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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Ten noorden van Grou is het recreatiepark Yn ‘e Lijte gelegen. Op het ter-
rein staan verschillende recreatiewoningen, stacaravans en chalets. Ook 
zijn er kampeerplaatsen aanwezig. Aan de zuidoostkant van het terrein ligt 
Haan’s Krite. Dit zijn een aantal recreatiewoningen in particulier eigendom. 
De woningen zijn ontsloten via de weg Haan’s Krite en zijn eveneens via 
het water bereikbaar.  
Eén van de eigenaren van de recreatiewoningen aan Haan’s Krite is van 
plan de huidige recreatiewoning te vervangen voor een nieuwe. Figuur 1 
geeft de globale ligging van het plangebied aan. De wens is om te komen 
tot een oppervlakte van ongeveer 100 m2. Het beoogde voornemen past 
niet binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeente Boarnsterhim wil 
desondanks wel medewerking verlenen aan het voornemen. Om dit toe te 
staan, dient een nieuw juridisch-planologisch kader opgesteld te worden. 
Dit bestemmingsplan dient hiervoor.  
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied (bron: Google Maps) 

1.   2. Planologische regeling 

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Yn ‘e Lijte (vast-
gesteld 26 januari 1999 en goedgekeurd 8 september 1999). In dit plan 
heeft het plangebied de bestemming ‘Verblijfsrecreatie‘ met de aanduiding 
‘recreatiewoningen’. Voor de huidige recreatiewoning is een bouwvlak op-
genomen van ongeveer 70 m2. De beoogde uitbreiding past niet binnen het 
in het geldende plan aangegeven bouwvlak.  
In het geldende bestemmingsplan was voor de recreatiewoningen op de 
percelen Haan’s Krite 1 tot en met 7 een afwijkingsmogelijkheid (voorheen 
ontheffing) om deze woningen te vergroten tot 100 m2. Voor de percelen 8 
tot en met 11 was deze mogelijkheid vanwege de ligging niet opgenomen. 
De provincie heeft hier echter goedkeuring aan onthouden en oordeelde in 
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het goedkeuringsbesluit dat uitbreiding van de percelen 8 tot en met 11 ook 
mogelijk zou moeten zijn. Randvoorwaarde van de provincie was wel dat 
de recreatiewoningen niet dichter naar het Prinses Margrietkanaal ge-
bouwd mochten worden.  
 
De regeling voor uitbreiding is echter nooit gerepareerd en er is dus, hoe-
wel in principe wel aanvaardbaar, niet met een binnenplanse afwijking mo-
gelijk. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit 
bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling om het recrea-
tiepark mogelijk te maken. 

1.   3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het plan. Hierbij wordt inge-
gaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het plan. Vervolgens is 
in hoofdstuk 3 een beschrijving gemaakt van het provinciaal en gemeente-
lijk beleid dat een relatie heeft met het plangebied en/of de ontwikkeling. In 
hoofdstuk 4 wordt op de diverse omgevingsaspecten ingegaan. Een juridi-
sche beschrijving van het plan is gegeven in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk 
wordt onder andere ingegaan op de diverse bestemmingen. Ten slotte gaat 
hoofdstuk 6 in op de uitvoerbaarheid van het plan. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 
Ook wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op het aspect grondexploitatie. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

2.   1. Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Haan’s Krite en is gelegen op het terrein 
van waterpark Yn ‘e Lijte. Haan’s Krite ligt in de zuidoostelijke hoek van het 
terrein. Aan de oostkant loopt het Prinses Margrietkanaal. Aan de zuidkant 
ligt het Pikmar. De recreatiewoningen zijn via een eigen insteekhaven op 
het Pikmar ontsloten. In figuur 2 is een luchtfoto van de huidige situatie te 
zien.  
 

 
Figuur 2. Luchtfoto huidige situatie (bron: Bing Maps)  

 
Aan de Haan’s Krite staan 12 recreatiewoningen die in particuliere handen 
zijn. Enkele van de recreatiewoningen zijn recent vervangen door meer 
moderne recreatiewoningen.  
 
