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Ûnderwerp : Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan (PIP), Nota ziens-

wijzen en commentaar, aanvullend (plan-) Milieueffect-
rapport (MER) en besluit onteigening N381 Drachten – 
Drentse grens. 

 
 
 
Taheakke : • Nota zienswijzen en commentaar op het op het 

Ontwerp PIP, (Plan-)Milieueffectrapport en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden N381 Drachten 
– Drentse grens;  
 

• Inpassingsplan N381 Drachten – Drentse grens en 
alle daarbij horende documenten, waaronder het 
aanvullend (plan-)Milieueffectrapport (MER) N381 
Drachten – Drentse grens.  
 

 
 
 
Oanlieding / Beliedsramt 
(* foech, wetlik ramt, rol PS) 
 

: In het PVVP 1999 en PVVP 2006 is opgenomen dat de 
N381 wordt opgewaardeerd tot een stroomweg met onge-
lijkvloerse kruisingen. U heeft dit beleidsvoornemen op 10 
februari 2010 bekrachtigd met het Realisatiebesluit N381 
Drachten – Drentse grens. Tijdens dit besluit heeft u on-
der meer besloten om de aanleg van de N381 planolo-
gisch te regelen door middel van een Provinciaal Inpas-
singsplan (PIP), conform de nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning. Hierin worden het tracé, de op grond van de be-
leidskaders noodzakelijke landschappelijke inpassing van 
de N381 en de op grond van de geldende regelgeving en 
beleidskaders noodzakelijke mitigerende en compense-
rende ecologische maatregelen juridisch-planologisch 
vastgelegd. Nu is de vaststelling van het PIP N381 Drach-
ten – Drentse grens aan de orde en Provinciale Staten 
vormen in dit verband het bevoegd gezag en stellen het 
PIP als zodanig vast.  
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Koarte gearfetting : Het planologisch plan voor de N381 Drachten – Drentse 

grens wordt op grond van de Wet op de ruimtelijke orde-
ning door de provincie zelf voorbereid (Provinciaal Inpas-
singsplan; PIP). Het voorontwerp PIP en het ontwerp PIP 
N381 Drachten – Drentse grens hebben ter inzage gele-
gen en de resultaten van de ontvangen inspraakreacties, 
zienswijzen en adviezen zijn meegenomen bij het opstel-
len van het definitieve PIP. Aan u wordt voorgesteld om 
het aanvullend (plan-)Milieueffectrapport, de Nota ziens-
wijzen en commentaar en het PIP N381 Drachten – 
Drentse grens vast te stellen. Daarmee ontstaat een pla-
nologisch-juridische basis voor het starten van de realise-
ring/ aanleg van de N381 Drachten - Drentse grens. Ook 
wordt voorgesteld om te besluiten tot indiening van een 
verzoek aan de Kroon, teneinde, ter uitvoering van het 
Inpassingsplan N381, de benodigde (gedeelten van) per-
celen in eigendom te verkrijgen, vrij van alle lasten en 
beperkte rechten.    

 
 
Taljochting : In deze toelichting is na de aanleiding ingegaan op de vier 

hoofdpunten, namelijk het (plan-)Milieueffectrapport MER, 
de Nota zienswijzen en commentaar, het Inpassingsplan 
en het besluit onteigening, die ter besluitvorming voorlig-
gen. Wij melden u tevens de stand van zaken ten aanzien 
van de gebiedsontwikkeling en de duurzaamheid.  
 
 
1. Aanleiding 
Provinciale Staten hebben op 10 februari 2010 ingestemd 
met het Realisatiebesluit N381 Drachten – Drentse grens 
en besloten om de aanleg van de N381 planologisch te 
regelen door middel van een Provinciaal Inpassingsplan, 
conform de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening. De realisa-
tie van de N381 omvat het traject vanaf Drachten, via 
Donkerbroek en Oosterwolde naar de Drentse grens. Het 
noordelijke traject van Drachten tot Donkerbroek wordt als 
dubbelbaanse autoweg (2x2) aangelegd.  
 
In de periode tussen het Realisatiebesluit en heden is er 
gezocht naar een invulling van de opgelegde financiële 
versoberingtaakstelling bij het Realisatiebesluit N381 
Drachten – Drentse grens. De versoberingmaatregelen 
zijn waar ruimtelijk relevant doorgevoerd in het PIP. De 
kostenraming is naderhand geactualiseerd. Het project 
N381 (het PIP N381 Drachten – Drentse grens) kan voor 
het beschikbare budget worden uitgevoerd.  
 
Horen van gemeenteraden 
Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de N381 voor-
ziet in de juridisch-planologische basis van de N381. Het 
plangebied van het PIP omvat het grondgebied van drie 
gemeenten: Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf. 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten de ge-
meenteraden van de betrokken gemeenten zijn gehoord, 
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alvorens een Provinciaal Inpassingsplan mag worden 
vastgesteld. Op 23 september 2010 zijn de gemeentera-
den van Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf ge-
hoord over het voornemen van de provincie om voor de 
omvorming van de N381 Drachten – Drentse grens een 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen. De drie 
gemeenteraden hebben met dit voornemen ingestemd. 
 
Stappen van het PIP 
Een Provinciaal Inpassingsplan (vergelijkbaar met een 
gemeentelijk bestemmingsplan) krijgt stapsgewijs een 
definitieve vorm. Eerst is er een (niet verplicht) Vooront-
werp PIP opgesteld en ter inzage gelegd. De binnenge-
komen inspraakreacties en adviezen zijn meegenomen bij 
het opstellen van het Ontwerp PIP. Het Ontwerp PIP is 
een verplichte stap en heeft in de periode van 24 mei 
2011 tot en met 4 juli 2011 ter inzage gelegen. De inge-
komen zienswijzen en adviezen zijn meegenomen bij het 
opstellen van het PIP. Provinciale Staten zijn het bevoegd 
gezag om het PIP voor de N381 vast  te stellen. Daarna 
wordt het PIP nog éénmaal voor zes weken ter inzage 
gelegd. Gedurende een termijn van zes weken kan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State be-
roep worden ingesteld tegen het PIP.  

