
 

 

 

 

 

 

Toelichting Beheersverordening 

Buitengebied Wûnseradiel 



1.1.  Aanleiding 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 juni 2012 de Uitgangspuntennotitie 

Buitengebied Súdwest-Fryslân vastgesteld. In deze notitie zijn globale uitgangspunten 

voor de herziening van de verschillende bestemmingen in het buitengebied opgenomen. 

De uitgangspuntennotitie dient als basis voor het opstellen van de plan-MER. De plan-

Mer moet voorafgaande aan het bestemmingsplan worden opgesteld en gelijktijdig met 

het bestemmingsplan worden vastgesteld. Naar aanleiding van een uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 5 december 2012 is voor het 

opstellen van  de plan-MER nader onderzoek nodig naar de mogelijke scenario’s die in 

het kader van de plan-MER moeten worden onderzocht. Hierdoor wordt ook de procedure 

van de herziening van de verschillende bestemmingsplannen in het buitengebied 

vertraagd. 

Per 1 juli 2013 mag een bestemmingplan niet ouder zijn dan 10 jaar. Indien een 

bestemmingsplan toch ouder is, dan vervalt de bevoegdheid tot het heffen van leges 

voor diensten die door de gemeente worden verleend die verband houden met het 

bestemmingsplan (artikel 3.1, lid 4 Wro). Om te voorkomen dat er geen leges in 

rekening gebracht kunnen worden, biedt het vaststellen van een beheersverordening een 

tijdelijke oplossing. Na afronding van de MER-procedure, zal het bestemmingplan voor 

het buitengebied worden opgesteld. In dit bestemmingsplan zullen voor zover mogelijk 

de door de raad op 21 juni 2012 vastgestelde uitgangspunten worden vertaald.  

1.1.2 Begrenzing plangebied 

De begrenzing van het beheersgebied wordt gevormd door de begrenzing van het 

bestemmingsplan Wûnseradiel Noard en bestemmingsplan Wûnseradiel Súd, vastgesteld 

door de gemeenteraad op 1 november 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

van Fryslân d.d. 11 april 2006. De volgende plannen maken onderdeel uit van de 

beheersverordening: 

Bestemmingsplan Vastgesteld 

Bûtengebiet Wûnseradiel Noard en Súd Corr. Herz. ex art. 30 WRO Nijverheid 24 september 2007 

Bûtengebiet Wûnseradiel Noard en Súd Regeling windturbines 29 januari 2007 

Bûtengebiet Wûnseradiel Súd, partiële herziening geluidszone De Marne 2 28 september 2009 

Bûtengebiet Wûnseradiel Súd, partiële herziening Hoofdaardgastransportleiding 

Grijpskerk – Wieringermeer 

10 juli 2006 

Gaast-Ferwoude, Wijziging Bûtengebiet Súd, Fietspad 1 juni 2004 

Facet bestemmingsplan Openluchtrecreatie 26 april 2009 

Tjerkwerd – Parrega, Fietstunnels en bijbehorende paden N359  22 september 2009 

 

met alle bijbehorende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen. 

 

 



 

Fig. 1. Overzicht plangebied beheersverordening 

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling 

De gemeenteraad kan, voor die delen van het grondgebied van de gemeente waar geen 

ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een 

beheersverordening vast- stellen waarin het beheer van dat gebied in overeenstemming 

met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik wordt geregeld. 

Bestaand gebruik kan op twee manieren worden vastgelegd: bestaand gebruik in enge 

zin en in ruimte zin. 

1.2.1. Gebruik in enge zin 

Gebruik in enge zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van het 

vaststellen van de beheersverordening. Dit geldt zowel voor het gebruik van de gronden 

als van de aanwezige bouwwerken. Deze variant legt de bestaande functies en de 

bestaande bebouwing vast en biedt ruimte voor kleine –ruimtelijke en functionele 

ondergeschikte- uitbreidingsmogelijkheden. 