In de huidige situatie is in het plangebied een recreatiewoning gelegen. 
Deze heeft een vloeroppervlak van ongeveer 70 m2. Het pand bestaat uit 
één bouwlaag met een kap. De woning is ongeveer 50 jaar oud en voldoet 
niet meer aan de eisen van de huidige tijd.  

2.   2. Het beoogde voornemen 

Beoogd voornemen 
De wens is om de bestaande recreatiewoning te vervangen voor een nieu-
were, grotere recreatiewoning. Het nieuwe pand wordt één bouwlaag met 
kap en is ongeveer 10 meter lang en 10 meter breed. In figuur 3 is een im-
pressie van de recreatiewoning gegeven.  
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Figuur 3. Impressie nieuwe recreatiewoning 

 
De oppervlakte neemt, ten opzichte van het huidige pand, toe. De nieuwe 
recreatiewoning wordt op de huidige plek opnieuw opgebouwd. Beoogd 
wordt de afstand tot het Prinses Margrietkanaal gelijk te houden. Ten op-
zichte van de huidige situatie, vindt de uitbreiding aan de noordzijde plaats. 
In figuur 4 is de huidige recreatiewoning in grijs weergeven. De oppervlakte 
van de nieuwe recreatiewoning is inclusief het groene gedeelte.  
 

 
Figuur 4. Schematische weergave bestaande situatie (grijs) en nieuwe opper-

vlakte (groen) 
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Functionele inpassing 
Het perceel ligt op het terrein van het vakantiepark Yn ‘e Lijte. In de huidige 
situatie is het al in gebruik als recreatiewoning. Ook in de toekomstige situ-
atie zal dit zo zijn. Hiermee is de functionele inpassing gewaarborgd.  
 
Verkeer en parkeren 
Het perceel blijft, net zoals in de huidige situatie, ontsloten op de Haan’s 
Krite. Parkeren vindt in principe plaats op eigen erf. Daarnaast is er op Yn 
‘e Lijte genoeg parkeerplek.  
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3. BELEID 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestem-
mingsplan. Gezien de kleinschaligheid van de voorgestelde ontwikkeling, is 
het rijksbeleid hiertoe niet van belang. Er zijn geen rijksbelangen in het ge-
ding. Er wordt daarom alleen ingegaan op het provinciaal en gemeentelijk 
beleid dat een relatie heeft met de genoemde ontwikkelingen en/of het 
plangebied. 

3.   1. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het 
gemeentelijk (bestemmingsplan)beleid. Dit is onder meer neergelegd in het 
Streekplan Fryslân (vastgesteld op 13 december 2006).  
 
De provincie Fryslân zet, meer dan voorheen, in op de verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit bij veranderingen in het gebruik en de inrichting van de 
ruimte. Ruimtelijke kwaliteit dient zowel voor economische, sociale als cul-
turele belangen en is daarmee voor alle functies in Fryslân essentieel. Met 
ruimtelijke kwaliteit wordt bedoeld dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen 
en in de uitvoering, expliciet de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde in stand worden gehouden en verder worden ontwikkeld. 
 
In het Streekplan is Grou aangeduid als ‘recreatiekern’. Nieuwe grootscha-
lige en intensieve recreatieve voorzieningen worden primair geconcen-
treerd in de stedelijke en regionale centra en in de recreatiekernen. Aard en 
schaal van recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden sluiten aan bij de ka-
rakteristiek en de functie van de recreatiekern, rekening houdend met om-
gevingsfactoren.  
Door nieuwe recreatieve voorzieningen te concentreren wordt de onderlin-
ge versterking tussen recreatieve functies en daarmee de herkenbaarheid 
voor toeristen bevorderd. Bijkomend voordeel is dat versnippering van het 
recreatieve aanbod met bijbehorende landschappelijke consequenties 
wordt voorkomen.  
 