 
Parallel aan het Ontwerp PIP hebben het aanvullend 
(plan-)Milieueffectrapport (MER) en het ontwerpbesluit 
hogere geluidgrenswaarden ter inzage gelegen. Wij heb-
ben van de ingekomen zienswijzen en adviezen één Nota 
van zienswijzen en commentaar opgesteld.  
 
 
2. Aanvullend (plan-)Milieueffectrapport (MER) en  
Evaluatie van de MER’en 
Alvorens over te kunnen gaan tot het vaststellen van een 
PIP, is een aanvullend (plan-)MER opgesteld die de plan-
m.e.r.-procedure doorloopt. Het aanvullend (plan-)MER is 
nodig in verband met de Natura 2000-gebieden die langs 
de N381 liggen. Dit aanvullend (plan-)MER behelst tevens 
een aanvulling op de MER-en die in het verleden ten be-
hoeve van de tracévaststellingen voor de N381 zijn ver-
richt.  

 
De doorlopen m.e.r.-procedures van de N381 kunnen op 
basis van de onderzochte alternatieven en adequaat on-
derzoek worden beschouwd als een gecombineerde plan- 
en besluit-m.e.r. Na het opstellen van de Projectnota/ 
MER N381 Drachten – Drentse grens is een aantal wijzi-
gingen opgetreden in de wet- en regelgeving van natuur. 
Daarnaast speelt dat het beleid en de wetgeving voor de 
thema’s luchtkwaliteit en externe veiligheid de laatste ja-
ren sterk zijn veranderd. Vanuit het oogpunt van zorgvul-
digheid is in het aanvullend (plan-)MER ook ingegaan op 
deze thema’s. Om dezelfde reden zijn ook de effecten 
van de scopewijzigingen in het Realisatiebesluit meege-
nomen in dit MER.    
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De te onderzoeken alternatieven in het aanvullend (plan-) 
MER beperken zich tot de referentiesituatie en het tracé 
van de N381, zoals vastgesteld in het Realisatiebesluit 
van 10 februari 2010. Dit, gezien het feit dat de primaire 
aanleiding van deze aanvulling ligt in de Natura 2000-
gebieden. Daarnaast geldt dat in de twee eerdere m.e.r.-
procedures zeer uitgebreid onderzoek is uitgevoerd naar 
tracéalternatieven en daarover uitgebreid overleg en in-
spraak met de streek heeft plaatsgevonden. De eerste 
stap van het aanvullend (plan-)MER was de conceptnoti-
tie reikwijdte en detailniveau. Deze conceptnotitie reik-
wijdte en detailniveau heeft gelijktijdig met het Vooront-
werp PIP zes weken ter inzage gelegen. Op deze con-
ceptnotitie zijn geen inspraakreacties binnengekomen.  
 
Passende beoordelingen 
In het kader van de omvorming van de N381 Drachten – 
Drentse grens zijn voor de Natura 2000-gebieden Wijn-
jeterper Schar en Drents-Friese Wold & Leggelderveld, 
vanwege de Natuurbeschermingswet 1998, passende 
beoordelingen opgesteld. De conclusie is dat nergens 
significant negatieve effecten optreden op de instandhou-
dingsdoelen van deze gebieden. Aandachtspunt daarbij is 
dat er een toename van de stikstofuitstoot plaatsvindt als 
gevolg van de ombouw van de N381 Drachten – Drentse 
grens. Door een pakket aan gebiedsspecifieke mitigeren-
de maatregelen die in samenhang met de ombouw wor-
den getroffen, is verzekerd dat deze geringe toename niet 
leidt tot significant negatieve effecten op de instandhou-
dingsdoelen van de gebieden.  
 
Adviezen gemeenten, PKKB en Commissie m.e.r. 
Het aanvullend (plan-)Milieueffectrapport N381 Drachten 
– Drentse grens is ook – met verzoek om advies - toege-
zonden naar de gemeenten in Zuidoost Fryslân, de Pro-
vinsjale Kommisje Kritebelied (PKKB) en de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). De 
gemeenten kunnen zich vinden in het aanvullend (plan-) 
Milieueffectrapport. De PKKB kan zich ook in hoofdlijnen 
vinden in het aanvullend (plan-)Milieueffectrapport N381 
Drachten – Drentse grens. De PKKB heeft wel de zorg 
uitgesproken over de (financiële) haalbaarheid van de 
gebiedsontwikkeling.  

 
De Commissie m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies 
afgegeven. Zij is van oordeel dat de essentiële informatie 
voor besluitvorming in het MER en de integrale samenvat-
ting aanwezig is. Het aanvullend (plan-)MER geeft een 
goede actualisatie van de milieueffecten op de leefomge-
ving en bevat een goede passende beoordeling. De 
Commissie m.e.r. adviseert om: 
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• De integrale samenvatting zo spoedig mogelijk  
openbaar te maken; 

• Een monitoringsplan op te stellen naar aanleiding 
van geconstateerde onzekerheden en kennisleem-
ten, om de effectiviteit van de in het kader van 
N381 genomen mitigerende maatregelen te evalu-
eren en ze eventueel verder uit te werken;  

• Als de definitieve ontwerpen van de kunstwerken 
gereed zijn, te onderzoeken of er sprake is van 
gevolgen voor natuur en landbouw door de effec-
ten van de tunnelbakken op de grondwaterstro-
men en, indien relevant, hoe deze gevolgen gemi-
tigeerd kunnen worden.  

 
Het advies van de Commissie m.e.r. en de integrale sa-
menvatting zijn op 26 augustus 2011 openbaar gemaakt 
door middel van een persbericht. De integrale samenvat-
ting is te downloaden via de website: www.n381.nl. De 
overige twee adviezen worden meegenomen in het kader 
van de evaluatie van de MER’en.  
 
