbaarheid van de plannen zou hierover 
voor de vaststelling van het plan zekerheid moeten bestaan. Voor het verleggen van de 
gasleiding zal tevens een planherziening nodig zijn. 
De commissie adviseert u bij de verdere planvorming tevens rekening te houden met de in 
voorbereiding zijnde regelgeving voor buisleidingen. Inmiddels is een, door het ministerie 
van VROM goedgekeurd, rekenmodel voor de berekening van de risicocontour beschik
baar. De Gasunie kan op basis van de aanwezige ieidinggegevens en het rekenmodel een 
berekening van de plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) maken. 

Ontgrondingen (cat 3) 
In de toelichting van het plan is geen aandacht besteed aan ontgrondingen. Waarschijnli jk is 
voor de graafwerkzaamheden op grond van de ontgrondingenverordening een ontgrondin
genvergunning noodzakelijk. Voor de vaststelling van het plan zal deze vergunning verleend 
moeten zijn. 

Uitvoerbaarheid (cat 3) 
De commissie adviseert u in de paragraaf Uitvoerbaarheid nader in te gaan op de eigen
domssituatie van de gronden waar de voorzieningen plaatsvinden. 

Koppeling dwarsprofielen (cat 3) 
Op de plankaart zijn dwarsprofielen van nieuw aan te leggen fiets- en ontsluit ingspaden 
opgenomen, Een koppeling met de voorschriften ontbreekt nog. 

Profielwijzigingen (cat 3) 
De bestemming verkeer iaat ruimte voor profieiwijzigingen van de N359 zelf. in de doelom
schrijving is aangegeven dat de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of 
versmalling niet voorziet in een ingrijpende wijziging van het profiel van de hoofdrijbaan van 
de N359. Gezien de mogelijke geluidsgevoigen die een profieiwijziging kan hebben advi
seert de commissie in het plan profieiwijzigingen bij recht in het geheel niet toe te staan, in 
de algemene vrijsteii ingsbevoegdheden is vrijstelling voor profieiwijzigingen mogeli jk ge
maakt. Dit biedt voldoende mogeli jkheden voor het verbreden dan wel versmallen van de 
weg. De commissie adviseert u in de voorwaarden een koppeling te leggen met de Wet 
Geluidhinder. 

Ecologie en weidevogels (cat 3) 
In het ecologisch rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan. De commissie advi
seert u in de toelichting nader aan te geven in hoeverre de aanbevelingen ter harte zullen 
worden genomen. 
In de paragraaf over weidevogelbeleid wordt geconcludeerd dat nagenoeg zeker is dat de 
projectonderdelen zodanig geprojecteerd zijn dat ze binnen de bestaande verstorende zo-
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nes vallen en dat geen compensatie nodig Is. De commissie meent dat hierover voor de 
vaststeiling van het plan zekerheid moet bestaan. 

Art. 19, lid 2 W R O 
Er kan een dergelijke verklaring In het vooruitzicht worden gesteld voor de aanleg van de 
brug, ais nader overleg is gevoerd met de Gasunie over de nabijgelegen gasleiding, de 
goede landschappeli jke inpassing van de brug is gegarandeerd en er geen belemmerin
gen aanwezig zijn op grond van de Boswet. 

Hoogachtend, 

Namens de Commissie van Overleg, 

T. de Jong, secretaris 

- 3 -
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F R Y S L A N 

Gemeente Wünseradiel 
T.a.v. mevrouw S. Eringa 
Postbus 2 
8748 ZL WITMARSUM 

VERZONDEN 0 6 BM 2008 

Leeuwarden, 5 maart 2008 Ons kenmerk: WFN0803004 Afdeling Beleid en Plannen 
Bljlage(n): kopie wateradvies 21 Tel: (058) 292 2886/IVI. Nederlof/g Uw kenmerk; -
september 2007 

Onderwerp: 
Reactie voorontwerp bestemmingsplan Fietstunnels N359 Tjerkwerd - Parrega 

Geachte mevrouw Eringa, 

Wij hebben van u het voorontwerp bestemmingsplan Fietstunnels N359 Tjerkwerd - Parrega 
ontvangen in het kader van het artikel 10 Bro vooroverleg. U ontvangt hierbij onze reactie. 

Het bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van drie fietstunnels onder de N359 bij Tjerkwerd en 
Parrega. Hiervoor is op 17 mei 2006 door ons een wateradvies verstrekt dat is opgenomen in de 
waterparagraaf van het bestemmingsplan en integraal ais bijlage. 

Wij attenderen u er op dat op 21 september 2007 een aanvullend wateradvies is verstrekt dat u ais 
bijlage bij deze brief vindt. Belangrijkste onderdeel van deze aanvulling is een riooipersieiding van 
Wetterskip FrysiSn die eik van de drie fietstunnels kruist. Hiernaast ligt bij Parrega een rioolgemaal dat 
mogelijk moet worden verplaatst. De persleiding en het gemaal zijn onder de aandacht gebracht van 
de initiatiefnemer van het plan, de provincie Frysiên, Beide worden opgenomen in het programma van 
eisen. 

Planologisch lijkt hier op het moment geen verdere aandacht voor nodig omdat onder de 
bestemmingsomschrijving ook 'transport- en energieleidingen' worden genoemd. Wel is het mogelijk 
dat het rioolgemaal wordt verplaatst naar een locatie die buiten het gebied ligt waarop het 
bestemmingsplan betrekking heeft. De nieuwe locatie is echter nog niet bekend vanwege de 'design 
and construct' aanpak waarvoor de provincie heeft gekozen. Te zijner tijd zal de nieuwe locatie 
daarom ook planologisch moeten worden beoordeeld. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van Wetterskip FryslSn, 
namens/deZe, . 

7 ^ 

i j r , J. èe Vos, 
waarnemend clusterhoofd Plannen. 

Wetterskip Fryslan 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden 

Telefoon; 058 - 292 22 22 - Fax; 058 - 292 22 23 



Fugro Ingenieursbureau BV. 
T.a.v. de heer R. Loomulder 
Postbus 9440 
9703 LP GRONINGEN 

Naam Datum Paraaf 

Leeuwarden, 21 september 2007 Ons kenmerk: WFN0732789 
Bijlage(n); - Tel: (058) 292 2886/M. Nederlof 

Afdeling Beleid en Plannen 
Uw kenmerk: 

Onderwerp: 
Aanvullend wateradvies N359 fietstunnels Parrega/Tjerkwerd 

Geachte heer Loomulder, 

Volgens afspraak ontvangt u hierbij een aanvullende wateradvies voor de aanleg van drie fietstunnels 
onder de N359 bij Parrega en Tjerkwerd. Dit advies wordt verstrekt in het kader van de watertoets, 

Voor de drie tunnels is door ons reeds een advies afgegeven op 17 mei 2006 (kenmerk 
WF.2006/6939). Het advies betreft de waterinfrastructuur, compensatie van verhard oppervlak en de 
aanvraag van een WVO-vergunning, Als aanvulling op dit advies -dat verder ongewijzigd blijft- hel 
volgende. 

Waterinfrastructuur 
Voor wijzigingen van de waterinfrastructuur moet een ontheffing van de Keur van Wetterskip Fryslan 
worden aangevraagd. Het ontwerp moet nog worden gemaakt omdat het project wordt aanbesteed op 
basis van 'design en construct'. Wij adviseren om ons in een vroeg stadium bij het ontwerp te 
betrekken. 

Riooipersieiding 
Ten oosten van de N359 ligt een riooipersieiding van Wetterskip Fryslan die waarschijnlijk moet 
worden verlegd voor de fietstunnels. Hierover kan contact worden opgenomen met de heer H. Kiewiet 
van Wetterskip Fryslan, tel. 058 - 292 2418, 

Wat Wetterskip Fryslan betreft is hiermee voldaan aan de watertoets. Wij hopen u hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, 
namens deze. 
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N.V. Nederlandse Gasunie 

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

Datum 
1 februari 2008 

Doorklesnummer 
0570 696461 
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F (050) 521 19 99 

E communleatle@gasunle.nl 

BTW NL007239348B01 

Handelsregister Groningen 02029700 

www.gasunle.nl 
Ons kenmerk Uw kenmerk 
TA30 08.B.0651 

Onderwerp 

reactie op voorontwerp fietstunnels en bijbehorende paden N359 Tjerkwerd-Parrega 

Geacht college, 

Naar aanleiding van uw brief van 10 januari 2007 jongstleden, waarmee u ons 
bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg zoals 
bedoeld in artikel 10 Bro 1985 deed toekomen, delen wij u mee dat het plan ons aanleiding 
geeft tot het maken van de volgende opmerking. 

Zoals ook door u beschreven op bladzijde 25 van de toelichting, zal uiteindelijk een keuze 
worden gemaakt uit een aantal varianten voor de verlegging. Op het moment dat deze 
verlegging is gerealiseerd zouden wij graag zien dat de plankaart dienovereenkomstig zal 
worden aangepast. 

Wellicht ten overvloede willen wij u nog op het volgende wijzen. Zoals bekend is het 
ministerie van VROM doende het externe veiligheidsbeleid rondom aardgasleldingen te 
vernieuwen. Hier kunnen velllgheldsafstanden uit voortkomen die afwijken van de circulaire 
uit 1984. 

Indien u bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen wenst te anticiperen op dit vernieuwde 
risicobeleid heeft u de mogelijkheid om bij onze tracébeheerder, de heer G. Pater, 
telefoonnummer: 0570-696422, een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) aan te vragen. In de 
bijlage hebben wij voor u op een rijtje gezet welke Informatie met betrekking tot 
omgevingsdata voor groepsrisicoberekeningen u aan dient te leveren. Bij eventuele vragen 
over de toepassing van de QRA kunt u zich richten tot onze tracébeheerder. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,__ . 

Thiadmar Koopman 
Medewerker Juridische Zaken Oost 

Bijlage: Eisen omgevingsdata ten behoeve van QRA 
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K.c. 
Archief, 
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TAM (Kassenberg); 
DET (Droge, Temmerman, Bos, Van Etteren, Van Burgel, 
Slim, Triezenberg, Middel) 

Door het ministerie van VROM wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe zoneringregeling, 
ter vervanging van de thans vigerende circulaire "Zonering langs hoge druk 
aardgastransportleidingen" uit 1984. De In de circulaire opgenomen deterministische 
afstanden worden in de nieuwe regeling vervangen door een risicobeleid. Hierin zal met 
name het plaatsgebonden risico een prominente rol gaan spelen, in die zin dat (beperkt) 
kwetsbare objecten (In beginsel) niet worden toegelaten binnen het 10'^ per jaar PR niveau. 

Echter, naast het plaatsgebonden risico zal ook het groepsrisico in de nabije toekomst meer 
aandacht gaan krijgen, temeer daar het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht zal gaan 
krijgen met betrekking tot het groepsrisico. Deze aandacht is nu reeds zichtbaar door het 
toenemend aantal vragen met betrekking tot het groepsrisico die door het bevoegd gezag 
aan Gasunie worden gesteld. Het betreft In die gevallen vaak toekomstige RO plannen, 
waarbij het verzoek wordt gedaan deze plannen In het kader van externe veiligheid door te 
rekenen. 

In tegenstelling tot een berekening van het plaatsgebonden risico, dat enkel een eigenschap 
is van de leiding, Is het groepsrisico juist een eigenschap van de leiding én de omgeving van 
die leiding. Daarmee wordt, naast intern te verkrijgen leidingdata, van het bevoegd gezag 
inzicht gevraagd in de daadwerkelijke plannen In termen van aantal aanwezigen in de 
omgeving van de leiding. Dit memorandum geeft aan welke data, In welk formaat, 
noodzakelijk is om het groepsrisico op een gedegen manier In kaart te brengen. In 
onderstaande wordt zowel stilgestaan bij de leldingdata als bij de omgevingsdata. 

Leidingdata 
Om het groepsrisico adequaat te kunnen berekenen, is het noodzakelijk het tracé van de 
leiding, tezamen met de parametrering van de leiding. Inzichtelijk te hebben. Er wordt een 
drietal gevallen onderscheiden: 

Datum 

MEMORANDUM 

Inleiding 
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Datum 1 3 oktober 2007 Ons kenmerk: TAM 07.0138 

Onderwerp: Input groepsrisicoberekeningen, revisie 2 

« Vaststellen leidingparameters bij verlegging 
Als de parametrering van de leiding nog moet worden vastgesteld kan worden gerekend 
met uniforme leldingparameters. In dat geval volstaat het aanleveren van diameter 
(mm), druk (barg), wanddikte (mm), staalsoort en dekking (m). Inclusief een Indicatie 
van het nieuwe tracé op een digitale achtergrondkaart, waarvan de Rijksdriehoek 
coördinaten op ten minste twee punten van die kaart moeten zijn gespecificeerd. Het 
voorkeursformaat van de digitale achtergrondkaart is (een al dan niet gezlpte) bitmap. 
Ook het formaat .jp(e)g volstaat. 

• Overige nieuwe tracés 
Het tracé dient te worden weergegeven In Rijksdriehoekcoördinaten, en op elke 
coördinaat is het noodzakelijk om inzicht te hebben in diameter (mm), druk (barg), 
wanddikte (mm), staalsoort en dekking (m). Concreet betekent dit dat de leldingdata 
moet worden aangeleverd in een ASCII tekst bestand of Excel bestand dat als volgt is 
opgebouwd: 

X-coördinaat Y-coördinaat d i a m e t e r wanddikte druk s t a a l s o o r t d e k k i n g 

Als voorbeeld: 

186740,7 334754,9 914 11,18 66,2 X65 2, 04 
186733,9 334743,8 914 11,18 66,2 X65 1, 98 
186729,6 334731,7 914 11,18 66,2 X65 1, 93 
186729,4 334730,7 914 11,18 66,2 X65 1, 92 
186729,2 334729, 7 914 11,18 66,2 X65 1, 91 
186729,1 334728,7 914 11,18 66,2 X65 1, 89 
186728,9 334727,7 914 11,18 66,2 X65 1,88 
186728,7 334726,7 914 11,18 66,2 X65 1, 87 
186726,0 334711,0 914 11,18 66, 2 X65 1,55 
186723,8 334699,2 914 11,18 66,2 X65 1,45 
186721,9 334688,3 914 11,18 66,2 X65 1, 51 
186718,2 334667,7 914 11,18 66, 2 X65 1, 62 
186715,2 334550,9 914 11,18 66, 2 X65 1, 69 
186715,0 334650,0 914 11,18 66,2 X65 1, 69 
186714,8 334549,0 914 11,18 66,2 X65 1, 68 
186712,1 334633,2 914 11,18 66,2 X65 1,63 
186709,7 334619,4 914 11,18 66,2 X65 1,58 

• Bestaand tracé 
In het geval van een bestaand tracé kunnen de gegevens uit het PiMS systeem worden 
gehaald. In dit geval volstaat het aangeven van de betreffende routekaarten. 
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Onderwerp: Input groepsrisicoberekeningen, revisie 2 

Omgevingsdata 
Het in kaart brengen van de omgeving is minder evident, mede daar de plannen bij een 
gemeente of provincie vaak nog niet In voldoende detail bekend zijn. Het Is echter 
noodzakelijk dat de gemeente Inzichtelijk maakt welke gebouwen er in de omgeving van het 
tracé staan, wat de aard der bebouwing is (woningen. Industrie, recreatie, zorginstelling, 
onderwijsinstelling,...) en hoeveel personen in die gebouwen aanwezig zijn. 

De bandbreedte ter Inventarisatie van bebouwing voor verschillende leidingen Is 
weergegeven in navolgende tabel. In deze tabel staan de in het Nederlandse 
gastransportsysteem voorkomende leldingdiameters, en voor elke diameter is een afstand 
opgenomen. Een strook ter breedte van deze afstand aan weerszijden van het tracé moet 
worden geïnventariseerd op bebouwing. 

Tabel 1 Diameter afhankel i jke afstand ter inventarisatie bebouwing bij e e n 
bepaald t racé 

Diameterklasse 
[inch] 

Inventarisatieafstand (IA) 

4 100 
6 100 
8 150 
10 200 
12 200 
14 200 
16 250 
18 300 
20 300 
24 350 
30 400 
36 500 

550 
48 600 

Ook de lengte van de strook die moet worden geïnventariseerd Is van belang, Bij de 
ruimtelijke plannen moet de bestaande bebouwing worden geïnventariseerd tot 2 maal de In 
Tabel 1 opgenomen afstand (IA) vermeerderd met 1 km, aan weerszijden van het 
nieuwbouwplan. Een en ander is gevisualiseerd in Figuur 1. Het blauwe gebied betreft het 
nieuwbouwplan. De rode strook moet worden geïnventariseerd op aanwezigheid van 
mensen. 
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Datum; 3 oktober 2007 Ons kenmerk; TAM 07.0138 

Onderwerp; Input groepsrisicoberekeningen, revisie 2 

Figuur 1 Gedefinieerde strook ter inventarisat ie omgeving van tracé 

Eisen bevoegd gezag 
• Het bevoegd gezag dient de omgeving van het tracé binnen een gebied ter breedte 

van de in Tabel 1 opgenomen afstand aan weerszijden van het tracé en ter lengte 
van het nieuwbouwplan inclusief 2 maal de in Tabel 1 opgenomen afstand 
vermeerderd met 1 km, aan weerszijden van het plan (zie Figuur 1) te visualiseren 
op een digitale achtergrondkaart, waarvan de Rijksdriehoek coördinaten op 
tenminste twee punten van die kaart moeten zijn gespecificeerd. Het 
voorkeursformaat van de digitale achtergrondkaart Is (een al dan niet gezlpte) 
bitmap. Ook de formaten .jp(e)g, .dfx en .tlf volstaan. 

• Voor alle geïnventariseerde objecten moet worden aangegeven wat het totale aantal 
aanwezigen Is gedurende de dagperiode en wat het totale aantal aanwezigen is 
gedurende de nachtperiode. 