Kwaliteitsverbetering van de watersportvoorzieningen en van het vaarwe-
gennet wordt vooral gerealiseerd via het Friese Merenproject.  
 
Verordening Romte Fryslân 
In de Verordening Romte Fryslân (vastgesteld op 15 juni 2011) stelt de 
provincie regels aan de provinciale belangen. Deze regels moeten in ge-
meentelijke plannen worden doorvertaald.  
 
In de Verordening is opgenomen dat nieuwe recreatiebedrijven worden 
toegestaan bij een stedelijk centrum, een regionaal centrum of een recrea-
tiekern. Er zijn maximaal 50 recreatiewoningen per complex van recreatie-
woningen toegestaan. Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet 
toegestaan.  
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Verder eist de Verordening dat er in het bestemmingsplan aangegeven 
moet worden op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het aspect 
ruimtelijke kwaliteit.  
 
Conclusie provinciaal beleid 
De nieuwe recreatiewoning past binnen provinciaal beleid. Er is sprake van 
de vervangende nieuwbouw van een recreatiewoning op een bestaand re-
creatieterrein. Permanente bewoning wordt expliciet in de regels uitgeslo-
ten. Hoe hieraan invulling wordt gegeven is aangegeven in hoofdstuk 2. 

3.   2. Gemeentelijk beleid 

Terherne notitie verblijfsrecreatie 
Het recreatiebeleid van de gemeente is vastgelegd in de notitie Terherne 
notitie verblijfsrecreatie (vastgesteld op 17 februari 2004). Hoewel de notitie 
is geschreven voor de kern Terherne, geldt dit beleid voor alle recreatieve 
ontwikkelingen in de gemeente.  
 
Zo is in de notitie ook de maximummaat voor recreatiewoningen op 70 m2 
vastgelegd. Permanente bewoning van recreatiewoningen moet worden 
voorkomen. Ook is bepaald dat bij nieuwe ontwikkelingen een goede land-
schappelijke inpassing gewenst is. Dit beleid is later, in 2006, vastgelegd in 
de beleidsnotitie Planologisch Beleid 2006. Hierin heeft de gemeente 
Boarnsterhim het beleid ten aanzien van bouwwerken binnen de bebouwde 
kom vastgelegd, welke uiteindelijk doorvertaald is naar bestemmingsplan-
nen. Ook in deze notitie is de maat van 70 m2 opgenomen.  
 
Aan de maximummaat van 70 m2 wordt in dit bestemmingsplan niet vol-
daan. De boogde recreatiewoning is ongeveer 100 m2. In het bestem-
mingsplan Yn ‘e Lijte is voor een aantal recreatiewoningen een afwijkings-
mogelijkheid opgenomen om de maximale oppervlakte te vergroten van 70 
m2 naar 100 m2. Deze afwijkingsmogelijkheid was mogelijk voor alle wo-
ningen aan de Haan’s Krite, afgezien van de 4 recreatiewoningen langs het 
Prinses Margrietkanaal. Aan deze afwijkingsmogelijkheid is al meerdere 
malen toepassing gegeven. Er zijn daarom in de nabije omgeving van het 
onderhavige plangebied al enkele grotere recreatiewoningen aanwezig. Er 
is daarom besloten om voor onderhavig geval eveneens de maximale toe-
gestane oppervlakte te vergroten naar 100 m2.  
 
Welstandsnota 
De gemeente heeft haar welstandsbeleid vastgelegd in de Welstandsnota 
van 19 maart 2004. Het doel van het welstandsbeleid van de gemeente 
Boarnsterhim is een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstands-
toezicht, waarbij particulieren, opdrachtgevers en architecten zich in een 
vroeg stadium op de hoogte kunnen stellen over de van toepassing zijnde 
welstandscriteria. Bij de welstandsbeoordeling van bouwplannen wordt on-
derscheid gemaakt in: gebiedsgerichte criteria en algemene principes. 
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De gebiedsgerichte criteria zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van 
een bepaald gebied of wijk. Bij algemene principes gaat het om een aantal 
vakkundige beoordelingsaspecten, die gezamenlijk het algemene denk- en 
motiveringskader bij de beoordeling van bouwplannen vormen. 
 