Evaluatie van de MER’en  
Op grond van de Wet milieubeheer is het noodzakelijk om 
aan te geven op welke wijze de in de MER’en beschreven 
milieueffecten zullen worden geëvalueerd. Conform de 
Wet milieubeheer is het bevoegd gezag bij een besluit 
waarvoor een m.e.r.-procedure is doolopen, verplicht een 
evaluatieprogramma op te zetten en uit te (laten) voeren. 
Deze evaluatie kent een meerledig doel: 

• Voortgaande studie naar vastgestelde leemten 
in kennis en informatie voor het verkleinen, eli-
mineren van de leemte in kennis; 

• Monitoring en toetsing van de daadwerkelijke 
optredende effecten aan de voorspelde effec-
ten, gericht op de effecten na de realisatie van 
de N381 Drachten – Drentse grens; 

• Toetsing van de effectiviteit van de maatrege-
len en bepalen van de noodzaak tot mitigeren-
de en compenserende maatregelen.  

     
In de MER’en voor de N381 is een aanzet tot dit pro-
gramma gegeven. Algemene aandachtspunten bij de op-
bouw van een evaluatieprogramma zijn: 

• De belangrijkste effecten van het gekozen al-
ternatief; 

• De evaluatiemethode 
• De periode van evaluatie; 
• Mogelijke mitigerende en compenserende 

maatregelen.  
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De daadwerkelijke optredende effecten kunnen om ver-
schillende redenen afwijken van de in de MER’en be-
schreven effecten. De afwijkingen kunnen onder meer het 
gevolg zijn van: 

• Tekortschieten van de gehanteerde voorspel-
lingsmethoden; 

• Het niet voorzien van bepaalde effecten 
• Onvoorziene invloedrijke ontwikkelingen elders.  

 
Het evaluatieprogramma dient er toe om de beschreven 
effecten te toetsen aan de daadwerkelijk optredende ef-
fecten. Op basis van de hieruit te verwerken inzichten kan 
meer inzicht ontstaan over de effecten in de verdere toe-
komst. Bovendien kunnen de gehanteerde voorspellings-
methoden op basis hiervan verder worden verfijnd ten 
behoeve van toepassing in toekomstige vergelijkbare pro-
jecten. Het evaluatieprogramma heeft onder meer tot doel 
om de noodzaak te bepalen van aanvullende mitigerende 
en compenserende maatregelen op basis van het verkre-
gen inzicht in de betrouwbaarheid van gedane effectvoor-
spellingen. In dit verband worden ook de adviezen van de 
Commissie voor de m.e.r. meegenomen. Zo worden de 
kwaliteitsontwikkeling van habitattypen en van de mantel-
zoomvegetatie en grondwaterstromen gemonitord.  
 
Definitief evaluatieprogramma 
Nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal het 
evaluatieprogramma verder moeten worden uitgewerkt. In 
het definitieve evaluatieprogramma dienen per milieuef-
fect de te onderzoeken effecten, de te hanteren onder-
zoeksmethoden, het te volgen tijdspad en de wijze van 
verslaglegging en terugkoppeling naar effectreducerende 
maatregelen nader te worden gedetailleerd. De provincie 
zal, als bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure, tijdens en 
na de aanleg van de N381 Drachten – Drentse grens een 
evaluatie uitvoeren en daartoe te zijner tijd een definitief 
evaluatieprogramma opstellen. 
 
 
3. Nota zienswijzen en commentaar 
Er zijn 37 zienswijzen ingediend en 8 adviezen (inclusief 
de adviezen van de PKKB en de Commissie m.e.r.) ont-
vangen. De meeste zienswijzen gaan in op individuele en 
specifieke (technische) situaties. Onderwerpen die wat 
meer voorkomen in de zienswijzen zijn: 

 
• De nut- en noodzaak ombouw N381 Drachten 

– Drentse grens;  
• Integrale afweging (de tracékeuze van de 

N381 in het middendeel); 
• Geluid en het vervolgproces;  
• Planschade, nadeelcompensatie en vast-

goedzaken.  
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In de Nota zienswijzen en commentaar is in het algemene 
deel ingegaan op de bovenstaande onderwerpen. Ziens-
wijzen over de nut- en noodzaak, tracékeuzes en (groot-
schalige) scopewijzigingen zijn niet meer individueel be-
handeld. Wij hebben in de Nota zienswijzen en commen-
taar in het algemene deel een onderbouwing gegeven 
van de nut- en noodzaak voor de ombouw van de N381 
Drachten – Drentse grens en hebben het doorlopen (be-
sluitvorming)proces ten aanzien van de tracévaststelling 
toegelicht. De zienswijzen tegen de tracékeuze (met na-
me W1 in de het middengebied tussen Donkerbroek en 
Oosterwolde) zijn grotendeels afkomstig van dezelfde 
personen en hebben op hoofdlijnen dezelfde inhoud als 
de destijds bij de besluitvorming over de tracévaststelling 
van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde inge-
brachte reacties.  
 
Nut- en noodzaak 
Een aantal insprekers heeft twijfels over de opwaardering 
van de N381 Drachten – Drentse grens en over het dub-
belbaans uitvoeren van de N381 op het gedeelte Drach-
ten – Donkerbroek. Wij hebben in paragraaf 1.3.1. van de 
bijgevoegde Nota zienswijzen en commentaar nogmaals 
een onderbouwing gegeven van de nut- en noodzaak van 
de opwaardering van de N381. Ook willen we vermelden 
dat we het PVVP van 2006 in 2010 hebben geëvalueerd. 
Over de N381 wordt in de Evaluatie PVVP 2006 geoor-
deeld: “Op basis van de nieuwste modelresultaten is er 
geen aanleiding om van inzicht te veranderen ten opzich-
te van de eerdere aannames. De hoge percentages 
vrachtverkeer blijven van toepassing. De aannames bin-
nen het project komen goed overeen met de meest recen-
te modelberekeningen. Krimp lijkt niet van invloed hierop 
te zijn.” Uit de Evaluatie PVVP volgt dan ook dat er juist 
alle aanleiding is om de procedure ter opwaardering van 
de N381 te continueren.  
 
Grotere kwesties uit de zienswijzen 
Wij hebben alle zienswijzen individueel beantwoord, 
waarbij dus voor een aantal onderwerpen is verwezen 
naar het algemene deel in de Nota zienswijzen en com-
mentaar. Wij willen graag de onderstaande twee grotere 
kwesties uit de zienswijzen specifiek bij u onder de aan-
dacht brengen.  