1.2.2. Gebruik in ruime zin 

De tweede uitleg is flexibeler. Bij deze uitleg gaat de minister niet uit van de feitelijk 

bestaande situatie, maar van de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt 



(inclusief de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden). Dit kunnen dus ook ontwikkelingen 

zijn  die ten tijde van het vaststellen van de beheersverordening nog niet zijn 

gerealiseerd.  

In de door de gemeenteraad op 21 juni 2012 vastgestelde startnotitie wordt bij de 

beheersverordening uitgegaan van gebruik in ruime zin. Daarbij geldt dus in principe het 

uitgangspunt  dat de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden grotendeels 

worden gecontinueerd. De binnenplanse wijzigings- en uitwerkingsmogelijkheden mogen 

niet meegenomen worden omdat deze niet passen binnen het karakter van de 

beheersverordening. 

1.2.3. Procedure 

De Wet ruimtelijke ordening kent geen voorbereidingsprocedure voor de 

beheersverordening. Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot het 

vaststellen van een algemeen bindend voorschrift. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 

Awb van toepassing, met dien verstande dat afdeling 3.2 Awb ingevolge artikel 3:1, lid 1 

Awb alleen van toepassing is voor zover de aard van het algemeen verbindende 

voorschriften zich niet tegen de toepassing van die afdeling opgenomen voorschriften 

betreffende zorgvuldigheid en belangenafweging verzetten. 

Tegen het besluit tot vaststellen van een beheersverordening kan geen bezwaar worden 

gemaakt bij de gemeenteraad of beroep bij de bestuursrechter worden aangetekend. De 

beheersverordening moet conform artikel 139 van de Gemeentewet bekend worden 

gemaakt. 

Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet moet de gemeenteraad een 

inspraakverordening vaststellen. In die verordening is bepaald welke beleidsvoornemens 

via de in de inspraakverordening voorgeschreven procedure worden voorbereid. Ook op 

deze beheersverordening is de inspraakverordening van toepassing. Het uitgangspunt is 

dat beleidsvoornemens 6 weken ter inzage worden gelegd. Op grond van artikel 4 lid 2 

van de inspraakverordening kan het college van burgemeester en wethouders  afwijken 

van deze periode. De beheersverordening gaat uit van een voortzetting van het huidige 

beleid. Om deze reden wordt de beheersverordening voor een kortere termijn van 2 

weken ter inzage gelegd. 

De beheersverordening ligt met ingang van 22 maart tot en met 4 april 2013 voor een 

ieder ter inzage waarbij de mogelijkheid bestaat schriftelijk dan wel mondeling een 

inspraakreactie in te dienen.  

1.3 Waaruit bestaat deze beheersverordening? 

Artikel 3.38 Wro geeft aan dat een beheersverordening met het oog op het beheer van 

het gebied (in ruimte zin) het bestaande gebruik van het gebied regelt. Dit gebeurt aan 

de hand van: 

 gebruiksregels 

 bouwregels 

 afwijkingsregels 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of 

overige werkzaamheden 

 overgangsregels 

 



De beheersverordening gaat vergezeld van een toelichting. Deze motiveert in ieder geval 

de keuze voor het instrument, welke onderzoeken hebben plaatsgevonden en voorts 

bevat de toelichting ook een uitleg van de regeling. 

 

1.4 Hoe werkt de verordening? 

 

De beheersverordening moet digitaal worden gemaakt volgens de Praktijkrichtlijn 

Gebiedsgerichte Besluiten. De verordening wordt door de gebruiker daarom via een 

digitaal platvorm (meestal de website RO-online, www.ruimtelijkeplannen.nl) benaderd. 

1.5 Leeswijzer 

De beheersverordening is als volgt opgebouwd. In de volgende hoofdstukken wordt 

allereerst een beschrijving gegeven van het gebied in ruimte zin. Daarbij is de toelichting 

van het bestemmingsplan  één op één overgenomen. Vervolgens zijn de regels met 

eventuele bijlagen opgenomen. De regels zijn in principe ook één op één overgenomen 

uit het bestemmingsplan met de kanttekening dat er aanpassingen hebben 

plaatsgevonden in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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