Het plangebied valt momenteel in het buitengebied. Ten aanzien van nieu-
we recreatiewoningen stelt de Welstandsnota dat de hoofdvorm en het 
kleur- en materiaalgebruik afgestemd moet worden op het karakter van het 
omringende landschap. Ook moet er sprake zijn van een samenhangend 
bebouwingsbeeld. Erfafscheidingen tussen zij- en achtererven en openbaar 
gebied zijn in het algemeen uitgevoerd als groene en zachte elementen.  
Het plan is aan de welstandscommissie voorgelegd voor een eerste advies. 
De welstandscommissie heeft aangegeven te verwachten dat er een posi-
tief definitief welstandsadvies verleend zal worden.  
 
Conclusie gemeentelijk beleid 
Het voornemen voldoet aan het gemeentelijk beleid. Er wordt voldaan aan 
de gemeentelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van recreatiewonin-
gen.  
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen 
en/of voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestem-
mingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende 
paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en om-
gevingsaspecten beschreven. 

4.   1. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuur-
waarden, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied 
van gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonu-
menten is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Als ontwikkelingen (mo-
gelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, 
moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening wor-
den gehouden met het beleid ten aanzien van de Ecologisch Hoofdstruc-
tuur (EHS). Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de EHS geldt het ‘nee, 
tenzij-principe’. 
In de nabije omgeving zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig. Het 
dichtstbijzijnde gebied is “De Alde Feanen” op ongeveer 4 kilometer af-
stand. Aan de overzijde van het Prinses Margrietkanaal ligt het eiland De 
Burd. Dit eiland maakt deel uit van de EHS. Aangezien met dit bestem-
mingsplan de uitbreiding van een bestaande recreatiewoning wordt moge-
lijk gemaakt, zijn er geen significante negatieve effecten op beschermde 
natuurgebieden te verwachten.  
 
Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het 
verstoren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde 
diersoorten en hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is 
ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld 
staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten 
zijn deze voorwaarden zeer streng.  
De huidige bebouwing wordt gesloopt. Gezien de aard van de bestaande 
recreatiewoning is de verwachting dat dit geen geschikte habitat is voor be-
schermde soorten, zoals vleermuizen. Daarom worden als gevolg van de 
voorgenomen werkzaamheden geen strijdigheden met de Flora- en fauna-
wet verwacht. In verband met eventuele broedvogels worden de werk-
zaamheden buiten het broedseizoen opgestart. Verder wordt bij de uitvoe-
ring van de werkzaamheden rekening gehouden met de ‘algemene zorg-
plicht’. 
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Ten aanzien van soortenbescherming zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan. 

4.   2. Archeologie en cultuurhistorie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta, is de Monumentenwet gewij-
zigd. De kern van Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt ver-
stoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit 
niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders be-
waard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde 
is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald. 
 
De provincie heeft in dit kader de Friese Archeologische Monumentenkaart 
Extra (FAMKE) opgesteld. Op deze kaart worden voor de perioden Steen-
tijd - Bronstijd en IJzertijd - Middeleeuwen adviezen gegeven over eventu-
eel te verrichten onderzoeken. 
 
Op de FAMKE geldt voor het plangebied voor de periode steentijd-bronstijd 
dat er bij bodemingrepen geen onderzoek noodzakelijk is. Voor de periode 
ijzertijd-middeleeuwen wordt bij ingrepen groter dan 500 m2 een archeolo-
gisch onderzoek geadviseerd. Aangezien er met dit bestemmingsplan geen 
ingrepen groter dan 500 m2 beoogd zijn, is het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk. Mochten er bij werkzaamheden toch archeo-
logische resten aangetroffen worden, dan dient dit gemeld te worden bij de 
gemeente Boarnsterhim en de provincie Fryslân.  
 