 
Oosterwolde-Zuid 
De bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid heeft een 
zienswijze ingediend en verzoekt de provincie om de 
N381 ter plaatse van Oosterwolde-Zuid verdiept aan te 
leggen, omdat een verhoogde ligging van de N381 ter 
plaatse meer geluidsoverlast zal geven. Naar de geluids-
belasting is zorgvuldig onderzoek gedaan. Uit het akoes-
tisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau zal afnemen. 
De 48 dB contourlijn (voorkeursgrenswaarde Wet geluid-
hinder) ligt in de toekomstige situatie dichter bij het tracé 
van de N381 dan in de huidige situatie.  
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Daarnaast vinden wij het verdiept aanleggen van de N381 
ter plaatse van Oosterwolde-Zuid niet noodzakelijk om 
landschappelijke redenen, omdat de N351 geen oude 
ontginningslijn in het landschap is. Dit in tegenstelling tot 
de Weinterp en ’t West. De verdiepte liggingen ter plaatse 
van de Weinterp (Wijnjewoude) en ‘t West (Donkerbroek) 
vloeien namelijk voort uit de Landschappelijke Inpas-
singvisie N381 Drachten – Drentse grens, omdat de We-
interp en ’t West cultuurhistorische ontginningslijnen zijn. 
Bij Terwisscha (Appelscha Noord) is gekozen voor een 
verdiepte ligging, omdat het de ingang van het Nationaal 
Park Drents-Friese Wold betreft. Bovendien zijn de meer-
kosten aanzienlijk (een verdiepte ligging is een forse in-
vestering, de meerkosten bedragen circa € 3 á € 4 mil-
joen, exclusief extra grondaankopen waar geen rekening 
mee is gehouden). Gezien de vorenstaande drie argu-
menten (geluid, landschap en kosten), stellen wij voor om 
deze wijziging niet door te voeren in het PIP. 

 
Het westelijk buitengebied van Donkerbroek 
De ingediende zienswijzen, afkomstig van bewoners uit 
het westelijk buitengebied van Donkerbroek en van de 
Stichting Behoud Buitengebied Donkerbroek West (SBB-
DW), hebben als motto om de N381 niet te horen en niet 
te zien (in alle jaargetijden). In de zienswijzen wordt de 
provincie verzocht om aan weerszijden van de nieuwe 
N381, tussen de fietstunnel ‘t Hoogezand en de kruising 
Balkweg/ Tjabbekamp, een 30 meter brede en bij voor-
keur 3 á 6 meter hoge grondwal aan te leggen met in-
heemse bladhoudende beplanting.  

 
Naar de geluidbelasting is zorgvuldig onderzoek gedaan. 
Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden met 
betrekking tot de mogelijkheid van het treffen van geluid-
beperkende voorzieningen en het nemen van geluidaf-
schermende maatregelen. Ondanks dat het toepassen 
van tweelaags ZOAB en/ of het toepassen van geluids-
schermen (financieel) niet doelmatig is, heeft de provincie 
gekozen om wel tweelaags ZOAB (of een qua eigen-
schappen vergelijkbaar asfalttype) toe te passen op de 
N381. Dit omdat de provincie Fryslân het woon- en leef-
milieu belangrijk vindt. 

 
Het gebied tussen ’t Hoogezand en de kruising Balkweg/ 
Tjabbekamp is gelegen in het woudontginningen land-
schap. De woudontginningen worden gekenmerkt door 
een concentratie van dichte lintbebouwing langs rechtlij-
nige wegen die de zandrug volgen. Wegen worden bege-
leid door laanbeplanting. Opstrekkende verkaveling staat 
haaks op de linten. Het is een gebied met een kleinscha-
lig karakter door opgaande beplanting, boskavels, singels 
en houtsingels. Deze lopen meestal met de kavelrichting 
mee. Een kernkwaliteit van de woudontginningen is de 
verkavelingsrichting haaks op de hoofdwegen, die van 
beplanting zijn voorzien. Het aanleggen van nieuwe hout-
singels op een wal (boomwal) past wel binnen de door 
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Provinciale Staten vastgestelde Landschappelijke Inpas-
singsvisie. Deze wallen hebben een hoogte van circa 1 á 
2 meter. Op deze wallen kunnen dan houtsingels worden 
geplaatst. In het westelijk buitengebied zijn reeds be-
staande robuuste boomsingels en boomwallen aanwezig, 
die (grotendeels) onaangetast blijven. De aangedragen 
oplossing (aan weerszijden 30 meter brede grondwallen 
van circa 3 á 6 meter hoog) is volledig in strijd met de 
Landschappelijke Inpassingsvisie. In het PIP N381 Drach-
ten – Drentse grens zijn alle noodzakelijke maatregelen 
opgenomen. Aanvullend op deze noodzakelijke maatre-
gelen worden in het kader van de gebiedsontwikkeling 
N381 maatregelen (bosschages) voorgesteld, die aanslui-
ten bij de kernkwaliteiten van het landschap en die tege-
moet komen aan de wensen van de mensen uit het wes-
telijk buitengebied van Donkerbroek. Maar dus niet in de 
vorm van een wal van 30 meter breed en 6 meter hoog. 
 
Advies gemeente Ooststellingwerf 
De gemeente Ooststellingwerf vroeg aandacht voor twee 
specifieke situaties, waarvan één (geluid bij Drie Tolhek-
ken 6 te Oosterwolde) volledig is opgelost. De tweede 
kwestie (biologische kwekerij en natuurcamping v.o.f. De 
Cuynder) is niet veranderd, aangezien wij van oordeel zijn 
dat daar geen aanleiding voor is. Wij willen u verwijzen 
naar de antwoorden behorend bij zienswijze nr. 2 (zie 
Nota zienswijzen en commentaar), waarin we hebben 
geconcludeerd dat de effecten voor kwekerij en natuur-
camping v.o.f. De Cuynder maatschappelijk aanvaardbaar 
zijn. Wij hebben onder andere nog een aanvullend onder-
zoek verricht naar de geluidseffecten op de natuurcam-
ping. Het geluidsniveau ligt ruimschoots onder de voor-
keursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. 
 