Een aantal opmerkingen: 
• Aanvragen die niet volledig en correct worden aangeleverd, worden niet in 

behandeling genomen. 
e Een standaardaanname is dat een dagperiode 10,5 uur duurt en een nachtperiode 

13,5 uur. Bovendien gelden standaard fracties voor personen blnnens- en 
buitenshuis. Overdag is 7% van de aanwezigen in de open lucht, gedurende de nacht 
Is 1% van de aanwezigen buitenshuis. 

O Indien het bevoegd gezag enkel het aantal bewoners weet bij een bepaalde woonwijk 
of een appartementencomplex, zijn er in de richtlijnen voor het uitvoeren van 
kwantitatieve risicoanalyses CGuidelines for Quantitative Risk Assessment', CPR 
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Datum: 3 oktober 2007 Ons kenmerk; TAM 07.0138 

Onderwerp; Input groepsrisicoberekeningen, revisie 2 

18E) standaard aanwezigheidsfracties opgenomen; 70% van de bewoners is overdag 
aanwezig en 100% van de bewoners is 's nachts aanwezig. 

» Indien het bevoegd gezag enkel het aantal woningen weet bij een bepaalde woonwijk 
of een appartementencomplex, is er in de richtlijnen voor het uitvoeren van 
kwantitatieve risicoanalyses een standaard aantal bewoners per woning opgenomen. 
Dit aantal is gelijk aan 2,4 mensen per woning. 

e In het zogenaamde Groene Boek ''Methods for the determination of possible damage 
to people and objects resulting from releases of hazardous materials", CPR 16E, Is 
een hoofdstuk opgenomen omtrent populatie data en wordt uitgebreider stilgestaan 
bij aannames die gemaakt zouden kunnen worden omtrent aantallen aanwezigen 
gedurende bepaalde perioden, 

• Er kan sprake zijn van objecten zoals gebedshuizen, gemeenschapshuizen, 
theatergebouwen, recreatiegebieden, e t c , waar gedurende een relatief korte periode 
een groot aantal mensen aanwezig is. In eerste instantie moet dit grote aantal 
aanwezigen worden ingedeeld in een dag- of een nachtperiode. Dit geeft een 
overschatting van de berekende FN-curve als representant van het groepsrisico. 
Deze FN-curve kan - indien noodzakelijk - worden genuanceerd door meer In detail 
te kijken naar de periode-Indeling en de aantallen aanwezigen In bepaalde periodes, 
Dit vergt echter onderling overleg tussen Gasunie en bevoegd gezag. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het ministerie van VROM momenteel bezig Is met 
het opzetten van een geüniformeerd populatiebestand, dat in de loop van 2008 beschikbaar 
moet komen. Tot de oplevering hiervan stelt RIVM eventueel populatlegegevens voor 
bestaande situaties beschikbaar voor het bevoegd gezag. Zie daarvoor de website van het 
RIVM; http://www.rlvm.nl/mllieuportaal/bjbllotheek/veeioesteidevraQen/populatiebestanden- 
qroepsrlslcoberekeninqen.isp. 
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Datum; 3 oktober 2007 Ons kenmerk; TAM 07.0138 

Onderwerp; Input groepsrisicoberekeningen, revisie 2 

Een voorbeeld, zoals de data moet worden aangeleverd:  
Onderstaand de omgeving van de leiding, die rood is ingetekend. Een tweetal coördinaten is 
weergeven in de figuur. 

De aantallen aanwezigen gedurende de dag- en nachtperiode zijn voor de verschillende 
objecten weergegeven In onderstaande tabel: 

Blok Type Aantal aanwez ig overdag Aantal aanwez ig nachts 
1 Appartementen 105 150 
2 Appartementen 70 100 
3 Appartementen 63 90 
4 Appartementen 140 200 

9 Basisschool 225 0 
10 Zorginstelling 175 145 
11 Industrie 75 0 

15 Recreatie 90 105 
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Onderwerp bestemmingsplan fietstunnels N 359 

Geachte heer Akkerman, 

In antwoord op uw verzoek om advies betreffende het ontwerpbsstemmingsplan fietstunnels N359 
kan ik u meedelen dat wij het plan hebben beoordeeld aan de uitgangspunten welke zijn verwoord 
in de Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de brandweer BLW. 

De brandweer heeft geen bezwaar tegen het ingediende plan mits de primaire waterwinning bij de 
afslag Parrega Angterperlaan ivm de aanwezige gevaren (tankstation en gasstation) wordt 
verbeterd door het aanbrengen van een ondergrondse brandkraan aan de noord-oostzijde van de 
kruising. Zie hiervoor punt 2.3 van het toetsformuiier. De nadere plaatsbepaling van de brandkraan 
dient in overleg met de Brandweer BLW te geschieden. 

Commandant Brandweer 

G. Priem 
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Onderwerp Reactie op voorontwerp bestemmingsplan fietstunnels N359 

Geachte mevrouw Eringa, 

Hierbij onze reactie naar aanleiding van het door u toegezonden bestemmingsplan 
fietstunnels N359. 

Naar beoordeling van het bestemmingsplan fietstunnels N359 blijkt dat er binnen de grenzen 
van het bestemmingsplan distributieleidingen van ons bedrijf liggen. 

Wij verzoeken u bij de definitieve invulling van het plan rekening te houden met de aan
wezigheid van deze leidingen en voor eventuele aanleg van nieuwe leidingen een nutsstrook 
te creëren in de vorm van een trottoir of een grasstrook. De grasstrook dient vrij te worden 
gehouderi van bomen en/of diepwortelende struiken en voor de nutsstrook dient een breedte 
te worden aangehouden van tenminste 1,80 meter. 

Voor de goede orde doen wij u hierbij toekomen onze beheerkaarten 160-5580, 160-5575, 
160-5585 , 161-5595, 160-5590, 161-5600, 162-5610, 1625-56175 en 162-5615 waarop in 
geel de grens van het bestemmingsplan staat. 

Wij rekenen op uw medewerking. 

ing. 3.3. Groen 
manager Distributie 

Bijlagen beheerkaarten 160-5580, 160-5575, 160-5585, 161-5595, 160-5590, 161-5600, 
162-5610, 1625-56175 en 162-5615 

KvK Utrecht 050.69.581 
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A r t i k e l 1 
B e g r i p s b e p a l i n g e n 

In deze voorschriften word t verstaan onder; 

a, h e t p I a n : 

het Bestemmingsplan fietstunnels en bi jbehorende paden N359 

Tjerkwerd - Parrega van de gemeente Wünseradiel; 

b, d e p l a n k a a r t : 

de plankaart van het Bestemmingsplan fietstunnels en bi jbehoren

de paden N 3 5 9 Tjerkwerd - Parrega van de gemeente Wünsera

diel: 

c, b e b o u w i n g ; 

één of meer gebouwen e n / o f bouwwerken geen gebouwen zijn

de; 

d , b e s t a a n d b o u w w e r k : 

een bouwwerk, dat ten tijde van de ter inzage legging van het ont

werp van dit plan bestaat word t gebouwd, dan wei nadien krach

tens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is 

ingediend, kan worden gebouwd: 

e, b e s t a a n d g e b r u i k : 

het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het 

betreffende gebruiksverbod: 

f, b e s t e m m i n g s g r e n s ; 

een op de piankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 

bestemmingsvlak: 

g , b e s t e m m i n g s v l a k : 

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming: 

h, b o u w e n : 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het ge

heel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats; 
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i. b o u w w e r k : 

elke constructie van enige omvang van hout steen, metaal of ander 

materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbon

den, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond: 

j . g e b o u w : 

eik bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, ge

heel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vo rmt 

k. p e i l ; 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de 

weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofd

toegang: 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct 

aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter plaatse van 

die hoofdtoegang bij voltooi ing van de bouw. 

280.00.00.3S.OO.vrs - Bestemmingsplan fietstunnels en bijbehorende paden N3S9 Tjerkwerd-
Parrega - 1 4 mei 2008 
Artikel 1 Begripsbepalingen 



A r t i k e l 2 

W i j z e v a n m e t e n 

a. d e i n h o u d v a n e e n b o u w w e r k : 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van 

de gevels (en /o f het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde 

van daken en dakkapellen: 

b. d e b o u w h o o g t e v a n e e n b o u w w e r k : 

vanaf het peil to t aan het hoogste punt van een gebouw of van een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van onderge

schikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gel i jk te stellen bouwonderdelen: 

280.00.00,35,00,vrs - Bestemmingsplan fietstunnels en bijbehorende paden N359 Tjerkwerd-
Parrega - 14 mei 2008 
Artikel 2 Wijze van meten 
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i n g e n 
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A r t i k e l 3 

L e i d i n g - g a s ( d u b b e l b e s t e m 

m i n g | 

1 . B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De op de plankaart voor "Leiding - Gas" aangewezen gronden zijn, naast de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) 

tevens bestemd voo reen hoofdaardgastransportlelding. 

2 . B e b o u w i n g s b e p a l i n g e n 

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aan

gewezen bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan 

ten behoeve van deze bestemming.; 

b. O p of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd; 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt 

de volgende bepaling: 

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 

ten hoogste 3 bedragen. 

3 . V r i j s t e l l i n g v a n d e b o u w v o o r s c h r i f t e n 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 2 sub a en lid 2 sub b en toestaan dat de in de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde 

gebouwen worden gebouwd, mits uit vooraf ingewonnen advies 

bij de betreffende Ieidingbeheerder is gebleken dat hiertegen uit 

oogpunt van doelmatig ieidingbeheer geen bezwaar bestaat; 

b. het bepaalde in lid 2 sub a en lid 2 sub c en toestaan dat de in de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits uit 

vooraf ingewonnen advies bij de betreffende ieidingbeheerder is 

gebleken dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig Ieidingbe

heer geen bezwaar bestaat 
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A r t i k e l 4 

V e r k e e r 

1 . B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De op de piankaart voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd 

voor; 

a. wegen met een functie voor zowel het verkeer met een doorgaand 

karakter als voor de ontsluiting van aanliggende gronden; 

b. parkeerstroken; 

c. voet- en fietspaden; 

e, picknick-plaatsen; 

f. kunstwerken; 

g' geiuidwerende voorzieningen; 

h. bermen en bermsloten; 

i, waterlopen; 

'}• fietstunnels, 

alsmede voon 

k, bi jbehorende gebouwtjes ten behoeve van de verkeerswaarneming; 

1. bediening van kunstwerken en verkeerslichten; 

m. transport- en energieleldingen; 

n. gemalen; 

O. andere bouwwerken, 

met dien verstande dat 

in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzienin

gen, zoals bermbeplanting, voorzieningen voor voetgangers en fiet

sers, bushaltes en dergelijke zijn begrepen; 

de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmal

ling, niet in een wijziging van het profiel van de hoofdrijbaan van de 

N 3 5 9 voorziet 

wegen en paden dienen te worden gerealiseerd in overeenstem

ming met de op de piankaart weergegeven dwarsprofielen; 

fietstunnels uitsluitend ter plaatse van de 'indicatieve locatie fiets

tunnels'aangegeven gronden mogen worden gerealiseerd; 

voor zover de gronden niet in gebruik zijn voor het doorgaande 

verkeer, agrarisch gebruik eveneens in de bestemming is begrepen. 

2 . B o u w v o o r s c h r i f t e n 

a. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling: 

de inhoud bedraagt ten hoogste 30 mT 
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b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt 

de volgende bepaling: 

de bouwhoogte ten hoogste 3 meter mag bedragen en voor 

andere bouwwerken ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer en voor kunstwerken 

ten hoogste 10 meter mag bedragen. 

3 . N a d e r e e i s e n 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen 

van een onevenredige aantasting van; 

de gebruiksmogeli jkheden van aangrenzende gronden: 

het straat- e n / o f bebouwingsbeeld: 

de verkeersveiligheid, 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen: 

b. de plaats en afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4 . V r i j s t e l l i n g v a n d e b o u w v o o r s c h r i f t e n 

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaal

de in lid 2, sub b, voor wat betreft de bouwhoogte van andere bouwwer

ken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 

met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 15 meter mag 

bedragen. 

280.00.00.35.00.vrs - Bestemmingsplan fietstunnels en bijbehorende paden N359 Tjerkwerd-
Parrega - 14 mei 2008 
Artikel 4 Verkeer 



A l g e m e n e b e p a -

i n g e n 
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A r t i k e l 5 
A n t i d u b b e l t e l b e p a l i n g e n 

Grond die eenmaal in aanmerking is gekomen bij het toestaan van een 

bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, 

blijft bij de beoordel ing van latere bouwplannen buiten beschouwing, 
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A r t i k e l 6 

U i t s l u i t i n g a a n v u l l e n d e w e r 

k i n g B o u w v e r o r d e n i n g 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen 

van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in 

artikel 9, lid 2 van de Won ingwe t buiten toepassing, behoudens ten 

aanzien van de volgende onderwerpen; 

a. anti-cumulatiebepaling (artikel 2.5.2); 

b. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoor-

zieningen (artikel 2.5.3); 

c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (artikel 2.5.4); 

d. ruimte tussen bouwwerken (artikel 2.5.17); 

e. erf- en terreinafscheidingen (artikel 2.5.18); 

f. bouwen nabij bovengrondse hoogspannings- en ondergrondse 

hoofdtransportleidingen (artikel 2.5.19); 

g. parkeergelegenheid en laad- en losmogeiijkheden bij of in gebou

wen (artikel 2.5.30). 
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A r t i k e l 7 

A l g e m e n e g e b r u i k s b e p a l i n g 

1 . G e b r u i k v a n g r o n d e n e n b o u w w e r k e n 

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te 

gebruiken of te laten gebruiken voor doeleinden in strijd met de in het 

plan gegeven bestemmingen. 

2 . V r i j s t e l l i n g v a n h e t g e b r u i k 

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van de algemene en 

specifieke gebruiksvoorschriften, indien strikte toepassing daarvan leidt tot 

een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende 

redenen word t gerechtvaardigd. 
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A r t i k e l 8 

A l g e m e n e v r i j s t e l l i n g s b e p a 

i i n g e n 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van; 

1. de op de piankaart of in de voorschriften gegeven maten, 

afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages; 

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of 

profiel van de hoofdrijbaan van de N 3 5 9 of de aansluiting 

van wegen in geringe mate wo rd t aangepast indien de 

verkeersveiligheid en/of - in tens i te i t daartoe aanleiding geeft 

mits de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer in 

overeenstemming is met de voorkeursgrenswaarde, dan we i 

een verkregen hogere waarde in de zin van de W e t 

geluidhinder; 

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings-

grenzen worden overschreden, indien een meetverschil 

daartoe aanleiding geeft; 

4. het bepaalde in het plan voor het bouwen van antennes en 

lichtmasten waarvan de bouwhoogte ten hoogste 1 5 meter 

mag bedragen; 

5. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nuts-

gebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar 

vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de 

bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de 

aard daarmee gel i jk te stellen gebouwtjes en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 

bedraagt 

b. De onder a bedoelde vrijstellingen mogen niet leiden tot een 

onevenredige aantasting van: 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

het straat- e n / o f bebouwingsbeeid; 

de verkeersveiligheid. 
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A r t i k e l 9 
A l g e m e n e w i j z i g i n g s b e p a l i n 

g e n 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 11 

van de W e t op de Ruimtelijke Ordening, het plan wijzigen in die 

zin dat een transformatorstation, gasdrukmeet- en regeistation, 

rioolgemaal en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerk 

van openbaar nut mag worden gebouwd tot een maximum inhoud 

van 400 m^ en een maximum bouwhoogte van 4 meten 

b. Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 11 

van de W e t op de Ruimtelijke Ordening, het plan wijzigen ten 

behoeve van een telefooncel, wachthuisje, toi letgebouw en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en andere bouwwerken, 

tot een maximum inhoud van 100 m'' en een maximum 

bouwhoogte van 3 meter; 

c. Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 11 

van de W e t op de Ruimtelijke Ordening, het plan wijzigen ten 

behoeve van het oprichten van antennes, waarvan de bouwhoogte 

ten hoogste 25 meter mag bedragen; 

d. O p de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de In 

afdeling 3.4 van de Algemene w e t bestuursrecht geregelde 

procedure van toepassing. 
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O v e r g a n g s - e n 

s l o t b e p a l i n g e n 

280.00.00.35.00,vrs 



A r t i k e l 1 O 

S t r a f b e p a l i n g e n 

Overtreding van het bepaalde in artikel; 

art 7 lid 1; 

art 11 lid b sub 2 

wo rd t aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° 

van de W e t op de economische delicten. 
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A r t i k e l 1 1 

O w e r g a n g s b e p a l l n g e n 

a . B o u w w e r k e n 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig is of in uitvoering is, danwel gebouwd 

kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet word t 

vergroot 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel 

worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de 

bouwvergunning word t gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk teniet is gegaan; 

2. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor 

het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 

eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar 

bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn 

gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder be

grepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

b. G e b r u i k 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd 

is, mag worden voortgezet; 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, 

bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in 

een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verande

ring de afwijking naar aard en omvang word t verkleind; 

3. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtre

ding van het plan voor een periode langer dan een jaar word t on

derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten; 
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4, Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in 

strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder 

begrepen de overgangsbepalingen van dat plan, 

280.00.00.35.00.vrs - Bestemmingsplan fietstunnels en bijbehorende paden N359 Tjerkwerd-
Parrega - 14 mei 2008 
Artikel 11 Overgangsbepalingen 



A r t i k e l 1 2 

S l o t b e p a l i n g 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: 

"Voorschriften deei uitmakende van het Bestemmingsplan fietstunnels en 

bi jbehorende paden N 3 5 9 Tjerkwerd - Parrega van de gemeente Wünse

radiel" 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van; 
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BELEIDSNOTITIE KLEINE WINDTURBINES 2008 

1. Aanleiding 

Er komen steeds meer aanvragen voor kleine windturbines voor zowel in het buitengebied 
als de bebouwde kom. De "Beleidsnotitie kleine windturbines in het buitengebied" is op 23 
november 2004 vastgesteld en opgenomen in de herziening bestemmingsplannen 
buitengebied. 
Vanwege de diversiteit van aanvragen van kleine windturbines in de bebouwde kom, het 
buitengebied en voor bedrijventerrein in relatie tot de technische ontwikkelingen op het 
gebied van kleine windturbines is de voorliggende notitie bedoeld om een afweging te maken 
voor het realiseren van kleine windturbines in zowel het buitengebied als de bebouwde 
omgeving. Voorts zijn de nieuwe ontwikkelingen hierin meegenomen op basis van het 
document "Urban wind turbines, Leidraad voor kleine windturbines in de bebouwde 
omgeving, februari 2007". 

