
BESLUT

Underwerp : Feststel l ing Reparaasjeplan 2018 Fiskmigraasjer iv ier

Provinsjale Steaten fan Fryslan

Nei it lezen fan it Otstel fan Deputearre Steaten fan Fryslan fan 11 septimber 2018, nr.
1550057, oangeande Feststelling Reparaasjeplan 2018 Fiskmigraasjerivier

Mei it each op

Oerwagende dat

Beslute

mei it Provinsjaal Ynpassingsplan
Fiskmigraasjerivier — Reparaasjeplan 2018 op
sekuere wize yn e mjitte kommen is oan it fersyk
fan Rykswettersteat om it winske untwerp fan it
trochlitmiddel troch de Ofslutdyk planologysk
mooglik te meitsjen;
der genoch rekken halden is mei de belangen fan
elk;
der op sekuere wize ynfolling jun is oan de
ynkommen sjenswize;

It Reparaasjeplan 2018 Fiskmigraasjerivier mei
byhearrende Steat fan Wizigings fest te stellen;
Deputearre Steaten op te dragen by de meidieling
fan it feststellingsbeslut te fermelden dat op it
beslut ofdieling 2 fan haadstik 1 fan de Crisis- en
herstelwet fan tapassing is.

Sa feststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan
31 oktoiAr 2018,

drs. A.A.M1 Brok, foarsitter

G.VV.\ likjArriVith,"griffier



STAAT VAN WIJZIGINGEN 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd in het definitieve 
vast te stellen plan ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpinpassingsplan Provinciaal Inpassingsplan 

Vismigratierivier 2018 (reparatieplan)  

. 
Inpassingsplan 
REGELS 
 

Artikel 1 
1.1: ‘NL.IMRO.9921.Vismigrreparatie-ON01’ gewijzigd in ‘NL.IMRO.9921.Vismigrreparatie-VA01’. 
 

Toegevoegd 

Aan artikel 1 worden de volgende begrippen toegevoegd: 

1.2  circuit: (nieuw) 

een systeem van kabels, bestaande uit 3-fasen kabels inclusief bijbehorende voorzieningen en datakabels. 

1.3  hoogspanningsverbinding: (nieuw) 

een ondergrondse hoogspanningsverbinding van maximaal 110 kV ten behoeve van de aansluiting op of de 

uitbreiding van het hoogspanningsnet voor Windpark Fryslân. 

 

Gewijzigd 

Artikel 3 Water – Waterkering (artikel 5) 

 

De aanhef van 3.2.2. is gewijzigd in ‘Gebouwen ten behoeve van de vispassage (5.2.2.) 

 

Toegevoegd 

Artikel 4  Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming) (artikel 7) 

De regels van het provinciaal inpassingsplan Vismigratierivier, zoals vastgesteld 20 april 2016, 

NL.IMRO.9921.Vismigratierivier-VA01, worden binnen de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' gewijzigd 

zoals hierna is aangegeven. Behoudens onderstaande wijziging blijven de overige regels van artikel 7 

ongewijzigd van toepassing. 

 

4.1  Bouwregels (7.2.) 

In artikellid 7.2 wordt “uit de enkelbestemming” vervangen door “uit de aldaar voorkomende bestemming(en)”.  

 

Toegevoegd 

Artikel 5  Leiding - Hoogspanning (nieuw artikel 8) 

De regels van het provinciaal inpassingsplan Vismigratierivier, zoals vastgesteld 20 april 2016, 

NL.IMRO.9921.Vismigratierivier-VA01, worden met vernummering van de daaropvolgende artikelen 

aangevuld zoals hierna is aangegeven. 

 

Artikel 8 Leiding - Hoogspanning (dubbelbestemming) 

 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor:  

a. een ondergrondse hoogspanningsverbinding ten behoeve van de aansluiting op het hoogspanningsnet 

(ontsluitingkabel) en uitbreiding van het hoogspanningsnet (netuitbreiding), bestaande uit maximaal twee 

circuits met een maximum spanning van 110 kV per circuit; 

b. ondergrondse kabels en leidingen; 

c. bijbehorende voorzieningen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'archeologische waarden' voor de bescherming van archeologische waarden. 

 

8.2 Bouwregels 

Op de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanning' mogen andere bouwwerken worden gebouwd ten 

behoeve van de in lid 8.1 bedoelde bestemming met in achtneming van de volgende bepalingen:  

a. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten 

behoeve van deze bestemming;  

b. in afwijking op het bepaalde in sub a geldt dat ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en), met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels mag 
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worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid 

en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien de belangen en de veiligheid van de 

betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad en de leidingbeheerder gedurende drie weken in de 

gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen. 

 

8.4. Specifieke gebruiksregels 

8.4.1 Voorwaardelijke verplichting archeologie 

Graaf- en boorwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de kabels- en leidingen als bedoeld in artikellid 

8.1 mogen ter plaatse van de aanduiding 'archeologische waarden' enkel plaatsvinden onder begeleiding van een 

archeologische deskundige. 