 
4. Provinciaal Inpassingsplan (PIP)  
Zoals eerder vermeld, hebben Provinciale Staten op 10 
februari 2010 ingestemd met het Realisatiebesluit N381 
Drachten – Drentse grens. Provinciale Staten hebben op 
10 februari 2010 het uitvoeringskrediet van de N381 (gro-
tendeels) beschikbaar gesteld. Op 18 februari 2011 is de 
bestuursovereenkomst tussen de gemeenten Smallinger-
land, Opsterland en Ooststellingwerf en de provincie Frys-
lân ondertekend voor de dubbelbaans uitvoering van het 
gedeelte Drachten - Donkerbroek. Met deze overeen-
komst zijn door de gemeenten Smallingerland, Opsterland 
en Ooststellingwerf gemeentelijke financiële middelen 
voor de N381 beschikbaar gesteld. Door het realisatiebe-
sluit en de bestuursovereenkomst is het project N381 - en 
daarmee het Provinciaal Inpassingsplan N381 - financieel 
gedekt.  
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Grote maatschappelijke betrokkenheid 
Het (besluitvormings)proces van het project N381 Drach-
ten – Drentse grens wordt gekenmerkt door een grote 
maatschappelijke betrokkenheid. In het besluitvormings-
proces zijn meerdere tracéalternatieven (zie Milieueffect-
rapporten) bij de afweging betrokken. Daarbij zijn de ef-
fecten van alle relevante aspecten voor de verschillende 
tracéalternatieven in beeld gebracht. Mede op basis van 
inspraak en advisering, waaronder advisering door de 
Commissie m.e.r., hebben Provinciale Staten het tracé 
vastgesteld. Dit tracé is vervolgens verder uitgewerkt; op 
basis daarvan is het Realisatiebesluit genomen. Het Pro-
vinciaal Inpassingsplan N381 Drachten – Drentse grens is 
samen met de gemeenten in Zuidoost Fryslân tot stand 
gekomen. 
 
In het kader van de m.e.r.-procedure zijn alle effecten in 
beeld gebracht, op een zodanig niveau dat een welover-
wogen keuze voor een tracé kon worden gemaakt. De 
volgende stap was het civieltechnisch in detail uitwerken 
van het vastgestelde tracé. Dit betekent dat ook de on-
derzochte aspecten, die in het MER zijn weergegeven, 
verder in detail in beeld zijn gebracht. Deze (actualisatie 
van) onderzoeken zijn verricht op basis van de relevante 
wet- en regelgeving, (provinciale) beleidskaders en voor-
geschreven methodieken.  
 
Digitale verbeelding, planregels en plantoelichting 
De resultaten van de (geactualiseerde) onderzoeken zijn 
verwerkt in het PIP N381 Drachten – Drentse grens. Het 
PIP bestaat uit de digitale verbeelding (plankaarten), plan-
regels en een plantoelichting. De digitale verbeelding en 
de planregels zijn juridisch bindend. Op de digitale ver-
beelding is het plangebied weergegeven. Aan de gronden 
in het plangebied zijn bestemmingen toegekend. Het be-
treft voornamelijk de bestemming verkeer ten behoeve 
van de aanleg van de weg, met bermen en bermsloten, 
maar daarnaast zijn ook aparte bestemmingen voor onder 
andere natuur en landschap geregeld. In de planregels 
wordt bepaald wat binnen de betreffende bestemmingen 
mogelijk is. In de plantoelichting wordt onder andere in-
gegaan op de aanleiding en de doelen van het project, de 
projecthistorie en de procedure, het wegontwerp en het 
relevante beleid. Ook worden de resultaten van de ver-
richte onderzoeken weergegeven.  

 
Alle maatregelen die op grond van de geldende beleids-
kaders essentieel en noodzakelijk zijn ter inpassing van 
de N381 in het landschap en de mitigerende en compen-
serende maatregelen ten behoeve van de natuurwaarden, 
een vertaling gekregen in het PIP en worden binnen de 
grenzen van het plangebied van het PIP gerealiseerd. 
Voorts is ervoor gekozen om het treffen van de diverse 
maatregelen te verzekeren in de planregels. Dat laatste 
wordt overigens op juridische en beleidsmatige gronden 
en voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan niet 
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noodzakelijk geacht, echter, daarmee kan tegemoet wor-
den gekomen aan zienswijzen van diverse insprekers.  

 
Wijzigingen t.o.v. ontwerp PIP  
Op basis van de ontvangen zienswijzen en adviezen is op 
de digitale verbeelding (de plankaart) ten opzichte van het 
ontwerp PIP N381 Drachten – Drentse grens een aantal 
wijzigingen doorgevoerd. In de nabijheid van De Mersken 
hebben een aantal percelen de bestemming ‘archeologi-
sche waarde’ gekregen. Het bouwblok van een agrarisch 
bedrijf, dat door het tracé van de N381 wordt geraakt, ter 
plaatse van De Drie Tolhekken 6 te Oosterwolde is aan-
gepast. Wij hebben dit gedaan op verzoek van en in sa-
menspraak met de (adviseur van de) betreffende familie 
en in overleg met de gemeente Ooststellingwerf. In het 
bouwblok is de locatie van de nieuwe bedrijfswoning aan-
gegeven.  

 
Ook in de planregels is een aantal wijzigingen doorge-
voerd. Zowel de wijzigingen op de digitale verbeelding als 
de wijzigingen in de planregels zijn benoemd in de Nota 
zienswijzen en commentaar. Deze wijzigingen zijn in het 
thans voorliggende Inpassingsplan verwerkt. Het PIP 
N381 Drachten – Drentse grens wordt in digitale vorm 
vastgesteld; vastgesteld wordt dan de geometrische be-
paalde planobjecten als vervat in het GML bestand: 
NL.IMRO.9921.PIP2010N381-VA01, met de bijbehorende 
regels en bijlagen.  