1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de definities van kleine windturbines op een rij gezet. Hoofdstuk 3 
beschrijft de kleine windturbines in relatie tot de Wet milieubeheer en de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). In Hoofdstuk 4 wordt de ruimtelijke inpassing van kleine 
windturbines beschreven. In hoofdstuk 5 wordt het beleid kleine windturbines voor in het 
buitengebied beschreven, in hoofdstuk 6 voorde bedrijventerreinen en in hoofdstuk 7 voor 
de dorpsgebieden. Hoofdstuk 8 omvat het voorstel. 
In bijlage I zijn foto's van kleine windturbines opgenomen. 

2. Definities 

In deze beleidsnotitie is aangesloten bij de bestaande terminologie van de 
bestemmingsplannen Herziening Bütengebiet Noard en Bütengebiet Süd. Tevens is hierbij 
de bestaande vakliteratuur over kleine windturbines geraadpleegd. 

2.1 Definitie kleine windturbine 
Onder een kleine windturbine wordt in deze notitie verstaan: een windturbine met een 
masthoogte van maximaal 10 meter en een diameter tot 2 meter. Het vermogen kan variëren 
van ca. 0,2 tot ca. 3 kW. 

2.1.1. Definitie kleine verticale windturbine 
Onder een kleine verticale windturbine wordt in deze notitie verstaan: een kleine windturbine 
met een masthoogte van maximaal 10 meter met twee, drie of meer wieken bevestigd aan 
een horizontale as. In de vakliteratuur worden deze windturbines "horizontale as 
windturbines (HAWT)" genoemd. In bijlage I zijn een paar voorbeelden afgebeeld. 

2.1.2. Definitie kleine horizontale windturbine 
Onder een kleine horizontale windturbines wordt verstaan: een kleine windturbine met een 
verticale draaias, die werkt op basis van het weerstand of lift principe. Voorbeelden zijn: 
Turby, WindSide en Ropatec. In de vakliteratuur worden deze windturbines "verticale as 
windturbines (VAWT)" genoemd. 
Daarnaast zijn er innovatieve horizontale as turbines, die werken op soortgelijke principes, 
zoals de WindWall en de Energy Ball. In bijlage I zijn een paar voorbeelden afgebeeld. 
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3. Wet milieubeheer en Algemene Plaatselijke Verordening 

Uit categorie 20 van het inrichtingen en Vergunningenbesluit (IVB) behorende bij de Wet 
milieubeheer blijkt, dat een kleine windturbine met een diameter kleiner dan twee meter hier 
niet onder valt. Dit betekent dat er op grond van de Wet milieubeheer geen 
geluidsvoorschriften aan kleine windturbines kunnen worden verbonden. 
Wel is artikel 4.1.5 (overige geluidshinder) van de Algemene Plaatselijke Verordening hierop 
van toepassing. 

4. Ruimtelijke inpassing van kleine windturbines 

4.1 Ruimtelijke kwaliteit 
Het plaatsen van een kleine windturbine heeft impact op de ruimtelijke en functionele 
kwaliteit van de omgeving. 
Wanneer een kleine windturbine in het buitengebied in de nabijheid van (hoge) bebouwing 
en beplanting wordt gebouwd, dan zal dit nauwelijks afbreuk doen aan het ruimtelijke beeld. 
In het bebouwde gebied, waar veel mensen een aantrekkelijk woon- en leefklimaat zoeken, 
zullen de gevolgen van het plaatsen van een windturbine veel groter zijn, dan in het 
buitengebied of op een bedrijventerrein. In deze notitie is dan ook gekozen voor een 
gebiedsgerichte aanpak en wordt een onderscheid gemaakt tussen buitengebied, 
bedrijventerreinen en dorpsgebieden. 
Kleine windturbines hebben (zeker in bebouwd gebied) een bepaalde hoogte nodig om wind 
te kunnen vangen. De hoogte zal in de meeste gevallen hoger moeten zijn dan de 
bebouwing. Het doet afbreuk aan het bebouwingsbeeld wanneer dergelijke turbines niet 
zorgvuldig worden geplaatst en het zorgt door de bewegende delen voor een onrustig beeld 
in de woon- en of werkomgeving. Bovendien is een windturbine op een gebouw een vreemd 
element. Wanneer dit niet zorgvuldig wordt ingepast, dan kan dit een ernstige verstoring van 
de architectuur van het gebouw en van het straatbeeld vormen. 
Voor het realiseren van een kleine windturbine is minimaal een bouwvergunning nodig. De 
aanvraag voor een bouwvergunning zal getoetst moeten worden aan het Bouwbesluit, 
Bouwverordening, het bestemmingsplan en welstand. 

4.2 Functionele consequenties 
Bij de plaatsing van kleine windturbines zal verder rekening gehouden moeten worden met 
zaken als slagschaduw, geluidsproductie en veiligheid en opzichte van de omliggende 
gevoelige functies. 
Uit informatie van leveranciers van kleine windturbines blijkt dat de geluidsproductie op 25 m 
afstand bij 10 m/s varieert van O tot 60 dB(A), bron Leidraad voor kleine windturbines in de 
bebouwde omgeving, februari 2007. Wel kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een kleine 
windturbine geplaatst wordt op een gebouw, dat onder het Besluit woon- en 
verblijfsgebouwen milieubeheer valt en de windturbine onderdeel vormt van het gebouw en 
dus moet voldoen aan de (geluids)voorschriften van dit besluit. 
De plaatsing van een kleine windturbine zal getoetst moeten worden aan de daarvoor 
beschikbare regelgeving om overlast voor de omgeving te beperken. 

4.3 Project "Voor de wind gaan" 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de nieuwe kleine windturbines nog niet zijn 
uitontwikkeld, er geen onafhankelijke informatie en geen normen voor de technische kwaliteit 
(certificering) beschikbaar is. Dit maakt een goede afweging lastig. 
De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben samen met 
SenterNovem een project opgezet met als doel: het in een praktijksituatie onderzoeken van 
de perspectieven voor meerdere types kleine windturbines. 
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De centrale vraagstelling van dit project is: waar en onder welke omstandigheden komt 
welke turbine het beste tot zijn recht in de zin van: rendement, inpasbaarheid, veiligheid, 
beleving en esthetische uitstraling. Speciale aandacht is besteedt aan het bestuurlijke proces 
en aan juridische aspecten met betrekking tot de lokale overheid. 
De resultaten van dit project vallen tegen. Op verschillende plaatsen zijn kleine windturbines 
gerealiseerd en is een monitoring uitgevoerd. De werkelijke opbrengst van de kleine 
windturbines is 50-60% van de te verwachten opbrengst. Ook bleek dat er bij gemeenten 
veel onbekendheid is over kleine windturbines en de procedures lang duren. 
Een aanbeveling voor gemeenten was om ook in bestemmingsplannen bepalingen op te 
nemen over kleine windturbines. 
Een aanbeveling voor de branche was om de kleine windturbines te certificeren, zodat er 
meer betrouwbare informatie over de kleine windturbines beschikbaar komt. 

5. Kleine windturbines in het buitengebied 

Aansluitend op het voorgaande wordt allereerst het bestaande beleid voor kleine 
windturbines in het buitengebied als volgt beschreven. De tekst is gewijzigd met betrekking 
tot de kleine windturbines ten opzichte van de bestemmingsplannen buitengebied van 1998. 

5.1 Bestaande situatie 

Herziening bestemmingsplannen buitengebied (2005) 
In de herziening van de bestemmingsplannen buitengebied (2005) is bij de bestemmingen 
Agrarische bedrijven, Bodemgebonden agrarische bedrijven en Agrarische hulpbedrijven met 
betrekking tot kleine windmolens het volgende opgenomen: 

(artikel 5, lid 2 sub b, onder 1) "de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van 
agrarische bedrijven ten hoogste 15 m mag bedragen, ten behoeve van kleine verticale 
windturbines ten hoogste 10 m (maximaal 1 verticale windturbine per agrarisch bedrijf) en 
ten behoeve van de op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan 
aanwezige windturbines ten hoogste de op dat tijdstip bestaande hoogte en rotordiameter." 
(artikel 5, lid 2 sub b, onder 7) "geen horizontale windturbines mogen worden opgericht". 

(artikel 5, lid 3 onder j) burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 
Het bepaalde in lid 2, sub b onder 7 voor het oprichten van ten hoogste 1 horizontale 
windturbine per agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 

• de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit stedenbouwkundig opzicht 
aanvaardbaar moet zijn; 

• de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit milieuhygiënisch opzicht 
(geluidhinder, reflectie, veiiigheid en bezonning) aanvaardbaar moet zijn; 

• de plaatsing van een windturbine alleen mogelijk is op gebouwen hoger dan 6 meter, 
waarbij de hoogte van de windturbine (hoogte kooiconstructie) ten hoogste 1/3 van 
de hoogte van het gebouw mag zijn; 

9 de plaatsing van een horizontale windturbine alleen mogelijk is wanneer de 
windturbine tenminste 5 meter wordt teruggerooid vanuit de dakrand; 

• de plaatsing van een horizontale windturbine er niet toe mag leiden, dat er omwille 
van die turbine bomen moeten worden gekapt. 

3 



5.2 Nieuwe situatie 
Wanneer een kleine windturbine in het buitengebied in de nabijheid van (hoge) bebouwing 
en beplanting wordt gebouwd, dan zal dit nauwelijks afbreuk doen aan het ruimtelijke beeld. 
Destijds is de voorkeur uitgesproken om de kleine windturbines op identieke wijze toe te 
staan bij bedrijvenbestemmingen (ook in het buitengebied), zoals is aangegeven bij de 
bestemmingen Agrarische bedrijven, Bodemgebonden agrarische bedrijven en Agrarische 
hulpbedrijven. 
Om bij de bestaande systematiek van de herziening bestemmingsplannen Bütengebiet 
Noard en Süd aan te sluiten wordt voorgesteld om het beleid voor kleine windturbines, zoals 
hiervoor omschreven, ook op te nemen voor bij de bestemmingen: 

• Agrarische loodsen; 
• Nijverheidsbedrijven; 

Daarnaast komen de uiterlijke kenmerken van woonboerderijen in het buitengebied (als 
voormalige agrarische bedrijven) qua hoogte en beplanting met het silhouet en 
verschijningsvorm zodanig overeen met een agrarisch bedrijf, dat landschappelijk gezien een 
kleine windturbine tot een hoogte van 10 meter niet als onaanvaardbaar wordt geacht, omdat 
geen afbreuk wordt gedaan wordt aan het landschapsbeeld. Wel zal er sprake moeten zijn 
van de bestemming "woonboerderij" op grond van een bestemmingsplan. 

Dit nieuwe beleid voor de bestemmingen Agrarische loodsen, Nijverheidsbedrijven en 
Woonboerderijen luidt dan als volgt: 

Kleine verticale windturbines 
8 De hoogte van kleine verticale windturbines mag ten hoogste 10 m bedragen en er 

mag maximaal 1 verticale windturbine per bedrijf of woonboerderij worden opgericht. 

Kleine horizontale windturbines 
Per bedrijf of woonboerderij mag ten hoogste 1 horizontale windturbine worden opgericht, 
met dien verstande dat: 

» de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit stedenbouwkundig opzicht 
aanvaardbaar moet zijn; 

8 de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit milieuhygiënisch opzicht 
(geluidhinder, reflectie, veiligheid en bezonning) aanvaardbaar moet zijn; 

• de plaatsing van een windturbine alleen mogelijk is op gebouwen hoger dan 6 meter, 
waarbij de hoogte van de windturbine (hoogte kooiconstructie) ten hoogste 1/3 van 
de hoogte van het gebouw mag zijn; 

» de plaatsing van een horizontale windturbine alleen mogelijk is wanneer de 
windturbine tenminste 5 meter wordt teruggerooid vanuit de dakrand; 

• de plaatsing van een horizontale windturbine er niet toe mag leiden, dat er omwille 
van die turbine bomen moeten worden gekapt. 

Voorstel 
Voorgesteld wordt om deze beleidslijn en voorwaarden mee te nemen in de afweging bij de 
vrijstellingen overeenkomstig artikel 19 WRO met betrekking tot de bestemmingen 
Agrarische loodsen, Nijverheidsbedrijven en Woonboerderijen en in de nog op te starten 
actualisatie van de bestemmingsplannen Bütengebiet Noard en Süd. Het voert naar onze 
mening wat te ver om hiervoor apart een partiële herziening van de bestemmingsplannen op 
te starten. 
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6. Kleine windturbines op bedrijventerreinen 

Op basis van de huidige bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen passen kleine 
windturbines niet binnen de bestemmingen voor bedrijfsdoeleinden. 
Wel komen er steeds vaker verzoeken van bedrijven op bedrijventerreinen om een kleine 
windturbine te kunnen plaatsen. In dat kader is het wenselijk om een afwegingskader 
beschikbaar te hebben. 

6.2. Nieuwe situatie 
Destijds is de voorkeur uitgesproken om de kleine windturbines op identieke wijze toe te 
staan bij bedrijfsbestemmingen, zoals is aangegeven bij de bestemmingen Agrarische 
bedrijven. Bodemgebonden agrarische bedrijven en Agrarische hulpbedrijven in het 
buitengebied. 
Om bij de bestaande systematiek van de herziening bestemmingsplannen Bütengebiet 
Noard en Süd aan te sluiten wordt voorgesteld om het beleid voor kleine windturbines ook 
van toepassing te verklaren voor de bedrijventerreinen Baarderbuorren te Arum, Zuidwaard 
en Tussen de Zijlroeden en De Papiermolen te Makkum en De Tunen te Witmarsum. 

Dit nieuwe beleid voor de bedrijventerreinen luidt als volgt: 

Kleine verticale windturbines 
• De hoogte van kleine verticale windturbines mag ten hoogste 10 m bedragen en er 

mag maximaal 1 verticale windturbine per bedrijf worden opgericht. 

Kleine horizontale windturbines 
Per bedrijf mag ten hoogste 1 horizontale windturbine worden opgericht, met dien verstande 
dat: 

• de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit welstand en stedenbouwkundig 
opzicht aanvaardbaar moet zijn; 

• de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit milieuhygiënisch opzicht 
(geluidhinder, reflectie, veiligheid en bezonning) aanvaardbaar moet zijn; 

• de plaatsing van een windturbine alleen mogelijk is op gebouwen hoger dan 6 meter, 
waarbij de hoogte van de windturbine (hoogte kooiconstructie) ten hoogste 1/3 van 
de hoogte van het gebouw mag zijn; 

• de plaatsing van een horizontale windturbine aileen mogelijk is wanneer de 
windturbine tenminste 5 meter wordt teruggerooid vanuit de dakrand; 

• de plaatsing van een horizontale windturbine er niet toe mag leiden, dat er omwille 
van die turbine bomen moeten worden gekapt. 

Voorstel 
Voorgesteld wordt om deze beleidslijn en voorwaarden mee te nemen in de afweging bij de 
vrijstellingen overeenkomstig artikel 19 WRO met betrekking tot de bedrijfsbestemmingen op 
de bedrijventerreinen te Baarderbuorren te Arum, Zuidwaard en Tussen de Zijlroeden te 
Makkum en De Tunen te Witmarsum. 
Wanneer de betreffende bestemmingsplannen voor de bedrijfsterreinen worden 
gerealiseerd, herzien c.q. geactualiseerd dan zal het beleid m.b.t. kleine windturbines hierin 
worden meegenomen. 
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7. Kleine windturbines in dorpsgebieden 

7.1 Bestaande situatie 
Op dit moment zijn kleine windturbines in dorpsgebieden niet toegestaan. Om tot een 
verantwoorde ruimtelijke inpassing in de bebouwde kom te komen is gekozen voor een 
gebiedsgerichte aanpak. Voor de dorpsgebieden wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
beschermde dorpsgezichten en de overige dorpsgebieden. 

7.2 Definitie dorpsgebieden 
In deze notitie wordt onder dorpsgebieden wordt verstaan: de bebouwde kommen van de 26 
kernen en het recreatieterrein op De Holle Poarte te Makkum, met uitzondering van de 
bedrijventerreinen, o.m. Baarderbuorren te Arum, Zuidwaard en Tussen de Zijlroeden, De 
Papiermolen te Makkum en De Tunen te Witmarsum. 

7.3 Beschermde dorpsgezichten 
Uitgangspunt is dat binnen de beschermde dorpsgezichten in Cormwerd, Kimswerd, 
Makkum, Piaam, Pingjum en Schraard en het (toekomstige) beschermde dorpsgezicht in 
Kornwerderzand uit stedenbouwkundig, architectonisch en welstandelijk oogpunt geen kleine 
windturbines passend zijn en dus niet worden toegestaan. 

7.4 Overige dorpsgebieden 

7.4.1 Bestaande situatie 
Kleine windturbines zijn in de overige dorpsgebieden niet toegestaan en hebben zeker in 
bebouwd gebied een bepaalde hoogte nodig om wind te kunnen vangen. De hoogte zal in de 
meeste gevallen hoger moeten zijn dan de bebouwing. Het doet afbreuk aan het 
bebouwingsbeeld wanneer dergelijke turbines niet zorgvuldig worden geplaatst en het zorgt 
door de bewegende delen voor een onrustig beeld in de woon- en of werkomgeving. 
Bovendien is een windturbine op een gebouw een vreemd element. Wanneer dit niet 
zorgvuldig wordt ingepast, dan kan dit een ernstige verstoring van de architectuur van het 
gebouw en van het straatbeeld vormen en bovendien voor (geluids)overlast zorgen. 

7.4.2 Nieuwe situatie 
Gelet op het bovenstaande wordt ervoor gekozen om geen medewerking te verlenen aan 
het plaatsen van kleine windturbines bij of op woon- en bedrijfsgebouwen in de overige 
dorpsgebieden en het plaatsen van windturbines op de grond. 