Ten aanzien van het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan. 

4.   3. Water 

Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk ver-
plichte ‘watertoets’. De watertoets wordt gezien als een procesinstrument 
dat moet waarborgen dat de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor 
de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onder-
deel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met 
de betrokken waterbeheerder. Het plangebied ligt in het beheersgebied van 
Wetterskip Fryslân.  
 
Het plangebied is gelegen aan het Prinses Margrietkanaal. Voor dit kanaal 
geldt vanuit de Vaarwegenverordening van de provincie Fryslân een vrijwa-
ringszone van 30 meter, met hierin een bebouwingsvrije zone van 20 me-
ter. De nieuwe recreatiewoning is gelegen binnen deze zone. Aangezien de 
recreatiewoning groter wordt dan in de huidige situatie, moet ontheffing van 
de Vaarwegenverordening worden aangevraagd bij de provincie. Dit is in 
gang gezet. Op voorhand wordt niet verwacht dat dit op bezwaren stuit. De 
vrijwaringszone is op de verbeelding weergegeven. Het bouwvlak is hier-
van uitgesloten, aangezien hier de beoogde ontwikkeling gaat plaatsvin-
den.  
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Het bestemmingsplan is via de digitale watertoets aangemeld bij het Wet-
terskip Fryslân. Dit heeft geleid tot een positief wateradvies, dat is opge-
nomen als bijlage 1.  

4.   4. Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming 
tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder 
woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt 
van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure ‘Be-
drijven en milieuzonering’ (2009).  
Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare 
milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden 
uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met 
een verkleinde richtafstand. 
 
In de omgeving zijn geen functies aanwezig die van invloed zijn op het 
plangebied. Bovendien blijft de recreatieve functie van het perceel in de 
toekomst gehandhaafd.  
 
Ten aanzien van het aspect milieuzonering zijn er geen belemmeringen 
voor dit bestemmingsplan. 

4.   5. Bodem 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelij-
ke ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het 
beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van 
bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek wor-
den uitgevoerd.  
 
In de huidige situatie wordt het perceel al gebruikt voor de recreatie. De 
verwachting is dan ook dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn 
voor dit bestemmingsplan.  
 
Ten aanzien van het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan. 

4.   6. Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximum-
snelheid hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ‘in belangrij-
ke mate geluidhinder veroorzaken’, een geluidzone. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoes-
tisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
Recreatiewoningen worden volgens de Wet geluidhinder niet gezien als 
een geluidsgevoelig object. Desondanks is het in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening nodig om te kijken naar de eventuele geluidsoverlast 
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op het terrein. De recreatiewoning is niet gelegen aan een doorgaande 
weg. Ook zijn er geen andere geluidproducerende functies in de omgeving 
aanwezig die van invloed zijn op het plangebied.  
 
Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan. 

4.   7. Luchtkwaliteit 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het ge-
bied van de luchtkwaliteit vastgelegd.  
Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden 
voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang.  
Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtveront-
reiniging, zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen) daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden.  
 
Met dit bestemmingsplan wordt de vervangende nieuwbouw van een re-
creatiewoning mogelijk gemaakt. Er is geen sprake van een toename van 
het aantal verkeersbewegingen. Het bestemmingsplan draagt dan ook niet 
in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit.  
 
Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan. 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan 
voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wet-
geving over ‘externe veiligheid’ om de burger niet onnodig aan te hoge risi-
co’s bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in 
onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire 
risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen en het Besluit externe vei-
ligheid buisleidingen (Bevb). 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. 
Er wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risi-
co (PR) en het groepsrisico (GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden ri-
sico geldt een kans van 10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de 
zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen 
worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare ob-
jecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het onderscheid tussen kwetsba-
re en beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Bevi. 
Het plangebied grenst aan het Prinses Margrietkanaal. Uit de Risicoatlas 
Hoofdvaarwegen blijkt dat de 10-6 en 10-7-contouren op het hart van het ka-
naal liggen. De grens van de 10-8-contour ligt op 11,5 meter vanaf de oever 
(dus van de oever af richting het land). De ontwikkeling vindt plaats buiten 
deze contour. Daarnaast is er een plasbrandaandachtsgebied (PBA) van 
25 meter vanaf de oever. In de huidige situatie is er reeds een recreatiewo-
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ning aanwezig. De woning wordt in de nieuwe situatie niet dichter naar het 
Prinses Margrietkanaal gerealiseerd. De risicosituatie blijft daarom gelijk.  
 
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen 
voor dit bestemmingsplan. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke si-
tuatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst 
aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk wor-
den de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.  
 
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de re-
gels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden, met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit 
de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 
2010 in werking is getreden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de 
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeel-
ding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende be-
stemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelich-
ting. Deze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel be-
langrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestem-
mingsplan is geregeld. 

5.   2. Toelichting op de bestemming 

Recreatie - Verblijfsrecreatie 
Het gehele plangebied heeft de bestemming Recreatie - Verblijfsrecrea-
tie. Het plangebied is afgestemd op de eigendomssituatie. De toekomstige 
recreatiewoning is vastgelegd met een bouwvlak. Alle bebouwing moet 
binnen dit bouwvlak gerealiseerd worden.  
 
vrijwaringszone - vaarweg  
Vanwege het Prinses Margrietkanaal is de aanduiding vrijwaringszone - 
vaarweg opgenomen. In principe is bebouwing alleen bij een akkoord van 
de vaarwegbeheerder mogelijk.  
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid 
van een bestemmingsplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maat-
schappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Daarnaast wordt er in dit 
hoofdstuk ingegaan op grondexploitatie. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Dit bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde bestemmings-
planprocedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten 
waarop burgers en belanghebbenden hun zienswijze op het plan kenbaar 
kunnen maken. Hieronder volgt een nadere toelichting. 
 
Overleg en inspraak 
Omdat de gemeente participatie van burgers en belangenorganisaties be-
langrijk vindt, biedt de gemeente deze partijen de mogelijkheid reacties op 
het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. In dit kader is het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen reacties ont-
vangen.  
Het plan is opgestuurd naar de overlegpartners. Van de provincie Fryslân 
en het Wetterskip Fryslân is een reactie ontvangen. Beide instanties heb-
ben aangegeven geen opmerkingen op het plan te hebben.  
 
Ontwerpbestemmingsplan 
De resultaten van overleg en inspraak zijn in het ontwerpbestemmingsplan 
verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens zes weken ter inzage 
gelegd. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Vaststelling bestemmingsplan 
Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan 
nogmaals zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de 
mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

De realisatie van de recreatiewoning is een particulier initiatief. De particu-
lier draagt ook zorg voor de financiering van de nieuwe recreatiewoning. 
Op basis hiervan wordt gesteld dat het plan economisch uitvoerbaar is.  

6.   3. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over 
mogelijkheden voor het verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan 
kosten voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor het bestem-
mingsplan. Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in 
het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels gesteld 
kunnen worden.  
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Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één recreatiewoning. Dit valt 
onder de bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is op-
genomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenver-
haal van de gemeente, in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet 
worden. Van het vaststellen van een exploitatieplan kan worden afgezien 
als voornoemde kosten ‘anderszins verzekerd’ zijn, bijvoorbeeld door over-
eenkomsten, en het stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk 
worden geacht. 
 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten. 
In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de verdeling van de 
kosten, waaronder planschade. Omdat met deze overeenkomst het kos-
tenverhaal geregeld is, en het stellen van nadere eisen en regels niet 
noodzakelijk is, beslist de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan dat 
er geen exploitatieplan wordt opgesteld. Dit omdat het kostenverhaal an-
derszins verzekerd is. 
 
 

=== 
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