 
In de plantoelichting van het PIP zijn op basis van de 
zienswijzen en adviezen en de recentste inzichten een 
aantal (kleine) wijzigingen doorgevoerd.  
 
Uitsluiting voor vaststellen bestemmingsplannen  
Vaststelling door Provinciale Staten van het Inpassings-
plan gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
met uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeentera-
den om voor de betrokken gronden een gemeentelijk be-
stemmingsplan vast te stellen. Provinciale Staten dienen 
te bepalen tot welk tijdstip de uitsluiting voortduurt, met 
dien verstande dat dit tijdstip is gelegen binnen de perio-
de van tien jaar. Gezien de tijd die nodig is om de N381 
Drachten – Drentse grens aan te leggen en in gebruik te 
nemen, de eventuele beroepsprocedure bij de Raad van 
State en de actualiseringplicht voor de vaststelling van 
bestemmingsplannen, wordt voorgesteld om dit tijdstip te 
bepalen op 1 januari 2020.  
 
Geen exploitatieplan  
Het project N381 Drachten – Drentse grens (het Inpas-
singsplan) is financieel gedekt. Het PIP van de N381 om-
vat geen exploitatieplanvaststellingsplichtige bouwplan-
nen als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke orde-
ning. Dit betekent dat Provinciale Staten geen exploitatie-
plan voor het project N381 Drachten – Drentse grens 
hoeven vast te stellen.  
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Omgevingsvergunning bij Gedeputeerde Staten 
In het PIP is opgenomen dat de bevoegdheid, om de be-
voegdheden als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke or-
dening uit te oefenen en om omgevingsvergunningen als 
bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a, b, c of g van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te geven, 
berust bij Gedeputeerde Staten. Bij een (gemeentelijk) 
bestemmingsplan liggen deze bevoegdheden normaliter 
bij het college van B&W.  
 
Juridische toetsing 
De aanpak is zeer zorgvuldig geweest en de resultaten 
zijn juridisch getoetst door Bügel Hajema (Leeuwarden) 
en KienhuisHoving N.V. (Enschede). KienhuisHoving N.V. 
was ook betrokken bij de juridische toetsing en de be-
roepsprocedure van het Inpassingsplan De Centrale As. 
De aldaar opgedane ervaring en kennis zijn ingezet t.b.v. 
de N381. Bij de toetsing Bij de toetsing zijn de ontwikke-
lingen in de jurisprudentie betrokken. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat de jurisprudentie zich blijft ontwik-
kelen. 
 
Hogere geluidgrenswaarden  
In het kader van het akoestisch onderzoek en doelmatig-
heidsonderzoek is onderzocht of en zo ja, voor welke wo-
ningen de geluidgrenswaarden uit de Wet geluidhinder  
worden overschreden en of de vaststelling van hogere 
geluidgrenswaarden benodigd is. Behalve met de Wet 
geluidhinder is ook rekening gehouden met een goede 
ruimtelijke ordening. Bij de geluidsonderzoeken is geke-
ken naar de geluidseffecten, de in aanmerking komende 
geluidsreducerende maatregelen en de effecten daarvan. 
Onderzocht en afgewogen is welke maatregelen getroffen 
kunnen worden. Uit het doelmatigheidsonderzoek blijkt 
dat het toepassen van tweelaags ZOAB op de N381 (fi-
nancieel) niet overal doelmatig is, maar omdat we het 
woon- en leefmilieu belangrijk vinden, wordt tweelaags 
ZOAB (of een qua eigenschappen vergelijkbare asfalt-
soort) toegepast over het gehele tracé van de N381 
Drachten – Drentse grens. Hiervoor zijn financiële midde-
len aanwezig in het projectbudget van de N381.  
 
Daar waar de voorkeursgrenswaarden worden over-
schreden, is als eerste aanvullend bekeken of door mid-
del van het plaatsen van geluidsschermen (en/of grond-
wallen) toch voldaan kan worden aan de voorkeurs-
grenswaarden. Het toepassen van geluidsschermen is 
(financieel) niet doelmatig. Daar waar op basis van de 
gemaakte afwegingen (aanvullende) geluidsschermen 
(en/of geluidswallen) onvoldoende doeltreffend c.q. kos-
teneffectief zijn, is de vaststelling van hogere geluids-
waarden aan de orde.  
 
Voor de vaststelling van hogere grenswaarden zijn wij op 
grond van de Wet geluidhinder bevoegd gezag. Wij heb-
ben inmiddels ingestemd met het besluit tot vaststelling 



 

13 

hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het project 
N381 Drachten – Drentse grens voor 17 woningen.  
 
Ecologische Hoofdstructuur  
Wij hebben in het compensatie- en mitigatieplan voor de 
N381 Drachten – Drentse grens (2011) rekening gehou-
den met de (werkwijze in de) Verordening Romte. Wij 
hebben inmiddels ingestemd met het herbegrenzen van 
de Ecologische Hoofdstructuur.  

 
5. Besluit tot indiening verzoek om onteigening 
In het kader van het project N381 Drachten – Drentse 
grens moeten van ruim 60 eigenaren het onroerend goed 
worden verworven. Wij voeren met die eigenaren en ge-
rechtigden gesprekken over minnelijke verwerving. Een 
groot deel van de gronden en opstallen is dan ook inmid-
dels al langs de minnelijke weg verworven. Met de andere 
eigenaren is nog geen overeenstemming bereikt. Om de 
beoogde realisatie van de N381 tijdig, dat wil zeggen, 
binnen de daarvoor gestelde planning en fasering moge-
lijk te maken, wordt aan u voorgesteld om in te stemmen 
met het principe om een onteigeningsprocedure op te 
starten om de ontbrekende gronden alsnog tijdig te kun-
nen verwerven. De gesprekken om te komen tot minnelij-
ke verwerving worden gedurende de looptijd van de ont-
eigeningsprocedure voortgezet. De insteek van de pro-
vincie blijft om zoveel gronden via minnelijke verwerving 
aan te kopen.   
 