Dit betekent dat in de overige dorpsgebieden alleen medewerking verleend kan worden voor 
het plaatsen van kleine horizontale windturbines op grootschalige gebouwen met een 
maatschappelijke functie. 

Kleine horizontale windturbines 
Per grootschalig gebouw met een maatschappelijke functie mag ten hoogste 1 horizontale 
windturbine worden opgericht, met dien verstande dat: 

• de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit welstand stedenbouwkundig 
opzicht 
aanvaardbaar moet zijn; 

9 de plaatsing van een horizontale windturbine vanuit milieuhygiënisch opzicht 
(geluidhinder, reflectie, veiligheid en bezonning) aanvaardbaar moet zijn; 

e de plaatsing van een windturbine alleen mogelijk is op gebouwen hoger dan 6 meter, 
waarbij de hoogte van de windturbine (hoogte kooiconstructie) ten hoogste 1/3 van 
de hoogte van het gebouw mag zijn; 

e de plaatsing van een horizontale windturbine alleen mogelijk is wanneer de 
windturbine tenminste 5 meter wordt teruggerooid vanuit de dakrand; 
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• de plaatsing van een horizontale windturbine er niet toe mag leiden, dat er omwille 
van die turbine bomen moeten worden gekapt. 

8. Besluit 

Op basis van de huidige beschikbare gegevens van kleine windturbines in relatie tot een 
goede ruimtelijke inpassing is op 11 maart 2008 besloten om in te stemmen met het 
bovenstaande beleid voor het buitengebied, de bedrijventerreinen en de dorpsgebieden. 
Deze beleidslijn en voorwaarden zullen worden meegenomen in de afweging bij de 
vrijstellingen overeenkomstig artikel 19 WRO met betrekking tot de bestemmingsplannen. 
Wanneer de betreffende bestemmingsplannen voor de bedrijfsterreinen worden herzien c.q. 
geactualiseerd dan zal het beleid m.b.t. kleine windturbines hierin worden meegenomen. 

Witmarsum, 20 maart 2008 
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Bijlage I 
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2 Turbine types 

2.1 Horizontale as windturbines (HAWT) 
De horizontale as turbines zijn 'traditionele' windturbines met twee, drie of meer wieken bevestigd aan een horizontale as. De optimale stand van deze 
turbines is met de wieken naar de wino toe. Locaties in een open veld zijn voor deze turbines het meest gunstig. Ze presteren slechter in een turbulente 
omgeving omdat ze dan telkens opnieuw naar de optimale stand moeten zoeken. 

Swift Eclectic 

Figuur 1: Enkele voorbeelden van HAWT 



Het zoeken naar de optimale stand, kruien genoemd, gaat met behulp van een staart (vaan) of met behulp van een kruimotor. Omdat HAWT turbines al meer 
dan twintig jaar op de markt zijn, zijn ze in verschillende maten en uitvoeringen verkrijgbaar. In figuur 1 zijn enkele types HAWT afgebeeld. In de catalogus op 
www.urban-wind.ora zijn nog meer types in beeld gebracht. 

2.2 Verticale as windturbines (VA WT) 
Verticale as windturbines zijn innovatieve turbines, speciaal ontwikkeld voor de toepassing in bebouwde omgeving. Door hun bouw staan deze turbines altijd 
in de juiste positie ten opzichte van de wind. In het verleden werden de verticale as turbines verdeeld in twee categorieën, namelijk Savonius en Darrieus. Bij 
Savonius type duwt de wind de wieken weg. Hierdoor kan de turbine nooit sneller bewegen dan de wind zelf: de wieken bewegen met de wind mee. Dit wordt 
het weerstandprincipe genoemd. Bij Darrieus type wordt er door het bladprofiel voor gezorgd dat de bladen sneller draaien dan de wind. Dit wordt het 
liftprincipe genoemd. Bij moderne turbines is de vorm van de rotor vaak geoptimaliseerd voor bepaalde toepassingen. Hierdoor zijn nieuwe vormen ontstaan 
die niet meer passen binnen de definities van Savonius en Darrieus turbines. 

In figuren 2, 3 en 4 zijn drie verticale as turbines afgebeeld, namelijk: Turby, WindSide en Ropatec. Turby maakt gebruik van het lift principe, WindSide van 
het weerstand principe en Ropatec van een combinatie van beide principes. Zowel Turby als Ropatec kunnen, naast de horizontale ook de verticale 
luchtstroming benutten, waardoor ze bij de toepassing op gebouwen een hoger rendement kunnen bereiken. 

Figuur 2: Turby Figuur 3: WindSide Figuur 4: Ropatec 



2.3 Bijzondere uitvoeringen van horizontale as windturbines 
In de onderstaande figuren 5 en 6 zijn twee innovatieve horizontale as turbines afgebeeld. De Energy Ball, ook Venturi genoemd, heeft een horizontale as 
waaraan de boogvormige bladen zijn bevestigd. Alle bladen samen vormen een opengewerkte bal die zich met behulp van een staart naar de wind toe draait. 
WindWall is ook een turbine met boogvormige wieken en een horizontale as die in dit geval in een vaste positie staat t.o.v. het dak. Hierdoor kan deze turbine 
enkel de wind uit één richting vangen. Dit beperkt de toepasbaarheid van WindWall tot de locaties met de wind uit een overwegend constante richting. 

Figuur 5: Energy Ball Figuur 6: WindWall 

! Concluderend :;an ••.vcrderi g v i s i c i C : . JV-.T i.'i •.••3rschi ,:5i:Ci vorrncn a:: 'na.en beccijüwUiar zlin. C i V i d U i ei;. •._ ps in aen anae.":- emgc. ing r.e-. besie 
j functioneert, is voor eike specifieke .-..riuatie een optimaie UWT te vinden. 
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1 I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Op 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) ingetrokken. Er 

bestaat vanaf dat moment geen landelijke regelgeving ten aanzien van het 

kamperen meer. Het bijbehorende vergunningenstelsel is komen te vervallen. 

Het fundament onder het gemeentelijke kampeerbeleid is weggevallen, omdat 

de verwijzingen in de verschillende bestemmingsplannen naar de WOR hierdoor 

hun waarde hebben verloren. De gemeente Wûnseradiel dient nu zelf het kam-

peerbeleid vorm te geven. De diverse in de voormalige WOR geregelde vormen 

van kamperen, waar de gemeente nu eigen regels voor dient op te stellen, 

zijn: 

- regulier kampeerterrein; 

- kleinschalig kamperen/kamperen bij de boer; 

- natuurkampeerterreinen; 

- groepskamperen (buiten kampeerterreinen); 

- individueel/vrij kamperen (buiten kampeerterreinen); 

- kamperen op eigen terrein.  

 

De intrekking van de WOR biedt de gemeente de gelegenheid het gemeentelij-

ke kampeerbeleid grondig te herzien en te vernieuwen. De laatste toeristisch-

recreatieve ontwikkelingen kunnen hierdoor worden meegenomen, waarmee 

wordt ingespeeld op verschuivingen op het verblijfsrecreatieve vlak in de ge-

meente.  

 

Voor het kamperen heeft de intrekking van de WOR directe effecten. Indien 

vigerende bestemmingsplannen zich er niet expliciet tegen verzetten of ande-

re regelingen het tegenhouden, is kamperen in principe overal mogelijk. Dit is 

niet gewenst. 

 

Daarom is in de door de gemeente opgestelde beleidsnotitie "De tent kan wor-

den opgezet" op 17 december 2007 het nieuwe gemeentelijk kampeerbeleid 

vastgelegd. Op 1 januari 2008 is het voorbereidingsbesluit op het facetbe-

stemmingsplan in werking getreden. Er is vooreerst gekozen de huidige be-

leidslijnen door te zetten. Hiermee sluit het toekomstige kampeerbeleid aan 

op het huidige. Evenwel is het beleid op bepaalde punten wat ruimer geformu-

leerd. De beleidsnota heeft geleid tot het onderhavige facetbestemmingsplan 

met specifieke planregels. Een dergelijk facetbestemmingsplan houdt in dat 

voor het gehele gemeentelijk grondgebied deze regeling geldt en functioneert 

als aanvulling op de vigerende bestemmingsplannen. Het onderhavige facetbe-
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stemmingsplan voorziet in de verdere planologische regeling voor kampeer-

voorzieningen in de gemeente, zowel de bestaande als eventueel nieuwe.  

1 . 2   

V i g e r e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

In diverse vigerende bestemmingsplannen van de gemeente zijn voorschriften 

opgenomen die een koppeling met de thans vervallen WOR leggen. Het gaat 

om de volgende vigerende bestemmingsplannen waarop de nieuwe van dit 

facetbestemmingsplan van toepassing is: 

 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd 

Afsluitdijk 30 maart 1998 17 juli 1998 

Allingawier 20 december 2004 15 maart 2005 

Arum 27 januari 1992 1 september 1992 

Arum Bedrijventerrein 28 augustus 2003 10 april 2004 

Arum Uitbreiding 25 februari 2002 16 september 2002 

Arum 2007 17 december 2007 13 maart 2008 

Burgwerd 27 september 1999 23 december 1999 

Burgwerd “Boalsertertrek-

feart” 

29 augustus 1994 6 april 1995 

Burgwerd 2007 17 december 2007 3 maart 2008 

Bûtengebiet Noard 30 maart 1998 18 november 1998 

Herziening Bûtengebiet Noard 1 november 2005 11 april 2006 

Onherroepelijk: 12 april 2007 

Bûtengebiet Súd 30 maart 1998 18 november 1998 

Onherroepelijk: 10 februari 

1999 

Herziening Bûtengebiet Súd 1 november 2005 11 april 2006 

Bûtengebiet Súd Hoofdaard-

gastransportleiding 

10 juli 2006 25 september 2006 

Partiële herziening bestem-

mingsplannen Buitengebied 

(regeling windturbines) 

29 januari 2007 2 april 2007 

Onherroepelijk: 31 mei 2007 

Partiële herziening nijver-

heidsbedrijven 

24 september 2007 26 november 2007 

Partiële herziening bijgebou-

wenregeling 

25 september 2006 4 december 2006 

Facetbestemmingsplan seksin-

richtingen 

22 april 2002 4 juli 2002 

Cornwerd 27 augustus 1994 24 november 1994 

Dedgum 18 december 2006 5 maart 2007 

Onherroepelijk:: 3 mei 2007 

Exmorra 16 december 1991 18 maart 1992 

Keatsmorra 24 juni 2002 27 januari 2004 
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Bestemmingsplan (vervolg) Vastgesteld Goedgekeurd 

Ferwoude Dorp + uitbreiding 27 februari 2006 19 september 2006 

Ferwoude partiële herziening 24 september 2007 23 november 2007 

Gaast  24 november 2002 6 maart 2003 

Hartwerd 18 december 2006 5 maart 2007 

Onherroepelijk: 3 mei 2007 

Hichtum 18 december 2006 5 maart 2007 

Hieslum 30 augustus 2004 2 november 2004, vrijstelling 

art. 33 lid 2 

Idsegahuizum 27 februari 2006 22 mei 2006 

Kimswerd Dorpsvernieuwings-

plan 

27 januari 1992 19 mei 1992 

Uitwerkingsplan Kimswerd súd 31 oktober 1995 15 december 1995 

Kimswerd 2007 12 december 2007 3 maart 2008 

Lollum 6 juli 1981 22 december 1981 

Lollum Noordoost 25 november 1991 9 maart 1992 

Lollum 2007 12 november 2007 17 juni 2008 

Longerhouw 10 juli 2006 22 september 2006 

Makkum Plan in Onderdelen 14 januari 1963 16 juli 1963 

Makkum Avondrust en omge-

ving 

26 mei 1975 19 november 1975 

Makkum Maggenheim (1978) 30 oktober 1978 13 november 1979 

Makkum Engwier 30 november 1992 6 april 1993 

Makkum Engwierderlaan 27 oktober 1997 15 april 1998 

Makkum-Melkvaart 26 september 2005 21 december 2005 

Makkum-Oost 27 februari 2006 6 juni 2006 

Makkum-Oost herziening ex 

artikel 30 WRO 

19 februari 2007 26 juni 2007 

Makkum Touwenlaan 24 maart 1975 24 november 1975 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom  

3 maart 1999 21 juli 1999 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom artikel 11 WRO Oude 

Nieuwbuurt 

15 mei 2001 11 september 2001 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom artikel 11 WRO De 

Schans 

26 februari 2002  12 april 2002 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom artikel 11, lid 6 WRO 

De Schans 

21 februari 2004 17 januari 2005 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom Herziening artikel 30 

WRO 

22 december 2003 25 maart 2004 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom artikel 11 WRO Voor-

straat 1 

13 september 2005 27 oktober 2005 
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Bestemmingsplan (vervolg) Vastgesteld Goedgekeurd 

Makkum Dorpsvernieuwings-

plan Kom artikel 11 WRO Ach-

terdijkje 15  

15 maart 2005 14 april 2005 

Makkum Zuidwaard herziening 

1995 

26 juni 1995 3 november 1995 

Makkum Krommesloot 18 december 1989 16 maart 1990 

Makkum Tussen de Zijlroeden 17 juli 2000 24 oktober 2000 

Makkum Tussen de Zijlroeden, 

partiële herziening 

23 april 2001 11 juli 2001 

Parrega 26 mei 1997 30 september 1997 

Piaam 2 februari 1981 18 augustus 1981 

Pingjum dorpsvernieuwings-

plan  

27 januari 1992 19 mei 1992 

Pingjum sportveld  24 januari 1977 13 juni 1977 

Pingjum uitbreiding   29 september 2000 15 maart 2001 

Schettens 28 januari 1980 23 september 1980 

Schraard 25 januari 1993 13 juli 1993 

Tjerkwerd 27 maart 2006 23 juni 2006 

Witmarsum Kom 27 februari 1995 3 juli 1995 

Witmarsum De Dôle 25 november 1996 27 februari 1997 

Witmarsum wijzigingsplan 

terrein Heeringa  

27 augustus 2004 27 september 2004 

Witmarsum De Dôle II 17 december 2007 18 maart 2008 

Wons 27 februari 1995 3 juli 1995 

Noorderlaan Wons 23 oktober 2002 27 februari 2003 

Zurich Dorp 22 december 2003 26 maart 2004 

 

Voor een tweetal reguliere kampeerterreinen wordt de nieuwe regeling reeds 

meegenomen in de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen voor Holle 

Poarte en voor Witmarsum zwembad Mounewetter. 

1 . 3   

L e e s w i j z e r   

In hoofdstuk 2 komt de beschrijving van de wijzigingen in het wettelijke kader 

ten aanzien van het kamperen naar voren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 

huidige situatie van het kampeerbeleid in de gemeente Wûnseradiel geschetst 

en een inventarisatie van de kampeervormen gegeven die binnen de gemeente 

voorkomen. Hoofdstuk 4 behandelt het huidige beleidskader. Hoofdstuk 5 ver-

woordt het nieuwe door de gemeente geformuleerde beleid uit de opgestelde 

notitie "De tent kan worden opgezet". In hoofdstuk 6 komt de juridische rege-

ling aan bod waarmee het kampeerbeleid opnieuw bindend wordt vastgelegd.  
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2 N e d e r l a n d s  

k a m p e e r b e l e i d  i n  

d e  a f g e l o p e n  d e -

c e n n i a  

2 . 1   

O n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  w e t t e l i j k e  k a -

d e r  

Voorwaarden en beperkingen betreffende het kamperen zijn de afgelopen 

decennia op verschillende manieren geregeld. Tot begin jaren tachtig van de 

vorige eeuw waren regels met betrekking tot het kamperen opgenomen in 

gemeentelijke en provinciale verordeningen. In 1981 werd de Kampeerwet 

gepubliceerd. Ondertussen vond een grootschalig onderzoek naar de verminde-

ring en vereenvoudiging van overheidsregelingen uit het oogpunt van deregule-

ring plaats. In dit onderzoek werd ook de kersverse Kampeerwet betrokken. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een aantal in deze wet neergelegde 

bepalingen lastenverzwarend en regelverdichtend werkte. Het gevolg van de 

onderzoeksresultaten was uiteindelijk een gedeeltelijke inwerkingtreding van 

de Kampeerwet op 21 december 1984. Aangezien dit wetgevingtechnisch geen 

fraaie oplossing was, werd vervolgens besloten een nieuwe, "bredere" Wet op 

de Openluchtrecreatie (WOR) op te stellen waarin een afgeslankte versie van 

de Kampeerwet werd opgenomen. Deze WOR trad op 1 november 1995 in wer-

king. 

 

De WOR kan worden aangemerkt als een zogenaamde raamwet, waarin alleen 

het hoogst noodzakelijke geregeld werd. Voor het overige diende de nadere 

invulling door gemeenten plaats te vinden. De centrale doelstelling van de 

WOR met betrekking tot kamperen was een tweeledige: enerzijds het vergro-

ten van de beleidsvrijheid van gemeenten en anderzijds het vergroten van de 

diversiteit aan kampeermogelijkheden. In dit kader konden in de WOR allerlei 

vormen van kamperen worden onderscheiden, te weten: 

- kamperen op reguliere kampeerterreinen; 

- kamperen bij de boer (nu: kleinschalig kamperen); 

- kamperen op verenigingsterreinen; 

- kamperen op natuurkampeerterreinen; 

- groepskamperen buiten kampeerterreinen; 

- kamperen buiten kampeerterreinen (vrij kamperen). 
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De term "kleinschalig kamperen" is in Nederland ontstaan uit het zogenaamde 

"kamperen bij de boer". Het ging hierbij veelal om grasland grenzend aan een 

(voormalig) boerenbedrijf waarop een beperkt aantal standplaatsen voor 

(toer)caravans en tenten werd ingeruimd. In de loop der tijd werd het begrip 

kamperen bij de boer verruimd naar kleinschalig kamperen, omdat op meer 

plaatsen dan alleen bij de actieve boerenbedrijven dergelijke vormen van 

kampeermogelijkheden werden aangeboden. Kleinschalig kamperen wordt 

vanwege de kleinschaligheid tot op heden nog steeds als een aparte categorie 

ten opzichte van de reguliere kampeerterreinen gezien. Het verschil hierin ligt 

namelijk in het uitgangspunt dat kleinschalig kamperen een nevenactiviteit van 

de exploitant is om naast het hoofdberoep neveninkomsten te kunnen verga-

ren. De kleinschaligheid die het kleinschalig kamperen biedt, is in trek bij 

senioren op zoek naar rust en ruimte.  