 

8.5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden 

 

a. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden werken aan te leggen of werkzaamheden uit te voeren.  

b. In afwijking van het bepaalde onder a kan een omgevingsvergunning worden verleend voor de volgende 

werken en werkzaamheden:  

1. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

3. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

4. het planten van hoog groeiende bomen en andere houtopstanden;  

5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

6. het permanent opslaan van goederen; 

7. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies. 

c. Het in sub a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden: 

1. die plaatsvinden voordat de hoogspanningsverbinding gerealiseerd is; 

2. die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;  

3. waarvoor ten tijde van het in werking treden van het plan een omgevingsvergunning is verleend; 

4. die reeds in uitvoering zijn op het moment van het in werking treden van het plan en in 

overeenstemming zijn met de op dat moment geldende toepasselijke regelgeving dan wel mogen 

worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;  

5. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringenstrook of ten aanzien van 

de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 

6. die gerelateerd zijn aan het beheer van de waterkering, voor zover de werkzaamheden niet dieper gaan 

dan 60 cm onder maaiveld. 

d. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien: 

1. de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van de 

hoogspanningsverbinding. Bij die afweging wordt de diepte waarop de kabel ligt mede betrokken; 

2. vooraf de leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te 

brengen dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht.  

 

Toegevoegd 

Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS (hoofdstuk 3) 

In hoofdstuk 3 wordt artikel 11 vervangen door het volgende artikel 12: 

 

Artikel 6  Voorrangsregel dubbelbestemmingen (artikel 12) 

Het bepaalde in artikel 11 van het provinciaal inpassingsplan Vismigratierivier, zoals vastgesteld 20 april 2016, 

NL.IMRO.9921.Vismigratierivier-VA01, wordt, met vernummering van de daarop volgende artikelen, 

vervangen door: 

 

Artikel 12 Voorrangsregeling dubbelbestemmingen 

 

a. Waar een enkelbestemming samenvalt met een dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien 

van de dubbelbestemming; 



b. Voor zover de dubbelbestemming “Waterstaat - Waterkering” in dit plan samenvalt met de 

dubbelbestemmingen “Leiding – Hoogspanning” en “Waarde - Beschermd dorpsgezicht” worden bij 

toepassing van de dubbelbestemming “Waterstaat - Waterkering” ook de regels in acht genomen die bij 

dubbelbestemmingen “Leiding - Hoogspanning” en “Waarde - Beschermd dorpsgezicht” horen, tenzij dit 

strijdig is met het belang van de waterkering. In dat geval gaat het belang van de waterkering voor.  

c. Voor zover de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspanning” samenvalt met de dubbelbestemming “Waarde 

- Beschermd dorpsgezicht”, worden bij toepassing van de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspanning” 

ook de regels in acht genomen die bij de dubbelbestemming “Waarde - Beschermd dorpsgezicht  horen, 

tenzij dit strijd is met het belang van de hoogspanningsverbinding. In dat geval gaat het belang van de 

hoogspanningsverbinding voor.  

 

In hoofdstuk 3 wordt na het bestaande artikel 13 met vernummering van de daaropvolgende artikelen het 

volgende artikel 15 toegevoegd. 

 

Artikel 7  Schakelbepaling (nieuw artikel 15) 

In hoofdstuk 3 wordt na het bestaande artikel 13 van het provinciaal inpassingsplan Vismigratierivier, zoals 

vastgesteld 20 april 2016, NL.IMRO.9921.Vismigratierivier-VA01, met vernummering van de daaropvolgende 

artikelen het volgende artikel 15 toegevoegd. 

 

Artikel 15 Schakelbepaling 

 

Op dit plan zijn de verbeelding (met de enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en maatvoerings- en 

functieaanduidingen) en de planregels van het provinciaal inpassingsplan Vismigratierivier met 

identificatienummer NL.IMRO.9921.Vismigratierivier-VA01 van provinciale staten van Fryslân van toepassing, 

voor zover deze niet worden gewijzigd door de verbeelding en de andere planregels van dit plan.  

 

VERBEELDING 
Op de verbeelding is het idn-nummer in de stempel op de verbeelding aangepast aan de status van het plan. 

 

Op de verbeelding is de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - gebouw” eveneens over het oostelijk deel 

gelegd. 

Op de verbeelding zijn de bestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ en de functieaanduiding ‘archeologische 

waarden’ toegevoegd. 

 
TOELICHTING 
In de plantoelichting zijn tekstuele verbeteringen doorgevoerd. De wijzigingen op de verbeelding 
en in de regels hebben hun doorwerking in de plantoelichting gekregen. Verder zijn o.a. 
de volgende zaken verwerkt: 

 opsomming van de plannen die ter plaatse van het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier 2018 

(reparatieplan) eveneens van toepassing zijn; 
 de (ontwerp-)procedure van het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier 2018 (reparatieplan)  is 

beschreven. 
 