Het besluit tot aanwijzing van de onderhavige percelen ter 
onteigening wordt genomen door de Kroon op verzoek 
van het algemeen bestuur van de provincie. Aan u wordt 
voorgesteld om te besluiten dat, zodra de onderhande-
lingsdossiers en benodigde stukken gereed zijn, een ver-
zoek tot onteigening aan De Kroon zal worden gericht 
(het zogenaamde verzoekbesluit). De feitelijke indiening 
van het verzoek bij de Minister van Infrastructuur en Mili-
eu zal plaats kunnen vinden door ons college. De ontei-
geningsprocedure blijft parallel lopen aan de minnelijke 
verwerving van de gronden. 

 
Indien de provincie de beoogde onteigening wenst, zal zij 
haar belang moeten kunnen aantonen. In het geval van 
de N381 heeft de provincie Fryslân een belang bij de aan-
leg van de weg. De weg wordt namelijk een provinciale 
weg en wordt in het Provinciale Verkeers- en Vervoers-
plan (2006) aangeduid als stroomweg. Er is een duidelijk 
bovenlokaal belang. De provincie is bovendien straks 
verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de 
weg en wordt derhalve ook eigenaar van de weg. De pro-
vincie heeft ook in het kader van de minnelijke verwerving 
de gesprekken gevoerd met de eigenaren en zakelijk ge-
rechtigden. Gezien dit provinciale belang is het gerecht-
vaardigd dat in dit geval de onteigening geschiedt ten 
name van de provincie Fryslân.  
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De onteigening kan plaatsvinden ten name van een pu-
bliekrechtelijk lichaam op verzoek van het algemeen be-
stuur van dat lichaam uit kracht van een koninklijk besluit. 
Dit houdt in dat, op basis van het daartoe door u geno-
men besluit tot indiening, een verzoek om onteigening 
gericht wordt aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. 
De voorbereiding van het koninklijk besluit tot onteigening 
vindt plaats door het ministerie van Infrastructuur en Mili-
eu. Met het verzoek worden de zakelijke beschrijving van 
het werk, de bijbehorende tekeningen en een lijst met alle 
te onteigenen percelen meegestuurd, alsook de onder-
handelingslogboeken.  
 
Onteigening vindt plaats wanneer de Kroon bij Koninklijk 
besluit de desbetreffende - door de provincie voor de rea-
lisering van de N381 benodigde, maar langs minnelijke 
weg niet te verwerven - gronden ter onteigening aanwijst.  
 
Het instrument onteigening 
Onteigening is de gedwongen eigendomsovergang van 
onroerende zaken van de eigenaar naar de onteigenaar. 
Titel IIa regelt onteigening voor de aanleg en verbetering 
van wegen, spoorwegwerken, kanalen, werken ten be-
hoeve van de bestrijding van verontreiniging van opper-
vlaktewateren, terreinen en werken voor de luchtvaart en 
verbetering en verruiming van rivieren. Ook regelt Titel IIa 
onteigening voor de bijkomende uit de weg voortvloeien-
de noodzakelijke voorzieningen en inpassingen.   

 
Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen: de 
administratieve fase en de gerechtelijke fase. De admini-
stratieve fase wordt in principe afgesloten met een besluit 
van de Kroon tot aanwijzing ter onteigening van de perce-
len, die nog moeten worden verworven. Nadat het Ko-
ninklijk besluit inzake de onteigening is geslagen, kan een 
aanvang worden gemaakt met de tweede fase: de ge-
rechtelijke procedure. De provincie dagvaardt de betref-
fende eigenaren en stelt een vordering tot onteigening in 
bij de Rechtbank Leeuwarden. De Rechtbank beslist hier-
op en spreekt de onteigening uit. Het onteigeningsvonnis 
kan worden ingeschreven in de openbare registers. Op 
dat moment gaat de eigendom over naar de provincie. 
Vervolgens beslist de Rechtbank bij eindvonnis over de 
hoogte van de door de provincie aan de betreffende eige-
naar uit te keren schadeloosstelling.   

 
Noodzaak onteigening 
Ten behoeve van de tijdige realisatie van het Inpassings-
plan N381, dient te worden beschikt over de hiervoor be-
nodigde (gedeelten van) percelen.  
 
In de onderhandelingslogboeken wordt per eigenaar/ ge-
rechtigde een omschrijving gegeven van de pogingen die 
de provincie heeft ondernomen om tot minnelijke over-
eenstemming te komen. Deze logboeken worden aange-
leverd bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, die het 
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onteigeningsverzoek namens de Minister voorlegt aan de 
Raad van State voor advies en vervolgens ter besluitvor-
ming aan de Kroon.  
 
Hoewel het bereiken van minnelijke overeenstemming 
onze voorkeur heeft en houdt, is het ter voorkoming van 
procesvertraging noodzakelijk voor de nog niet verworven 
gronden tijdig een onteigeningsprocedure te starten. In-
tussen zal het minnelijk overleg met de betrokken grond-
eigenaren onverminderd worden voortgezet. Leidt dit 
overleg ondanks marktconforme voorstellen van de pro-
vincie niet tot overeenstemming, dan kan tot onteigening 
worden overgegaan, indien de Kroon daartoe besluit. In 
die gevallen, waarin alsnog met de betreffende eigenaar 
overeenstemming over minnelijke verwerving wordt be-
reikt, zal dit minnelijk worden afgehandeld. Nadat de 
stukken zijn aangeleverd bij de Minister kan de admini-
stratieve procedure van de onteigening voor die percelen 
namelijk niet meer worden gestopt. Uiteraard worden de-
ze percelen niet meer meegenomen bij de gerechtelijke 
procedure en worden deze eigenaren derhalve niet meer 
gedagvaard, waardoor er voor die percelen feitelijk geen 
gebruik wordt gemaakt van de aanwijzing tot onteigening 
door de Kroon.  
 
 
6. Gebiedsontwikkeling N381  
Voor wat betreft de gebiedsontwikkeling geldt dat dit pro-
ject ten doel heeft om een brede kwaliteitsimpuls te geven 
aan een groot gebied rondom de N381. De gebiedsont-
wikkeling is evenwel niet van belang om de N381 ade-
quaat te kunnen inpassen, zoals dit uit de geldende be-
leidskaders voortvloeit. De vanwege de geldende beleids-
kaders noodzakelijke landschappelijke inpassingsmaatre-
gelen zijn in het PIP meegenomen.  
 