Op "kamperen op reguliere kampeerterreinen" na zijn de bovengenoemde ca-

tegorieën allemaal kleinschalige vormen van kamperen. "Kamperen op regulie-

re kampeerterreinen" is grootschalig, vanwege het meer permanente karakter.  

 

De WOR had overigens niet alléén betrekking op het kamperen; er werden 

bijvoorbeeld ook regels met betrekking tot jachthavens en volkstuinen in op-

genomen. De regels aangaande de hygiëne en volksgezondheid werden in een 

afzonderlijk Algemene Maatregel van Bestuur bij de WOR opgenomen, namelijk 

in het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid op kampeerterreinen (BHGVK). 

 

In 2001 werd een evaluatie van de nieuwe kampeerregelgeving uitgevoerd. Uit 

deze evaluatie kwam naar voren dat het vergunningenstelsel van de WOR niet 

heeft geleid tot een vergroting van de diversiteit aan kampeermogelijkheden. 

Er werd in de regelgeving met name aandacht geschonken aan het kamperen 

bij de boer, terwijl nauwelijks sprake was van mogelijkheden tot vrij kampe-

ren.  

2 . 2   

A a n l e i d i n g  w e t s v o o r s t e l  W O R   

De in 2001 uitgevoerde evaluatie van de kampeerregelgeving bracht voor het 

voetlicht dat er bij gemeenten nauwelijks aandacht werd besteed aan de uit-

voering en handhaving van de WOR. Dit blijkt onder andere uit het feit dat 

veel campings nog steeds beschikken over een kampeervergunning op basis van 

de oude Kampeerwet. Gemeenten hebben in die jaren dus blijkbaar verzuimd 

deze aan te passen aan de WOR.  

 

Tegelijkertijd werd vanuit het kabinet Balkenende II het streven naar minder 

regels opgevat, zoals uit het regeerakkoord "Meedoen, meer werk en minder 

regels" bleek. Ook in dat licht bezien achtte de rijksoverheid het voortbestaan 

van de WOR niet noodzakelijk. Veel van wat in de WOR geregeld was, werd ook 

al afgedekt door regels van buiten de WOR. Regels met betrekking tot hygiëne 

waren bijvoorbeeld niet alleen vastgelegd in de bij de WOR behorende AMvB, 
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maar maakten ook deel uit van een AMvB op grond van de Wet milieubeheer, 

namelijk het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen.  

 

Al met al bestond er uiteindelijk voldoende aanleiding voor de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de WOR in trekken. In dit kader 

heeft de minister in 2004 een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de 

openluchtrecreatie doen uitgaan, waarbij de WOR gefaseerd zou worden inge-

trokken. Het wetsvoorstel werd op 11 oktober 2004 bij de Tweede Kamer inge-

diend en op 7 april 2005 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 10 mei 2005 

werd het wetsvoorstel door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan en de 

wijzigingswet trad daarmee op 1 november 2005 in werking. 

2 . 3   

I n h o u d  v a n  h e t  w e t s v o o r s t e l  

Aa npa s s i n g  WOR  

In de periode vanaf de inwerkingtreding van de WOR tot het vervallen van de 

wet op 1 januari 2008 heeft nog een aanpassing plaatsgevonden van de rege-

ling voor het kleinschalig kamperen ex artikel 8 lid 2 van de WOR. In dit artikel 

is bepaald dat burgemeester en wethouders het aantal toe te laten kampeer-

middelen op kleinschalig kampeerterrein konden verhogen tot ten hoogste 15 

(in plaats van 10) voor de door hen per kalenderjaar vast te stellen korte peri-

oden. In de gemeente Wûnseradiel is dit ook toegestaan. 

 

Intrekking WOR 

Zoals uit het voorgaande gebleken is, werd de WOR gefaseerd ingetrokken. Een 

deel van de regels uit de WOR is reeds bij de inwerkingtreding van de wijzi-

gingswet komen te vervallen. Het ging daarbij om: 

- regels met betrekking tot hygiëne, gezondheid en veiligheid, zoals gere-

geld in hoofdstuk IV (bepalingen inzake de hygiëne, de gezondheid en de 

veiligheid) alsmede de AMvB (BHGVK); 

- regels met betrekking tot jachthavens, zoals geregeld in hoofdstuk V 

(bijzondere maatregelen ten aanzien van kampeerterreinen en jachtha-

vens); 

- regels met betrekking tot volkstuinen, zoals geregeld in hoofdstuk VII 

(bepalingen betreffende het vestigen van volkstuincomplexen); 

- overige regels (onder andere artikel 27, 32 en 39 tot en met 43). 

 

Het overige deel van de regels is thans vervallen bij de intrekking van de WOR 

op 1 januari 2008 (door middel van aanpassing van artikel 44 WOR). Het be-

treft de regels met betrekking tot het kamperen, zoals deze in hoofdstuk III 

(bepalingen betreffende het kamperen) en de voor de werking van het vergun-

ningenstelsel relevante bepalingen zoals hoofdstuk I (begripsbepalingen).  
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De algehele afschaffing van de WOR per 1 januari 2008 heeft ertoe geleid dat 

de gemeente Wûnseradiel nu haar toekomstig beleid ten aanzien van het kam-

peren dient vast te leggen. 

2 . 4   

G e v o l g e n  a f s c h a f f i n g  W O R  v o o r  g e -

m e e n t e n   

Gemeenten hebben hun beleid ten aanzien van de verblijfsrecreatie in de ge-

meente in het algemeen vastgelegd middels: 

- een overkoepelende nota of notitie over de verblijfsrecreatie, die als 

basis dient voor onder andere de bestemmingsplannen; 

- het kampeervergunningbeleid en het beleid in het kader van de Wet 

milieubeheer; 

- de Algemene Plaatselijke Verordening als openbare orde en veiligheid in 

het geding zijn; 

- bestemmingsplannen, waarin de grotere verblijfsrecreatieterreinen in 

het algemeen een toegespitste bestemming hebben en algemene regels 

zijn opgenomen voor kleinschalige vormen van kamperen. 

 

In de praktijk zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Veel gemeenten 

volstaan met al dan niet globale bestemmingsregelingen en het kampeerver-

gunningbeleid, ook gemeenten met een uitgesproken recreatieve functie. 

De afschaffing van de WOR heeft tot gevolg dat: 

- de wettelijke grond voor een kampeervergunning voor grotere terreinen 

vervalt; 

- er geen algemene (ontheffings-)regels meer gelden voor kleinschalige 

vormen van kamperen en dat de vaak toegepaste formule 'het bestem-

mingsplan verzet zich tegen de in de WOR genoemde vormen van klein-

schalig kamperen' zijn basis verliest. 

 

Dat leidt er overigens niet toe dat binnen een gemeente op kampeergebied 

geen regels meer gelden. Ten aanzien van reguliere kampeerterreinen kennen 

veel bestemmingsplannen vaak al bepalingen ten aanzien van het aantal toege-

laten accommodaties. Als een bestemmingsplan kleinschalige vormen van 

kamperen uitsluit, zal die regel naar verwachting rechtskracht behouden. Er is 

op dit gebied echter nog geen jurisprudentie voorhanden, zodat hierover niet 

met zekerheid uitsluitsel kan worden gegeven.  

 

Problemen zijn te verwachten in de volgende situaties: 

- Enkel in de kampeervergunning en niet in het bestemmingsplan zijn 

bepalingen ten aanzien van het aantal accommodaties en de typen ac-

commodaties opgenomen. Een recreatieterrein heeft bijvoorbeeld de 

bestemming Recreatiedoeleinden met alleen algemene bepalingen voor 
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het bebouwingspercentage. Het aantal kampeermiddelen is in een der-

gelijk geval niet langer begrensd.  

- Kleinschalige vormen van kamperen worden in één of meer bestemmin-

gen in algemene zin toegestaan. In dat geval ontstaat in zekere zin een 

vacuüm: bij bestaande kleinschalige terreinen is het aantal standplaat-

sen niet langer geregeld, evenmin als de periode waarin kamperen 

wordt toegestaan. Bovendien ontstaan nieuwe mogelijkheden voor 

kleinschalige kampeerterreinen.  

 

Om hierin te voorzien, moet het kampeerbeleid met name in het kader van de 

ruimtelijke ordening via het bestemmingsplan en de bijbehorende bestem-

mingsregels en plankaarten worden vastgelegd. De periode waarin kamperen 

niet wordt toegestaan, kan eventueel ook in het bestemmingsplan worden 

verweven.  
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3 H u i d i g e  

v e r b l i j f s r e c r e a -

t i e v e  s i t u a t i e  

Naast de agrarische sector is de toeristisch-recreatieve sector een belangrijke 

economische factor in de gemeente Wûnseradiel. Kustplaats Makkum is hierin 

een trekpleister van formaat door de watersportmogelijkheden op het IJssel-

meer en de vele toeristische voorzieningen die hierop toegesneden zijn. Naast 

de watersport zijn er in de gemeente ook vele mogelijkheden tot cultuur- en 

landschapstoerisme. 

 

Om de huidige terreinen voor het kamperen goed te kunnen verankeren in het 

toekomstige beleid is het zaak inzicht te verkrijgen in de diverse van belang 

zijnde kampeervormen. Dit geldt ook voor het verblijfsrecreatieve marktaan-

bod betreffende het kamperen van de gemeente Wûnseradiel op dit moment. 

3 . 1   

I n v e n t a r i s a t i e  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  

k a m p e e r v o r m e n  

Verschillende vormen van kamperen, zoals die bestaan en ook in de gemeente 

Wûnseradiel (kunnen) voorkomen: 

 

R e gu l i e r  k ampee r t e r r e i n  

Een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrich-

ting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het tijdelijk of geplaatst 

houden van een zodanig aantal kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf, dat deze het aantal van het kleinschalig kampeerter-

rein/kamperen overstijgt.  

 

K l e i n s ch a l i g  k ampe r en / kampe r e n  b i j  d e  bo e r  

Kamperen op een terrein of plaats bij een agrarisch of voormalig agrarisch 

bedrijf, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, 

om daarop gelegenheid te geven tot het tijdelijk plaatsen of geplaatst houden 

van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Dit kleinscha-

lig kampeerterrein biedt plaats aan een beperkt aantal van maximaal 15 kam-

peermiddelen op een agrarisch bouwperceel met recreatieve medebestem-

ming. 

 

 



280.00.00.38.00.toe - Facetbestemmingsplan Openluchtrecreatie - 3 april 2009 
16 

Na t u u r k ampee r t e r r e i n e n  

Een natuurkampeerterrein moet deel uit maken van een aaneengesloten ge-

bied van ongeveer 25 hectare. De helft van dit gebied dient te bestaan uit bos 

of natuurgebied. Het natuurkampeerterrein mag niet groter zijn dan 1 hectare. 

Er zijn maximaal 40 standplaatsen toegestaan. Een natuurkampeerterrein is 

qua inrichting eenvoudig van aard en heeft een sober voorzieningenniveau. Er 

is geen beperking opgenomen aan de openingsperiode, maar er bestaat wel 

een maximum verblijfsduur van 6 weken. 

 

G r o e p s k ampe r e n  ( b u i t e n  k ampee r t e r r e i n en )  

Het tijdelijk plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen, buiten speci-

fiek daarvoor ingerichte en geëxploiteerde terreinen, waar in groepsverband 

gekampeerd kan worden, gekoppeld aan het houden van een meerdaags eve-

nement waarvoor burgemeester en wethouders toestemming hebben verleend. 

Vaak betreft het groepen met een doelstelling van sociale, culturele, educa-

tieve of wetenschappelijke aard die in groepsverband kamperen ten behoeve 

van eigen doeleinden.  

 

I n d i v i d ue e l / v r i j  k ampe r e n  ( bu i t e n  k ampee r t e r r e i ne n )  

Kamperen op een terrein waar het tijdelijk plaatsen of geplaatst houden van 

kampeermiddelen, buiten specifiek daarvoor ingerichte en geëxploiteerde 

terreinen, gedurende korte perioden mogelijk is. Een Gereguleerde Overnach-

tingsplaats (GOP)1 voor campers wordt hiermee ook aangeduid. Op dit moment 

zijn er in de gemeente Wûnseradiel geen gereguleerde overnachtingsplaatsen 

aanwezig. Een bijzondere vorm van vrij kamperen is paalkamperen2. 

 

K ampe r en  op  e i g e n  t e r r e i n  

Het plaatsen van kampeermiddelen op eigen terrein voor gebruik door de eige-

naar. 

 

V e r en i g i n g s k ampe r e n  

Het verenigingskamperen is bedoeld voor organisaties met een sociale, cultu-

rele, educatieve of wetenschappelijke doelstelling. Voor verenigingskamperen 

kan 1 keer per jaar ontheffing worden verleend. Wanneer dit soort activiteiten 

zich vaker voor doen zal de desbetreffende vereniging een vergunning moeten 

aanvragen.  

                                                   
1 Een parkeerplaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, die een goede en stevige ondergrond biedt 

voor een kampeerauto en die gedurende een beperkt aantal nachten wordt gebruikt als verblijfs-

plaats. Bij deze plaats zijn al dan niet voorzieningen aangebracht. 
2 Middels paaltjes wordt aangegeven dat er op een bepaalde locatie gekampeerd kan worden. Op 

deze plekken zijn echter geen voorzieningen als stroom en water voor de kampeerder beschikbaar. 

Komt voornamelijk in bosgebied voor; het zogenaamde kamperen in het wild/wildkamperen. 
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3 . 2   

R e g u l i e r  k a m p e e r t e r r e i n  

Reguliere kampeerterreinen betreffen kampeerterreinen die meestentijds 

nabij de bebouwde kom gelegen zijn. Deze zijn 'compleet' ingericht en be-

schikken over de nodige voorzieningen voor de verblijfsrecreant. Het betreft 

reguliere verblijfsrecreatie.  

 

Camping De Holle Poarte nabij Makkum is met 870 standplaatsen een dergelijk 

regulier kampeerterrein. Een ander grootschalig kampeerterrein in de gemeen-

te is Camping Mounewetter te Witmarsum met 180 standplaatsen. Deze beide 

reguliere kampeerterreinen worden in afzonderlijke bestemmingsplannen ge-

regeld.  

 

Reguliere kampeerterreinen van middelmatige grootte, die wel in dit facetbe-

stemmingsplan worden geregeld, zijn: 

 

Camping Adres Postcode Plaats Aantal stand-

plaatsen 

De Buorkerij Arkumerleane 8 8764 PN Dedgum 50 

Heeres Idserdaweg 4 8762 PM Hieslum 50 

Hilarides Buitendijk 6 8749 TL Pingjum 50 

Feenstra Bonjeterperweg 8 8758 LB Allingawier 35 

3 . 3   

K l e i n s c h a l i g  k a m p e r e n / k a m p e r e n  b i j  

d e  b o e r  

Buiten de kernen wordt in het landelijk gebied op een meer kleinschalige ma-

nier voorzien in mogelijkheden tot kamperen: het zogenaamde "kamperen bij 

de boer". Het betreft hier kleinschalige verblijfsrecreatie. De laatste jaren 

heeft deze vorm van kamperen een vlucht genomen. Ontwikkelingen als 

schaalvergroting en het toestaan van nevenactiviteiten, ten behoeve van re-

creatie en toerisme bij het agrarisch bedrijf, liggen hieraan ten grondslag. De 

verwachting is dat het kleinschalig kamperen in de toekomst verder zal groei-

en. Dit als gevolg van een vergrijzende bevolking en de wens van diezelfde 

bevolking om in alle rust en ruimte van een verblijf in het landelijk gebied te 

kunnen genieten. Het aanbod van kleinschalige kampeerterreinen in de ge-

meente Wûnseradiel bestaat op dit moment uit: 
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Op één na zijn deze kleinschalige kampeerterreinen in het buitengebied gesi-

tueerd. Minicamping Bongers te Idsegahuizum is binnen de bebouwde kom 

gelegen; een situatie die in het verleden reeds is ontstaan.  

3 . 4   

D e  o v e r i g e  k a m p e e r v o r m e n  

Er zijn momenteel geen natuurkampeerterreinen in de gemeente aanwezig. 

Voorts wordt van de mogelijkheid tot verenigings- en groepskamperen geen 

gebruik gemaakt.  

 

Camping Adres Postcode Plaats Aantal kampeer-

standplaatsen 

Andela Sjungadyk 14 8742 KL Burgwerd 15 

Van der Werf Sjungadyk 16  8742 KL Burgwerd 15 

Tjeerdema Sotterumerdijk 11 8753 JA Cornwerd 25 

Kooistra Sotterumerdijk 1  8751 JA Cornwerd 15 

Wagenaar Meerswal 9 8759 LR Exmorra 15 

Ykema Schwartzenbergweg 2 8743 KZ Hichtum 25 

Bongers Brekkerweg 1 8755 JK Idsegahuizum 15 

Wiersma Kimswerderlaan 6 8821 LB Kimswerd 15 

Slachtehiem Bayumerleane 5 8823 SH Lollum 15 

Kleiterp Hemmenseweg 3 8754 JC Makkum 1 

Teernstra Freerk Faberweg 7 8742 KL Parrega 15 

Van der Woude-Kingma Weersterweg 35 8742 NR Wons 25 
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4 H u i d i g  

b e l e i d s k a d e r  

4 . 1   

R i j k s b e l e i d  

Door de intrekking van de WOR op 1 januari 2008 is het landelijke stelsel van 

vergunning en ontheffingen c.q. vrijstellingen voor verschillende vormen van 

kamperen komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten op een an-

dere en op eigen wijze regels moeten stellen ten aanzien van de openluchtre-

creatie voor het gemeentelijke grondgebied.  