Voor de gebiedsontwikkeling N381 is door ons college op 
22 maart 2010 de Gebiedscommissie N381 geïnstalleerd. 
Deze Gebiedscommissie biedt in november 2011 een 
concept ontwerp inrichtingsplan gebiedsontwikkeling 
N381 aan ons college aan. In dit inrichtingsplan staan 
maatregelen die naast de aanleg en reconstructie van de 
N381 gaan plaatsvinden (en de door ons toegezegde 
“plus” gaan inhouden).  
 
 
7. Stand van zaken duurzaamheid N381  
Binnen het project N381 Drachten – Drentse grens is veel 
aandacht voor duurzaamheid. Na het Realisatiebesluit 
N381 Drachten – Drentse grens is het thema Duurzaam-
heid verder uitgewerkt (onder andere op haalbaarheid) in 
alle fasen van het project: sloop van de bestaande weg-
gedeelten, aanleg, beheer en onderhoud. Ook in het ka-
der van de gebiedsontwikkeling N381 Drachten – Drentse 
grens zijn duurzaamheidmaatregelen uitgewerkt. Het rap-
port N381 Duurzaam! met de subtitels duurzaamheid 
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wegtracé en duurzaamheid gebiedsontwikkeling is be-
schikbaar. Bij het ontwerp van de N381 is al zoveel moge-
lijk uitgegaan van het rapport N381 Duurzaam! en bij het 
aanbesteden van het werk worden de mogelijkheden be-
zien om door middel van EMVI (Economisch Meest Voor-
delige Inschrijving) criteria het aspect duurzaamheid als 
meerwaarde op te nemen.  
 

 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
J.A. Jorritsma , foarsitter 
 
 
 
 
Drs. A.J. van den Berg , siktaris 
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BESLÚT NR. :  

 
 

PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 4 oktober 2011, nr. 
000000 

 

Oerwagende dat : Het provinciale Inpassingsplan (PIP) N381 Drachten – 
Drentse grens met alle daarbij behorende documenten 
een zorgvuldige ruimtelijke uitwerking van het Realisa-
tiebesluit N381 Drachten – Drentse grens (10 februari 
2010) is en dat zowel inhoudelijk als procesmatig op 
een zorgvuldige wijze is omgegaan met de inspraakre-
acties, de zienswijzen en de adviezen. Bovendien is 
het wenselijk dat (gedeelten van) de percelen, die door 
de provincie ten behoeve van de aanleg van de N381 
moeten worden verworven, ter onteigening worden 
aangewezen.  
 

 

Beslute : 1. Het (Plan-) Milieueffectrapport (MER) N381 
Drachten – Drentse grens te aanvaarden en 
vast te stellen en in te stemmen met de evalua-
tie van de MER’en en het opstellen van het de-
finitieve evaluatieprogramma;  

2. De Nota zienswijzen en commentaar op het 
Ontwerp PIP, aanvullend (plan-) Milieueffect-
rapport en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den N381 Drachten – Drentse grens vast te 
stellen; 

3. Het provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de 
N381 Drachten – Drentse grens gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpinpassingsplan vast te 
stellen met uitsluiting van de bevoegdheid van 
de gemeenteraden van de gemeenten Opster-
land, Heerenveen en Ooststellingwerf om voor 
de gronden in het plangebied een bestem-
mingsplan vast te stellen, waarbij de uitsluiting 
geldt tot 1 januari 2020; 

4. Dat de bevoegdheden en verplichtingen als be-
doeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) worden uitgeoefend door Gedeputeerde 
Staten en dat Gedeputeerde Staten beslissen 
op aanvragen om een omgevingsvergunning 
als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a, b, c 
of g van de Wet algemene bepalingen omge-
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vingsrecht (Wabo) af te geven; 
5. Dat bij De Kroon een verzoek wordt ingediend 

om, ter uitvoering van het Inpassingsplan N381, 
de benodigde (gedeelten van) percelen in ei-
gendom te verkrijgen, vrij van alle lasten en be-
perkte rechten (verzoekbesluit tot onteigening);   

6. Gelet op artikel 152, lid 1 van de Provinciewet, 
voor zover de bevoegdheid niet al op grond van 
artikel 158, lid 1, letter a, b en f bij hem berust, 
aan het college van GS incidenteel de be-
voegdheid te delegeren tot: 
a. het uitvoeren van het besluit tot het doen van 
het verzoek tot onteigening als bedoeld in arti-
kel 72a van de Onteigeningswet; 
b. het opstellen en overleggen/ indienen van 
dat verzoek, vergezeld van de in artikel 63 Ont-
eigeningswet bedoelde stukken en gegevens, 
aan de Kroon met tussenkomst van de Minister 
van Infrastructuur en Milieu;  
c. het desgevraagd reageren op de bij de Minis-
ter van Infrastructuur en Milieu door belang-
hebbenden ingebrachte zienswijzen; 
d. het aanwijzen van ambtenaren die namens 
de provincie zullen optreden in de procedure tot 
onteigening en die door de Minister van Infra-
structuur en Milieu kunnen worden gehoord; 
e. het desgevraagd mondeling dan wel schrifte-
lijk verstrekken van nadere inlichtingen aan de 
Minister; 
f. het verrichten van alle overige handelingen 
die in verband met de te voeren onteigenings-
procedure noodzakelijk zijn.  

7.  Aan het college van GS op te dragen dat zij aan 
     PS mededeling doen van elk besluit dat wordt 

genomen krachtens de onder punt 6 overge-
dragen bevoegdheden; 

       8.  Aan het college van GS op te dragen dat zij 
            aan PS mededeling doen van elke overige 
            handeling die wordt verricht krachtens de onder 
            punt 6 overgedragen bevoegdheden.  
 

 
 
Sa feststeld troch Provinsjale Steaten 
Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomstefan 30 november 2011, 
 

 , foarsitter 
 

 , griffier 
 