4 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

In het streekplan 'Om de kwaliteit fan de romte' (2007) geeft de provincie Frys-

lân aan dat kleinschalige verblijfsvoorzieningen tot 15 verblijfseenheden bui-

ten de natuurgebieden in de gehele provincie mogelijk zijn. Een toenemende 

druk tot schaalvergroting van het kleinschalige segment wordt gesignaleerd. 

Gemeenten kunnen hierin selectief meebewegen, maar niet onbeperkt. Ener-

zijds vanwege de risico's op aantasting van de ruimtelijke kwaliteiten en an-

derzijds omdat er een duidelijk onderscheid moet blijven met de meer 

grootschalige reguliere verblijfsvormen om verdringing te voorkomen.  

Met het vervallen van de WOR kan de bovengrens van 15 verblijfseenheden 

worden verruimd tot 25, onder de voorwaarden dat: 

- het kampeervoorzieningen betreft bij (voormalige) agrarische gebou-

wen; 

- de gemeente de openstelling beperkt tot het toeristisch seizoen en vas-

te  kampeermiddelen (zoals stacaravans) uitsluit; 

- de gemeente het aantal gevallen beperkt, dan wel op haar grondgebied 

specifieke zones of plaatsen aangeeft waar verruiming mogelijk is.  

 

In alle gevallen blijft een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing van 

kleinschalige verblijfsvoorzieningen gewenst.  
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4 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d   

Het gemeentelijke beleid ten aanzien van het kamperen op grond van de hui-

dige gemeentelijke Kampeernota en de voormalige WOR was als volgt: 

 

Op grond van de bestemmingsplannen Bûtengebiet Noard en Súd en de daarop 

van toepassing zijnde partiële herziening is het mogelijk om een bestemming 

te wijzigen ten behoeve van regulier kampeerterrein wanneer aan een aantal 

bepaalde voorwaarden wordt voldaan: 

- de oppervlakte mag niet meer dan 1,5 hectare bedragen; 

- het aantal kampeerterreinen mag per bestemmingplan niet meer dan  

2 bedragen; 

- de afstand van het kampeerterrein tot andere kampeerterreinen moet 

ten minste twee kilometer bedragen; 

- de afstand van het kampeerterrein tot een dorp niet meer bedraagtdan 

500 meter; 

- voor het kampeerterrein is een directe aansluiting op een weg en riole-

ring mogelijk; 

- de wijzigingsmogelijkheid is niet van toepassing op de gronden gelegen 

binnen de lijn aangegeven met "grens EHS", en op gronden bestemd voor 

"agrarische cultuurgronden-grasland" en "natuurgebied"; 

- de wijziging is niet van toepassing op de gronden gelegen binnen een 

afstand van 1 kilometer uit de grens van het IJsselmeer. 

 

Bij het bepalen van het aantal reguliere kampeerterreinen per bestemmings-

plan Bûtengebiet Noard en Súd wordt geen rekening gehouden met de reeds 

bestaande kampeerterreinen aan de Buitendijk 6 te Pingjum en de Idserdaweg 

4 te Hieslum. Van de 4 kampeerterreinen die kunnen worden gerealiseerd bin-

nen dit facetbestemmingsplan, zijn er reeds 2 gerealiseerd: aan de Arkumerle-

ane 8 te Dedgum en aan de Bonjeterperweg 8 te Allingawier. Er kunnen nog 2 

reguliere kampeerterreinen worden aangelegd, door gebruik te maken van de 

wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het facetbestemmingsplan. Het 

betreft 2 terreinen voor reguliere verblijfsrecreatie in het bestemmingsplan 

Bûtengebiet Noard.  

 

Kleinschalig kamperen wordt onder bepaalde voorwaarden in de gemeente 

toegestaan:  

- het bestemmingsplan mag zich er niet tegen verzetten; 

- er mogen maximaal 10 kampeermiddelen worden geplaatst, met be-

paalde perioden waarin maximaal 15 zijn toegestaan; 

- aan de ontheffing worden regels verbonden over het soort en aantal 

kampeermiddelen; 

- kleinschalig kamperen is alleen toegestaan in de periode van 15 maart 

tot en met 31 oktober; 

REGULIER  

KAMPEERTERREIN 

KLEINSCHALIG  

KAMPEREN/KAMPEREN  

BIJ DE BOER 
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- de koppeling van het kleinschalig kamperen aan het agrarische bedrijf 

wordt losgelaten; 

- kleinschalig kamperen moet aansluiten aan het erf van de woning of bij 

de bebouwing van een agrarische bedrijf waarvan de woning deel uit-

maakt; 

- kleinschalig kamperen is alleen mogelijk wanneer het kampeerterrein 

niet is gelegen in een natuurgebied; 

- niet is gelegen in de bebouwde kom; 

- niet is gelegen bij een intensieve veehouderij; 

- niet is gelegen aangrenzend aan of binnen een afstand van 500 meter 

van een kampeerterrein waarvoor een vergunning, vrijstelling of onthef-

fing is verleend; 

- is of wordt voorzien van een zodanige randbeplanting dat het een pas-

send element vormt in de omgeving. 

 

Voor verenigingskamperen kan eenmaal per jaar een ontheffing worden ver-

leend. Natuurkampeerterreinen worden slechts incidenteel toegelaten met een 

ontheffing en eenmaal per jaar, waarbij maximaal 40 kampeermiddelen wor-

den geplaatst op een terrein dat aan een aantal afmetingen moet voldoen. 

Voor groepskamperen wordt per geval bekeken of het mogelijk gemaakt kan 

worden.  

 

Middels de op grond van de WOR vastgestelde "Verordening op de openluchtre-

creatie" (24 juni 1996) is het mogelijk in de periode van 15 maart tot 31 okto-

ber maximaal één week een mobiel kampeermiddel op het onbebouwde erf bij 

een woning te plaatsen. Dit onder de voorwaarde, dat de woning niet is gele-

gen in of grenzend aan natuurgebied en nabij intensieve veehouderijbedrijven. 

Verder is kamperen op eigen terrein niet geregeld middels een gemeentelijk 

verordening en dus ook niet toegestaan. 

VERENIGINGS-, NATUUR- 

EN GROEPSKAMPEREN 

KAMPEREN OP EIGEN 

TERREIN 
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5 B e l e i d u i t g a n g s -

p u n t e n  

Na het afschaffen van de WOR heeft de gemeente Wûnseradiel ervoor gekozen 

het in de WOR gehanteerde onderscheid tussen de verschillende kampeervor-

men te blijven hanteren. Verschillende voorstellen voor het toekomstige kam-

peerbeleid en bijhorende regelingen zijn gedaan. Het kampeerbeleid kan nu 

als volgt worden geschetst. De beleidsuitgangspunten zijn ontleend aan de 

beleidsnotitie "De tent kan worden opgezet".  

5 . 1   

R e g u l i e r e  k a m p e e r t e r r e i n e n  

Ten aanzien van nieuwe reguliere kampeerterreinen wordt de bestaande wijzi-

gingsbevoegdheid in stand gelaten en is een regulier kampeerterrein toege-

staan, mits wordt voldaan aan de volgende gestelde voorwaarden. 

- de oppervlakte mag niet meer dan 1,5 hectare bedragen; 

- het aantal kampeerterreinen per bestemmingsplan Bûtengebiet Noard 

mag niet meer dan 2 bedragen en in Súd is geen ruimte meer binnen de 

gegeven mogelijkheden voor een nieuw regulier kampeerterrein; 

- voor het kampeerterrein is een directe aansluiting op een weg en riole-

ring mogelijk; 

- de wijzigingsmogelijkheid is niet van toepassing op de gronden gelegen 

binnen de lijn aangegeven met "grens EHS", en op gronden bestemd voor 

"agrarische cultuurgronden-grasland" en "natuurgebied"; 

- de wijziging is niet van toepassing op de gronden gelegen binnen een 

afstand van 1 kilometer uit de grens van het IJsselmeer; 

- het kampeerterrein moet landschappelijk ingepast zijn middels een 

beplantingsplan. 

 

Ten aanzien van de bestemming kampeerterrein die een kampeerterrein na 

toepassing van de wijzigingsbevoegdheid heeft gekregen, worden voorwaarden 

opgenomen over het reguliere kampeerterrein. Dit betreft de landschappelijke 

inpassing, het verbod op permanent bewoning, het aantal kampeermiddelen en 

de afstanden tussen kampeermiddelen.  

 

Gelet op de praktijk en de behoefte aan bergruimte worden bergingen onder 

bepaalde voorwaarden toegestaan op regulier kampeerterrein. Voorwaarden 

worden gesteld ten aanzien van maatvoering, kwaliteit en inpassing. Uitgegaan 

wordt van een maximale oppervlakte van 10 m², met een bouwhoogte van  

3 meter.  

NIEUWE REGULIERE  

KAMPEERTERREINEN 

BESTAANDE REGULIERE 

KAMPEERTERREINEN 
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Ten aanzien voor vaste kampeermiddelen op reguliere kampeerterreinen wordt 

voor stacaravans een maximale oppervlakte van 50 m² toegestaan, met een 

bouwhoogte van 3,5 meter. Voor chalets wordt een maximale oppervlakte van 

50 m² voorgestaan met een goothoogte van 3,5 meter en een bouwhoogte van 

4 meter.  

5 . 2   

K l e i n s c h a l i g  k a m p e r e n  

Tot op heden is het kleinschalig kamperen als een aparte categorie ten opzich-

te van reguliere kampeerterreinen gezien. Het kleinschalig kamperen vindt, in 

tegenstelling tot kamperen op reguliere kampeerterreinen, veelal nog als ne-

venactiviteit bij het agrarisch bedrijf plaats. Gezien het agrarische karakter 

van het buitengebied en de wens dit te behouden, wordt dit onderscheid dan 

ook gehandhaafd.  

 

Op grond van het streekplan van de provincie Fryslân wordt van de mogelijk-

heid gebruik gemaakt om de bovengrens van 15 verblijfseenheden te verrui-

men tot 25 kampeermiddelen, onder de voorwaarden dat: 

- het kampeervoorzieningen betreft bij (voormalige) agrarische gebou-

wen;  

- de gemeente de openstelling beperkt tot het toeristische seizoen en 

vaste kampeermiddelen (zoals stacaravans) uitsluit; 

- de gemeente het aantal gevallen beperkt, dan wel op haar grondgebied 

specifieke zones of plaatsen aangeeft waar verruiming mogelijk is. 

 

Door de verruiming van het aantal kampeermiddelen op een kleinschalig kam-

peerterrein is er nog steeds sprake van een nevenactiviteit, maar kan er wel 

medewerking worden verleend aan een kwaliteitsverbetering van de terreinen. 

Het onderscheid met de reguliere kampeerterreinen blijft ook behouden. 

 

De verschillende bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden positief 

inbestemd in het bestemmingsplan. Voorwaarden die worden gesteld aan een-

kleinschalig kampeerterrein is dat het landschappelijk moet zijn ingepast en 

de minimale afstand tussen de kampeermiddelen moet worden opgenomen. 

Het huidige toeristische seizoen blijft gehandhaafd van 15 maart tot en met 31 

oktober. De voorwaarde dat er alleen mobiele kampeermiddelen op een klein-

schalig kampeerterrein aanwezig mogen zijn, blijft van kracht. De Provinsje 

stelt in het Streekplan dat het aantal kleinschalige kampeerterreinen moet 

worden beperkt, dan wel dat op het grondgebied specifieke zones of plaatsen 

worden aangegeven waar verruiming mogelijk is. In de gemeente worden geen 

zones aangewezen, maar is gekozen voor een beperking van het aantal. Hierbij 

wordt een maximaal aantal van 20 kleinschalige kampeerterreinen toegestaan, 

zowel 10 in Súd als 10 in Noard. Er bestaan geen bezwaren om de stalling van 

caravans buiten het toeristisch seizoen in de bestaande agrarische bebouwing 

toe te staan. Dit is eveneens meegenomen in onderhavig facetbestemmings-

BESTAANDE KLEINSCHALI-

GE KAMPEERTERREINEN 
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plan. De kleinschalige kampeerterreinen moeten landschappelijk zijn ingepast. 

Er zijn 15 standplaatsen toegestaan. Bij ontheffing kan dit aantal worden ver-

groot tot 25 standplaatsen per kleinschalig kampeerterrein. 

 

Om te voorkomen dat wildgroei ontstaat van kleinschalige kampeerterreinen is 

in het facetbestemmingsplan een verbod op nieuwe kleinschalige kampeerter-

reinen opgenomen, met daarbij een ontheffingsmogelijkheid en een beoorde-

lingskader. Per concreet geval wordt bekeken of voldaan wordt aan de 

voorwaarden. Als voorwaarde is de landschappelijke inpassing opgenomen en 

een onderlinge minimale afstandseis ten opzichte van bestaande kampeerter-

reinen. Daarnaast wordt het maximumstelsel van kleinschalige kampeerterrei-

nen (10 in Súd en 10 in Noard) gekoppeld aan deze ontheffingsmogelijkheid. 

Het aantal standplaatsen is aan een maximum gebonden. Maximaal zijn er 25 

standplaatsen toegestaan bij (voormalige) agrarische bedrijven. Ten aanzien 

van de woonbestemming wordt het maximale aantal van 15 standplaatsen 

gehanteerd.   

5 . 3   

G e r e g u l e e r d e  o v e r n a c h t i n g s p l a a t s e n  

Uitgangspunten voor een Gereguleerde overnachtingsplaats zijn:  

- goede bereikbaarheid; 

- eenvoudige inrichting, zonder de faciliteiten van een camping (minimale 

inrichtingseisen: verharding en openbare terreinverlichting); 

- minimaal twee kampeerautoplaatsen op een Gereguleerde Overnach-

tingsplaats; 

- alleen bestemd voor korte verblijfsrecreatie; 

- maximale verblijfsduur bedraagt drie dagen; 

- er moet toezicht zijn. 

 

Er is ingestemd met de locaties waarop een eventuele Gereguleerde Overnach-

tingsplaats mogelijk gemaakt kan worden. De verschillende locaties die in 

aanmerking komen zijn de haven van Makkum, de parkeerplaatsen achter de 

weg, bij het surfstrand te Kornwerderzand, de parkeerplaats bij het wegres-

taurant te Zürich en de parkeerplaatsen tegenover Caspar de Roblesdijk 3 te 

Zürich.  

 

Deze locaties kunnen geschikt worden gemaakt als Gereguleerde Overnach-

tingsplaats, door bijvoorbeeld afvalemmers en borden te plaatsen en eventu-

eel verharding aan te leggen. De mogelijkheid tot Gereguleerde Overnachtings-

plaatsen moeten in zowel een bestemmingsplan als in de Algemene Plaatselij-

ke Verordening worden opgenomen.  

 

 

 

 

NIEUWE KLEINSCHALIGE 

KAMPEERTERREINEN 
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5 . 4   

O v e r i g e  k a m p e e r v o r m e n  

Ten aanzien van verenigings- natuur- en groepskamperen kan, wanneer  

een geval zich voordoet doordat er een aanvraag binnenkomt voor één van 

deze vormen van kamperen, door middel van een tijdelijke ontheffing worden 

gekeken of dit eventueel kan worden toegestaan. In de ontheffing worden 

voorwaarden opgenomen over het terrein. Aangaande de te hanteren afstan-

den tussen de kampeermiddelen wordt aansluiting gezocht bij de regeling voor 

reguliere en kleinschalige kampeerterreinen. 

 

In de huidige verordening is het mogelijk om in de periode 15 maart tot en met 

31 oktober gedurende maximaal 1 week toe te staan dat een mobiel kampeer-

middel wordt geplaatst op de onbebouwde erf bij een woning. Dit is alleen 

toegestaan, wanneer de woning niet is gelegen in of grenzend aan een natuur-

gebied, en niet is gelegen bij intensieve veehouderijbedrijven. Er is voor geko-

zen dit middels een verbodsregeling op te nemen in het bestemmingsplan, met 

een mogelijkheid om ontheffing te verlenen. 

 

VERENIGINGS-, NATUUR- 

EN GROEPSKAMPEREN 

KAMPEREN OP 

 EIGEN TERREIN 
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6 J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g   

Ten aanzien van de verblijfsrecreatie is een regeling opgenomen in de regels 

behorende bij dit plan. In de regels wordt allereerst een koppeling gemaakt 

tussen de van toepassing zijnde vigerende bestemmingsplannen en de onder-

havige facetregeling reguliere en kleinschalige verblijfsrecreatie. Door de kop-

peling is de facetregeling van toepassing op de in artikel 1 genoemde 

bestemmingsplannen. De facetregeling betreft een aanvulling op de reeds 

vigerende bestemmingsplannen. 

 

De in de regels opgenomen regeling is opgesplitst in een aantal voorkomende 

gevallen van verblijfsrecreatie.  

 

De grotere kampeerterreinen zijn ondergebracht in de regeling reguliere ver-

blijfsrecreatie. Uitgangspunt is dat reguliere verblijfsrecreatie verboden is. In 

de regeling worden een viertal bestaande terreinen genoemd. Aan de gronden 

van de kampeerterreinen is een maximum aantal standplaatsen opgenomen. 

Ook is er een ontheffing opgenomen die het mogelijk maakt bouwwerken te 

plaatsen op de gronden. De bouwwerken zijn gebonden aan de in de facetrege-

ling opgenomen maten. Het betreft de mogelijkheid tot het oprichten van 

chalets en stacaravans. Bij het verlenen van de ontheffing is de voorwaarde 

opgenomen dat het gehele terrein landschappelijk moet worden ingepast. Op 

die wijze wordt een kwaliteitsverbetering van het gehele terrein bewerkstel-

ligd. Het toegekende aantal standplaatsen per terrein heeft tevens betrekking 

op het toegestane aantal chalets en/of stacaravans. Zowel kampeermiddelen 

als chalets en/of stacaravans tellen mee bij het toegestane aantal standplaat-

sen. De facetregeling kent geen ontheffing ten aanzien van het aantal stand-

plaatsen en de opgenomen maten. In diverse vigerende bestemmingsplannen is 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt nieuwe terrei-

nen voor reguliere verblijfsrecreatie aan te leggen. In de facetregeling is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen die de bestaande wijzigingsbevoegdheid in 

de vigerende plannen vervangt. Vanaf het moment van terinzagelegging van 

het onderhavige facetbestemmingsplan mogen er nog 2 reguliere verblijfsre-

creatieve terreinen worden gerealiseerd;  beide binnen het plangebied van het 

bestemmingsplan Bûtengebiet Noard. Binnen het plangebied van het bestem-

mingsplan Bûtengebiet Súd is geen realisatie van reguliere verblijfsrecreatieve 

terreinen meer  mogelijk. In de wijzigingsbevoegdheid zijn voorwaarden opge-

nomen waaronder de realisatie kan plaatsvinden. 

 

 

REGULIERE  

KAMPEERTERREINEN 
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Het kleinschalige kamperen, het vroegere kamperen bij de boer, is opgenomen 

in de regeling kleinschalige verblijfsrecreatie. Als uitgangspunt is genomen dat 

kleinschalige verblijfsrecreatie verboden is. Vervolgens worden een 12-tal 

bestaande kleinschalige verblijfsrecreatieve terreinen genoemd die zijn toege-

staan. Door middel van een ontheffingsbevoegdheid kan het totale aantal 

kleinschalige verblijfsrecreatieve terreinen toenemen tot maximaal 20 terrei-

nen op het gehele grondgebied van de gemeente. De bestaande kleinschalige 

verblijfsrecreatieve terreinen zijn bij het aantal van 20 inbegrepen.  In de 

ontheffingsbevoegdheid zijn voorwaarden opgenomen waaronder nieuwe klein-

schalige verblijfsrecreatie kan worden toegestaan. De aanwezigheid van kam-

peermiddelen op de terreinen is gebonden aan een bepaalde periode en een 

bepaald aantal. Kampeermiddelen zijn toegestaan van 15 maart tot en met 31 

oktober van elk kalenderjaar. Bij (voormalige) agrarische bedrijven is het 

maximum aantal standplaatsen niet meer dan 25, bij de bepaling van het aan-

tal standplaatsen is het uitgangspunt 15 standplaatsen, Omdat er met een 

maximumaantal wordt gewerkt, kan het aantal standplaatsen in het concrete 

geval worden vastgesteld.  Bij woningen betreft het maximale aantal stand-

plaatsen niet meer dan 15. Buiten het toeristische seizoen is het toegestaan 

om caravans te stallen in bestaande agrarische bebouwing.  

 

In het onderhavige plan is tevens een regeling voor gereguleerde overnach-

tingsplaatsen opgenomen. De plaatsen waar dit gebruik is toegestaan zijn ge-

noemd in de regeling. Het betreft verharde parkeerplaatsen waar met een 

kampeerauto ten hoogste 3 dagen mag worden verbleven. Op de kaart beho-

rende bij het bestemmingsplan is aangegeven waar de gereguleerde overnach-

tingsplaatsen zich bevinden. 

 

Ten aanzien van het verenigings-, natuur- en groepskamperen is een regeling 

opgenomen waarin is bepaald, dat het verboden is de gronden voor deze acti-

viteiten te gebruiken.  

 

Het kamperen op eigen erf is verboden. Door middel van een ontheffing kan 

voor ten hoogste 7 dagen een verplaatsbaar kampeermiddel op eigen erf wor-

den geplaatst. De woning mag niet zijn gelegen in de buurt van een natuurge-

bied of een intensieve veehouderij. 

 

KLEINSCHALIG KAMPEREN 

GEREGULEERDE  

OVERNACHTINGSPLAATSEN 

VERENIGINGS-, NATUUR- 

EN GROEPSKAMPEREN 

KAMPEREN OP EIGEN ERF 
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7 O v e r l e g  

Het bestemmingsplan is voor het overleg aan een aantal instanties gezonden, 

conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

 

De volgende instanties hebben in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. 

Bro gereageerd: 

1. Provincie Fryslân, Commissie van Overleg; 

2. Vitens; 

3. Gasunie; 

4. Brandweer; 

5. VROM-inspectie 

 

 

A d  1 .  P r o v i n c i e  F r y s l â n  

 

Opmerking 1 (categorie 1) 

Het facetbestemmingsplan maakt bij wijziging 3 nieuwe kampeerterreinen 

mogelijk. Deze regeling is gebaseerd op opgenomen regelingen in vigerende 

bestemmingsplannen. Met dit principe, het ontstaan van 3 nieuwe kampeerter-

reinen, stemt de Commissie in principe in, mits  aan de onderstaande voor-

waarden wordt voldaan.   

 

De gestelde regeling laat niet alleen standplaatsen van kampeermiddelen toe, 

maar biedt ook ruimte voor stacaravans en zomerhuisjes. Deze verruiming 

verandert het karakter van de regeling ten zeerste. In bijzondere gevallen 

staat het Streekplan toe dat er op een andere locatie dan bij een recreatie-

kern een terrein voor recreatiebungalows wordt mogelijk gemaakt. Dit zal 

moeten worden gemotiveerd vanuit een verbijzonderde ruimtelijke en recrea-

tieve situatie en potentie. Op voorhand, bij wijziging, zoals dat nu in de rege-

ling is opgenomen, qua onbepaalde locatie, is het te prematuur om een 

dergelijk arrangement mogelijk te maken.  

 

Reactie 

De gemeente herkent zich in de opmerking van de provincie dat het karakter 

van de regeling afwijkt van de regeling die is neergelegd in de vigerende plan-

nen. Op basis van ontwikkelingen in beleid is gekomen tot het beleid dat thans 

is neergelegd in de huidige regeling. Bij wijziging is het mogelijk ten hoogste 3 

nieuwe kampeerterreinen toe te staan. In de wijzigingsbevoegdheid is geen 

nadere regeling opgenomen ten aanzien van het aantal standplaatsen, stacara-

vans en chalets. De maximale oppervlakte van een kampeerterrein is wel be-

perkt. De gemeente stelt voor om de wijzigingsbevoegdheid verder uit te 

werken met een regeling die artikel 3 Regeling reguliere verblijfsrecreatie 
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facetbestemmingsplan Openluchtrecreatie overeenkomstig van toepassing 

verklaart. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de provincie. 

Voorts wordt voor een verdere uitleg van de aanpassing verwezen naar opmer-

king 3, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op artikel 3  Regeling reguliere ver-

blijfsrecreatie facetbestemmingsplan Openluchtrecreatie. 

 

Opmerking 2 (cat 2) 

Bij de actualisering wordt verzocht 'groene' ruimtelijke kwaliteitsvoorwaarden 

te stellen die ten goede komen aan de kwaliteit van het recreatieve milieu. De 

geformuleerde eis van landschappelijke inpassing artikel 3 lid f sub 8 is onvol-

doende om de landschappelijke kwaliteit te waarborgen. 

 

Reactie 

Artikel 3 lid f onder 8 van de regels zal worden aangepast aan de 'groene' kwa-

liteitsvoorwaarden zoals die zijn genoemd in het Streekplan. Dit houdt in dat 

bij nieuwe initiatieven primair wordt ingezet op een toevoeging van land-

schappelijke en natuurlijke elementen. De verhouding tussen het nieuw recre-

atieareaal en het oppervlak aan nieuwe natuur- en landschapselementen 

minimaal 1:1 moet zijn. Nabij de Nationale Parken wordt uitgegaan van een 

verhouding 1:3.   

 

Opmerking 3 (cat 2) 

Bij de bestaande reguliere kampeerterreinen is het bij recht mogelijk om sta-

caravans en zomerhuizen toe te staan. Deze omzetting zou onder voorwaarden 

moeten kunnen plaatsvinden, niet zondermeer bij recht. Uiteraard zal er een 

omgevingstoets moeten plaatsvinden. Hierbij wordt gewezen op een 'groene 

inpassing' van het terrein. Door de commissie wordt geadviseerd om de proce-

dure bij wijziging te regelen, voorzien van de bedoelde waarborgen. 

 

Recreatie 

In het licht van gewijzigde inzichten is er een nieuw recreatiebeleid opgezet. 

Tijdens het proces van beleidsvorming is naar voren gekomen dat er behoefte 

bestaat aan andere manieren van recreatief verblijf dan met een kampeermid-

del. Om hieraan tegemoet te komen is toegestaan stacaravans en chalets op 

een kampeerterrein te plaatsen. Deze mogelijkheid is bij recht in het plan 

opgenomen. De gemeente maakt uit de opmerking van de provincie op dat bij 

de plaatsing van stacaravans en chalets de 'groene' inpassing van wezenlijk 

belang is. Om hieraan tegemoet te komen wordt de regeling ten aanzien van 

bouwwerken die bij recht zijn toegestaan omgezet naar een ontheffing. In de 

ontheffing wordt als voorwaarde opgenomen dat de bouwwerken landschappe-

lijk inpasbaar dienen te zijn.  
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 A d  2 .  V i t en s  

 

Opmerking 

Vitens vraagt aandacht voor de leidingen die in het gebied aanwezig kunnen 

zijn. 

 

Reactie 

Bij de invulling van het plan zal rekening worden gehouden met de aanwezig-

heid van hoofd- en/of distributieleidingen in het gebied. Vitens zal bij de 

planontwikkeling tijdig worden betrokken. 

 

 

A d .  3  G a s u n i e  

 

Opmerking 

Het voorontwerpbestemmingsplan is getoetst aan het nieuwe externe veilig-

heidbeleid van het ministerie van VROM. Op grond van deze toetsing is tot de 

conclusie gekomen dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van de 

leiding(en) valt. Daarmee staat vast dat de leiding(en) geen invloed heeft 

(hebben) op de verdere planontwikkeling. 

 

Reactie 

De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

 

A d .  4  B r a n dwee r  

 

Opmerking 

Het voorontwerpbestemmingsplan is getoetst aan de 'Handleiding Bluswater-

voorziening en Bereikbaarheid van het NVBR, uitgave 2003. er wordt geadvi-

seerd om in de algemene gebruiksregels de volgende passage op te nemen: 

'Een kampeerterrein mag niet worden gebruikt in strijd met de voorschriften 

zoals deze zijn gesteld in bijlage 2 van de handreiking brandveiligheid Kam-

peerterreinen van het NVBR.' 

 

Reactie 

De voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid zijn opgenomen in de 

(brandbeveiligings)verordening van de gemeente. Deze regels zijn van algeme-

ne strekking, daardoor zijn ze ook van toepassing op kampeerterreinen. In de 

(brandbeveiligings)verordening is rekening gehouden met de voorschriften 

zoals die zijn neergelegd in de handreiking brandveiligheid Kampeerterreinen 

van het NVBR. Het facetbestemmingsplan behoeft op dit punt geen aanpassing.  
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Ad .  5  V ROM - i n s pe c t i e  

 

Opmerking 

Het plan voorziet in een regeling voor een groot aantal vigerende bestem-

mingsplannen. Een aantal van die plannen omvat wettelijk aangewezen be-

schermde dorpsgezichten. Het is gewenst om dit aspect expliciet in de 

voorgestelde bestemmingsregeling op te nemen. Dit zou kunnen door bijvoor-

beeld een ontheffing op te nemen dat binnen een aangewezen dorpsgezicht er 

geen onevenredige afbreuk mag ontstaan ten aanzien van de historisch-

ruimtelijke karakteristiek.  

 

Reactie 

De gemeente past de wijzigingsbevoegdheid aan zodat er binnen het wettelijk 

aangewezen gebied beschermd dorpsgezicht een extra toetsgrond wordt toe-

gevoegd, waardoor getoetst kan worden of de ontwikkeling onevenredige af-

breuk doet aan de historisch-ruimtelijke karakteristieken van het aangewezen 

dorpsgezicht. Bovendien wordt aan de wijzigingsbevoegdheid toegevoegd dat 

zowel reguliere als kleinschalige verblijfsrecreatieterreinen niet mogen worden 

opgericht binnen de bebouwde kom. 
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Artikel 1 Relatie met de vigerende bestemmingsplannen 3 

A r t i k e l  1   

R e l a t i e  m e t  d e  v i g e r e n d e  b e s t e m -

m i n g s p l a n n e n  

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd 

Afsluitdijk 30 maart 1998 17 juli 1998 

Allingawier 20 december 2004 15 maart 2005 

Arum 27 januari 1992 1 september 1992 

Arum Bedrijventerrein 28 augustus 2003 10 april 2004 

Arum Uitbreiding 25 februari 2002 16 september 2002 

Arum 2007 17 december 2007 13 maart 2008 

Burgwerd 27 september 1999 23 december 1999 

Burgwerd “Boalsertertrekfeart” 29 augustus 1994 6 april 1995 

Burgwerd 2007 17 december 2007 3 maart 2008 

Bûtengebiet Noard 30 maart 1998 18 november 1998 

Herziening Bûtengebiet Noard 1 november 2005 11 april 2006 

Onherroepelijk: 12 april 2007 

Bûtengebiet Súd 30 maart 1998 18 november 1998 

Onherroepelijk: 10 februari 1999 

Herziening Bûtengebiet Súd 1 november 2005 11 april 2006 

Bûtengebiet Súd Hoofdaardgastransportleiding 10 juli 2006 25 september 2006 

Partiële herziening bestemmingsplannen Bui-

tengebied (regeling windturbines) 

29 januari 2007 2 april 2007 

Onherroepelijk: 31 mei 2007 

Partiële herziening nijverheidsbedrijven 24 september 2007 26 november 2007 

Partiële herziening bijgebouwenregeling 25 september 2006 4 december 2006 

Facetbestemmingsplan seksinrichtingen 22 april 2002 4 juli 2002 

Cornwerd 27 augustus 1994 24 november 1994 

Dedgum 18 december 2006 5 maart 2007 

Onherroepelijk: 3 mei 2007 

Exmorra 16 december 1991 18 maart 1992 

Keatsmorra 24 juni 2002 27 januari 2004 

Ferwoude Dorp + uitbreiding 27 februari 2006 19 september 2006 

Ferwoude partiële herziening 24 september 2007 23 november 2007 

Gaast  24 november 2002 6 maart 2003 

Hartwerd 18 december 2006 5 maart 2007 

Onherroepelijk: 3 mei 2007 
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Artikel 1 Relatie met de vigerende bestemmingsplannen 4 

 

Bestemmingsplan (vervolg) Vastgesteld Goedgekeurd 

Hichtum 18 december 2006 5 maart 2007 

Hieslum 30 augustus 2004 2 november 2004, vrij-

stelling art. 33 lid 2 

Idsegahuizum 27 februari 2006 22 mei 2006 

Kimswerd Dorpsvernieuwingsplan 27 januari 1992 19 mei 1992 

Uitwerkingsplan Kimswerd súd 31 oktober 1995 15 december 1995 

Kimswerd 2007 12 december 2007 3 maart 2008 

Lollum 6 juli 1981 22 december 1981 

Lollum Noordoost 25 november 1991 9 maart 1992 

Lollum 2007 12 november 2007 17 juni 2008 

Longerhouw 10 juli 2006 22 september 2006 

Makkum Plan in Onderdelen 14 januari 1963 16 juli 1963 

Makkum Avondrust en omgeving 26 mei 1975 19 november 1975 

Makkum Maggenheim (1978) 30 oktober 1978 13 november 1979 

Makkum Engwier 30 november 1992 6 april 1993 

Makkum Engwierderlaan 27 oktober 1997 15 april 1998 

Makkum-Melkvaart 26 september 2005 21 december 2005 

Makkum-Oost 27 februari 2006 6 juni 2006 

Makkum-Oost herziening ex artikel 30 

WRO 

19 februari 2007 26 juni 2007 

Makkum Touwenlaan 24 maart 1975 24 november 1975 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom  3 maart 1999 21 juli 1999 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom 

artikel 11 WRO Oude Nieuwbuurt 

15 mei 2001 11 september 2001 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom 

artikel 11 WRO De Schans 

26 februari 2002  12 april 2002 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom 

artikel 11, lid 6 WRO De Schans 

21 februari 2004 17 januari 2005 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom 

Herziening artikel 30 WRO 

22 december 2003 25 maart 2004 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom 

artikel 11 WRO Voorstraat 1 

13 september 2005 27 oktober 2005 

Makkum Dorpsvernieuwingsplan Kom 

artikel 11 WRO Achterdijkje 15 

15 maart 2005 14 april 2005 

Makkum Zuidwaard herziening 1995 26 juni 1995 3 november 1995 

Makkum Krommesloot 18 december 1989 16 maart 1990 
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Artikel 1 Relatie met de vigerende bestemmingsplannen 5 

 

Bestemmingsplan (vervolg) Vastgesteld Goedgekeurd 

Makkum Tussen de Zijlroeden 17 juli 2000 24 oktober 2000 

Makkum Tussen de Zijlroeden, par-

tiële herziening 

23 april 2001 11 juli 2001 

Parrega 26 mei 1997 30 september 1997 

Piaam 2 februari 1981 18 augustus 1981 

Pingjum dorpsvernieuwingsplan  27 januari 1992 19 mei 1992 

Pingjum sportveld  24 januari 1977 13 juni 1977 

Pingjum uitbreiding   29 september 2000 15 maart 2001 

Schettens 28 januari 1980 23 september 1980 

Schraard 25 januari 1993 13 juli 1993 

Tjerkwerd 27 maart 2006 23 juni 2006 

Witmarsum Kom 27 februari 1995 3 juli 1995 

Witmarsum De Dôle 25 november 1996 27 februari 1997 

Witmarsum wijzigingsplan terrein 

Heeringa  

27 augustus 2004 27 september 2004 

Witmarsum De Dôle II 17 december 2007 18 maart 2008 

Wons 27 februari 1995 3 juli 1995 

Noorderlaan Wons 23 oktober 2002 27 februari 2003 

Zurich Dorp 22 december 2003 26 maart 2004 
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Artikel 2 Begrippen 6 

A r t i k e l  2   

B e g r i p p e n  

a .  p l a n :  

facetbestemmingsplan openluchtrecreatie van de gemeente Wûnsera-

diel; 

 

b .  k l e i n s c ha l i g e  v e r b l i j f s r e c r ea t i e :  

verblijfsrecreatieve voorziening op een daartoe als zodanig ingericht 

terrein voor uitsluitend kampeermiddelen, ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf; 

 

c .  k ampee rm i d de l :  

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel 

enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voortuig of 

gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde; een en ander voor-

zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn 

bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 

recreatief nachtverblijf; 

 

d .  r e g u l i e r e  v e r b l i j f s r e c r ea t i e :  

verblijfsrecreatieve voorziening op een daartoe als zodanig ingericht 

terrein, voor een ten hoogste in dit plan aangegeven aantal standplaat-

sen ten behoeve van recreatief nachtverblijf, hieronder begrepen 

standplaatsen voor kampeermiddelen, stacaravans en chalets;  

 

e .  s t a n d p l a a t s :  

 1. een afgebakend terrein van beperkte omvang waarop ten hoogste 

  één kampeermiddel en twee bijzettentjes voor een familie of een 

  bij elkaar horende groep personen kunnen worden geplaatst dan 

  wel, 

 2. een afgebakend terrein van beperkte omvang waarop ten hoogste 

  één stacaravan kan worden geplaatst dan wel,  

 3. een afgebakend terrein van beperkte omvang waarop ten hoogste 

  één chalet kan worden geplaatst. 

 

f .  s t a c a r a v a n :  

 een caravan die als een bouwwerk dient te worden aangemerkt; 

 

g .  c h a l e t :  

een permanent ter plaatse aanwezig recreatief onderkomen dat als 

bouwwerk dient te worden aangemerkt, bedoeld voor niet-permanente 

bewoning en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben; 
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h .  b ouwwer k :  

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij 

direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

i .  pe rma nen t e  bewon i n g :  

 bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 

 

j .  g e r e g u l e e r d e  o v e r na ch t i n g s p l a a t s :  

een parkeerplaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, die een goede en 

stevige ondergrond biedt voor een kampeerauto en die gedurende een 

beperkt aantal nachten wordt gebruikt als overnachtingsplaats; 

 

k .  t o e r i s t i s c h  s e i z o e n :  

het toeristisch seizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 

oktober van elk kalenderjaar; 

 

l .  bed r i j f sw on i n g :  

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts 

is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon, 

wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond van het 

gebouw of het terrein, noodzakelijk wordt geacht; 

 

m .  won i n g :  

een complex van ruimten in een gebouw, krachtens zijn indeling ge-

schikt en bestemd voor de huisvesting van één persoon of meerdere per-

sonen of een gezin. 
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A r t i k e l  3   

R e g e l i n g  r e g u l i e r e  v e r b l i j f s r e c r e a t i e  

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken behorende bij de in artikel 

1 genoemde bestemmingsplannen te gebruiken of te laten gebruiken ten 

behoeve van reguliere verblijfsrecreatie. 

 

b. De verbodsbepaling als bedoeld in lid a is niet van toepassing is op de 

gronden en bouwwerken behorende bij: 

-  Arkumerleane 8 te Dedgum; 

-  Idserdaweg 4 te Hieslum; 

-  Buitendijk 6 te Pingjum; 

-  Bonjeterperweg 8 te Allingawier. 

 

Bij deze gronden behoren het volgend aantal standplaatsen: 

-  Ter plaatse van de gronden behorende bij Arkumerleane 8 te 

Dedgum zijn maximaal 50 standplaatsen toegestaan; 

-  Ter plaatse van de gronden behorende bij Idserdaweg 4 te Hie-

slum zijn maximaal 50 standplaatsen toegestaan; 

-  Ter plaatse van de gronden behorende bij Buitendijk 6 te Pingjum 

zijn maximaal 50 standplaatsen toegestaan; 

-  Ter plaatse van de gronden behorende bij Bonjeterperweg 8 te 

Allingawier zijn maximaal 35 standplaatsen toegestaan. 

 

De afstand tussen de bouwwerken in de vorm van stacaravans, chalets 

of kampeermiddelen dient ten minste 5 m te bedragen. 

 

Het aantal bouwwerken in de vorm van stacaravans en chalets bedraagt 

ten hoogste het aantal bouwwerken dat op het terrein aanwezig is op 

het moment van terinzagelegging van het ontwerp facetbestemmings-

plan.   

 

c. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het bou-

wen van bouwwerken op de gronden, met dien verstande dat: 

1. voor bouwwerken in de vorm van een stacaravan de volgende re-

gels gelden: 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen; 

- de oppervlakte mag niet meer dan 50 m² bedragen. 

2. voor bouwwerken in de vorm van een chalet de volgende regels 

gelden: 

- de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen; 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen; 

- de oppervlakte mag niet meer dan 50 m² bedragen. 
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3. voor bouwwerken in de vorm van bergruimte per chalet en/of 

stacaravan de volgende regels gelden; 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen; 

- de oppervlakte mag niet meer dan 10 m² bedragen. 

4. het gehele terrein voor reguliere verblijfsrecreatie landschappe-

lijk, passend bij de omgevings- en natuurlijke kenmerken, dient 

te worden ingepast; 

5. het aantal standplaatsen nooit meer mag worden dan het maxi-

male toegestane aantal standplaatsen als bedoeld onder b.  

 

d. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het ge-

bruik dat afwijkt van het gebruik als omschreven in deze bestem ming, 

waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

-  permanente bewoning anders dan van dienstwoningen; 

-  het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken 

als seksinrichting. 

 

e. Ten aanzien van het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Noard 

waarin een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de realisering van 

kampeerterreinen is opgenomen, geldt de onder f opgenomen wijzi-

gingsbevoegdheid ter vervanging van de bestaande wijzigingsbevoegd-

heid. 

 

f. De wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de realisering van reguliere 

verblijfsrecreatieterreinen dient als volgt te worden gelezen: 

  

1. Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig de Wet 

ruimtelijke ordening, het plan wijzigen ten behoeve van de reali-

sering van reguliere verblijfsrecreatie, met dien verstande dat: 

a. het aantal  reguliere verblijfsrecreatieterreinen niet meer 

dan 2 bedraagt vanaf het tijdstip van terinzagelegging van 

dit facetbestemmingsplan, waarvan er 2 reguliere ver-

blijfsrecreatieterreinen zijn gelegen in het bestemmings-

plan Bûtengebiet Noard; 

b. de oppervlakte van een regulier verblijfsrecreatieterrein 

niet meer dan 1,5 hectare per voorziening mag bedragen 

en niet meer dan 50 standplaatsen mag bedragen; 

c. de onderlinge afstand tussen reguliere verblijfsrecreatie-

terreinen minimaal 2 km bedraagt; 

d. de  afstand tussen reguliere verblijfsrecreatieterreinen en 

het naburige dorp minimaal 500 m bedraagt; 

e. voor het regulier verblijfsrecreatieterrein een directe aan-

sluiting op een weg en riolering mogelijk is; 

f. de wijziging niet van toepassing is op de gronden gelegen 

binnen de lijn aangegeven met "grens EHS", "agrarische 

cultuurgronden-grasland"en op gronden bestemd voor "Na-

tuurgebied" zoals aangegeven in het Bûtengebiet Noard; 
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g. de wijziging niet van toepassing is op gronden gelegen bin-

nen een afstand van 1 km uit de grens van het IJsselmeer; 

h. aan het regulier verblijfsrecreatieterrein landschappelijke 

en natuurlijke elementen worden toegevoegd die in een 

verhouding 1:1 staan met het oppervlak van het nieuwe 

reguliere verblijfsrecreatieterrein, nabij Nationale Parken 

dient de verhouding 1:3 te zijn; 

i. na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid artikel 3 van 

deze regels van overeenkomstige toepassing is; 

j. er geen reguliere verblijfsrecreatieterreinen mogen wor-

den opgericht binnen de bebouwde kom; 

k. de oprichting van reguliere verblijfsrecreatieterreinen 

geen onevenredige afbreuk mag doen aan de historisch-

ruimtelijke karakteristieken van het beschermd dorpsge-

zicht.   

 

2. Op een besluit tot wijziging als bedoeld onder 1 is de in de Wet 

ruimtelijke ordening geregelde procedure van toepassing. 
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A r t i k e l  4   

R e g e l i n g  k l e i n s c h a l i g e  v e r b l i j f s r e -

c r e a t i e  

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken behorende bij de in artikel 

1 genoemde bestemmingsplannen te gebruiken of te laten gebruiken ten 

behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie.  

 

b. De verbodsbepaling als bedoeld in lid a is niet van toepassing op de 

gronden en bouwwerken behorende bij de gronden behorende bij de re-

gels in bijlage 1 opgenomen terreinen voor kleinschalige verblijfsrecrea-

tie. 

 

Ten aanzien van kleinschalige verblijfsrecreatie gelden de volgende 

aanvullende regels: 

- de afstand tussen de kampeermiddelen dient ten minste 5 m te 

bedragen. 

- bestaande agrarische bebouwing mag buiten het toeristisch sei-

zoen om worden gebruikt voor stalling van caravans; 

- het aantal standplaatsen per kleinschalig verblijfsrecreatieterrein 

bedraagt niet meer dan 15, dan wel het bestaande aantal stand-

plaatsen; 

- uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober zijn 

kampeermiddelen toegestaan; 

- het bouwen/oprichten van chalets en/of stacaravans is niet toe-

gestaan. 

 

c. Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het ge-

bruik dat afwijkt van het gebruik als omschreven in deze bestem-ming, 

waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

-  permanente bewoning anders dan van dienstwoningen; 

-  het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken 

als seksinrichting. 

 

d. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  het landschaps- en bebouwingsbeeld;  

-  de verkeersveiligheid; 

ontheffing verlenen van het bepaalde onder a voor het oprichten van 

een kleinschalig verblijfsrecreatieterrein bij (voormalig) agrarische be-

drijven en woningen, met dien verstande dat: 

1. het totaal aantal kleinschalige verblijfsrecreatieterreinen niet 

meer dan 20 bedraagt vanaf het tijdstip van terinzagelegging van 

dit facetbestemmingsplan, waarvan er 10 kleinschalige verblijfs-
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recreatieterreinen zijn gelegen in het bestemmingsplan Bûtenge-

biet Noard en 10 kleinschalige verblijfsrecreatieterreinen zijn ge-

legen in het bestemmingsplan Bûtengebiet Súd; 

2. het aantal standplaatsen per kleinschalig verblijfsrecreatieterrein 

bij (voormalige) agrarische bedrijven niet meer bedraagt dan 25; 

3. het aantal standplaatsen per kleinschalig verblijfsrecreatieterrein 

bij woningen niet meer bedraagt dan 15; 

4. de standplaatsen zijn gesitueerd binnen het agrarisch bouwvlak. 

Indien dat niet mogelijk is, moeten de standplaatsen direct aan-

sluitend aan het bestaande bouwvlak worden gerealiseerd. 

5. er geen stacaravans en/of chalets mogen worden ge-

bouwd/opgericht; 

6. een landschappelijke inpassing is gewaarborgd; 

7. sanitaire voorzieningen binnen de bestaande bebouwing worden 

gerealiseerd. Indien kan worden aangetoond dat dit feitelijk niet 

mogelijk is, is een zelfstandige sanitaire eenheid, dan wel andere 

voorzieningen, zoals een kantine, tot een bebouwde oppervlakte 

van ten hoogste 50 m² en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m 

toegestaan; 

8.  de afstand van een standplaats tot de erfgrens van het direct 

aangrenzende erf van derden minimaal 25 m bedraagt; 

9. de onderlinge afstand tussen kleinschalige verblijfsrecreatieter-

reinen minimaal 500 m bedraagt; 

10.  uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober 

kampeermiddelen zijn toegestaan. Buiten deze periode mogen op 

het terrein geen kampeermiddelen aanwezig zijn; 

11. de ontheffing niet van toepassing is op de gronden gelegen bin-

nen de lijn aangegeven met "grens EHS", "agrarische cultuurgron-

den-grasland" en op gronden bestemd voor "Natuurgebied"; 

12. de ontheffing ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatieter-

reinen niet van toepassing is op gronden gelegen binnen een af-

stand van 1 km uit de grens van het IJsselmeer; 

13.  permanente bewoning anders dan van dienstwoningen niet is toe-

gestaan; 

14.  het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken 

als seksinrichting niet is toegestaan; 

15. er geen kleinschalige verblijfsrecreatieterreinen mogen worden 

opgericht binnen de bebouwde kom; 

16. de oprichting van kleinschalige verblijfsrecreatieterreinen geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan de historisch-ruimtelijke ka-

rakteristieken van het beschermd dorpsgezicht.   

 

e. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  het landschaps- en bebouwingsbeeld;  

-  de verkeersveiligheid; 
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ontheffing verlenen van het bepaalde onder b voor het verruimen van 

het aantal standplaatsen, met dien verstande dat: 

1. het totale toegestane aantal standplaatsen niet meer dan 25 mag 

bedragen; 

2. een landschappelijke inpassing is gewaarborgd; 

3. de afstand van een standplaats tot de erfgrens van het direct 

aangrenzende erf van derden minimaal 25 m bedraagt; 

4.  permanente bewoning anders dan van dienstwoningen niet  is toe-

gestaan; 

5.  het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken 

als seksinrichting niet is toegestaan; 

6. de aanvullende regels als genoemd onder b van overeenkomstige 

toepassing zijn.   
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A r t i k e l  5   

R e g e l i n g  g e r e g u l e e r d e  o v e r n a c h -

t i n g s p l a a t s  

a. Het is verboden de gronden behorende bij de in artikel 1 genoemde 

bestemmingsplannen te gebruiken of te laten gebruiken als reguliere 

overnachtingsplaats voor kampeerauto's, met dien verstande dat deze 

verbodsbepaling niet van toepassing is op de volgende gronden behoren-

de bij de locatie: 

- parkeerplaatsen nabij de haven te Makkum; 

- parkeerplaatsen bij het surfstrand te Kornwerderzand; 

- parkeerplaats behorende bij het wegrestaurant te Zurich; 

-  parkeerplaatsen ter hoogte van Caspar de Roblesdijk 3 te  

 Zurich. 

 

Deze gronden zijn op kaart aangegeven in bijlage 2 behorende bij deze 

regels. 

 

b. Het is verboden de gronden te gebruiken, dan wel te laten gebruiken in 

strijd met de onder a. gegeven bestemmingsomschrijving. Als gebruik in 

strijd met de bestemmingsomschrijving wordt in ieder geval aange-

merkt: 

- het gebruiken of laten gebruiken van de in a. genoemde gronden 

als overnachtingsplaats gedurende meer dan drie dagen; 

-  het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken 

als seksinrichting. 
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A r t i k e l  6   

R e g e l i n g  v e r e n i g i n g s - ,  n a t u u r -  e n  

g r o e p s k a m p e r e n  

Het is verboden de gronden en bouwwerken behorende bij de in artikel 1 ge-

noemde bestemmingsplannen te gebruiken of te laten gebruiken ten behoeve 

van verenigingkamperen, natuurkamperen en groepskamperen.  
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A r t i k e l  7   

R e g e l i n g  k a m p e r e n  o p  e i g e n  t e r r e i n  

a. Het is verboden de gronden behorende bij de in artikel 1 genoemde 

bestemmingsplannen te gebruiken of te laten gebruiken ten behoeve 

van het kamperen op eigen terrein. 

 

b. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  het landschaps- en bebouwingsbeeld;  

-  de verkeersveiligheid; 

ontheffing verlenen van het bepaalde onder a voor het kamperen op ei-

gen terrein, met dien verstande dat: 

- kamperen op eigen terrein alleen is toegestaan in de periode van 

15 maart tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar; 

- kamperen op eigen erf uitsluitend is toegestaan op het onbe-

bouwde erf bij een woning; 

- het een verplaatsbaar kampeermiddel betreft; 

- het niet meer dan 1 kampeermiddel betreft; 

- een verplaatsbaar kampeermiddel maximaal 7 dagen op eigen erf 

mag zijn geplaatst; 

- de ontheffing niet wordt verleend indien de woning is gelegen in 

of grenst aan een natuurgebied; 

- de ontheffing niet wordt verleend indien de woning is gelegen in 

de nabijheid van intensieve veehouderijbedrijven. 
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A r t i k e l  8   

S l o t r e g e l  

Deze regels kunnen worden aangehaald als: 'Regels deel uitmakende van het 

facetbestemmingsplan openluchtrecreatie, gemeente Wûnseradiel'. 

 

          

 

 

 

 

, voorzitter         

 

 

 

 

 

 

, griffier 

 

 



 

 

B i j l a g e n  



 

 

Bestaande kleinschalige verblijfsrecreatie 
 

 

 Camping Adres Postcode Plaats Aantal stand-

plaatsen 

1 Andela Sjungadyk 14 8742 KL Burgwerd 15 

2 Van der Werf Sjungadyk 16  8742 KL Burgwerd 15 

3 Tjeerdema Sotterumerdijk 11 8753 JA Cornwerd 25 

4 Kooistra Sotterumerdijk 1  8751 JA Cornwerd 15 

5 Wagenaar Meerswal 9 8759 LR Exmorra 15 

6 Ykema Schwartzenbergweg 2 8743 KZ Hichtum 15 

7 Bongers Brekkerweg 1 8755 JK Idsegahuizum 15 

8 Wiersma Kimswerderlaan 6 8821 LB Kimswerd 15 

9 Slachtehiem Bayumerleane 5 8823 SH Lollum 15 

10 Kleiterp Hemmenseweg 3 8754 JC Makkum 1 

11 Teernstra Freerk Faberweg 7 8742 KL Parrega 15 

12 Van der Woude-Kingma Weersterweg 35 8742 NR Wons 25 

 

 



 

 

Kaart gereguleerde overnachtingsplaatsen 





 

 
 

C o l o f o n 
 

O p d r a c h t g e v e r  

Gemeente Wûnseradiel 

 

B e s t e m m i n g s p l a n  

BügelHajema Adviseurs b.v. 

 

P r o j e c t l e i d i n g  

BügelHajema Adviseurs b.v. 

 

P r o j e c t n u m m e r  

280.00.00.38.00 

 

 

BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 

Balthasar Bekkerwei 76 

8914 BE Leeuwarden 

T 058 215 25 15 

F 058 215 91 98 

E leeuwarden@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 
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