






























































































































































In het kort hebben de wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 
betrekking op: 

• Buitenopslag mogelijk maken via ontheffing bij bestemming ‘Bedrijf’, artikel 8, lid 6, 
sub c. 

• Opnemen van aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-loonbedrijf’ op perceel  
EeuweEnnesweg 4 Warfstermolen. 

• Vergroten van het agrarische bouwvlak van Foarwei 207 te Kollumerzwaag, tot 2 
hectare 

• Aanpassen van de bestemming Wyldpaed 14 te Kollumerzwaag, naar de 
bestemming ‘Agrarisch’ met aanduiding ‘veetransport’ 

• Aanpassen van de bestemming Olde Borchweg 40 te Munnekezijl, naar de 
bestemming ‘Agrarisch’. 

• Verschuiving bouwvlak bij het agrarisch bedrijf Gruytsweg 6 te Warfstermolen. 

• Wijziging bestemming Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen, naar een 
recreatieve bestemming. 

• Aanpassing van bestemmingsgrenzen van de dubbelbestemmingen ‘waarde 
archeologie’, en ‘waarde landschap’ overeenkomstig de meest recente 
archeologische kaarten. 

• Toevoeging van twee gebieden, nl ten noorden van Kollum en ten westen van 
Warfstermolen, aan de bestemming Natuur-1 

• In de toelichting, onder 5.2.1, wordt het begrip ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ 
nader toegelicht. 

• In de regels is opgenomen dat bestaande windturbines tot de bestaande masthoogte 
en met een rotordiameter van maximaal de bestaande maat zijn toegestaan, artikel 3, 
lid 2, sub f, onder 5. 

• In de regels bij de bestemming ‘bedrijventerrein’ artikel 10,  wordt de regeling dat bij 
recht detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan, verwijderd 

• Wijziging agrarisch bouwvlak Oosterboereweg 8 te Kollumerpomp.  

• Opnemen van een bouwvlak voor Wâlddyk 7 te Oudwoude 

• Aanpassing bestemmingsvlak Triemsterloane 60-60A te Kollumerzwaag. 

• Aanpassing plangrens ten zuiden van Kollumerpomp 

• Aanpassing agrarisch bouwvlak en bestemmingswijziging 2de dienstwoning naar 
‘Agrarisch’,  voor het bedrijf aan de van Eijsingaweg 4 te Burum 

• Verschuiving bouwvlak Spoarbuorren Súd 12 te Kollumerzwaag. 

• verhogen maximale goothoogte voor landbouwschuren bij de bestemming 
‘Agrarisch’, artikel 3, lid 2 sub b, onder 2 en 3, lid 4 sub c 

• Toegevoegd wordt dat voor exploitatie van hakhout geen vergunning nodig is, in de 
bestemming ‘Natuur-1’ (artikel 16, lid 6 sub a onder 5) en ‘Natuur-2’ (artikel 17, lid 6, 
sub  a) 

• Bij het perceel Wâlddyk 3 te Westergeest wordt overeenkomstig het vigerende plan, 
de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - stacaravan tijdelijk toegestaan’ 
opgenomen. 

• De gronden rondom perceel Walddyk 6 te Oudwoude krijgen de bestemming 
‘Agrarisch met waarden – open gebied’.  

• Aanpassing agrarisch bouwvlak Soensterdyk 5 te Kollumerpomp.  

• Wijziging bestemming Foarwei 197 te Kollumerzwaag, naar de bestemming ‘bedrijf’ 
nader aangeduid met paardenhouderij 

• Wijziging bouwvlak Zevenhuisterweg 26 te Kollum. 

• Aantal wijzigingen in de planregels tbv trekkersvelden, tent voor 
huwelijksvoltrekkingen, blokhutten en sanitairgebouw, verruiming bouwhoogte klim- 
en uitkijktoren, (artikel 20, lid 1, sub c, e, en h, lid 2 sub a onder 1, 2, en 3, sub b 
onder 1). En een aantal wijzigingen in de bouwvlakken. Beide mbt het perceel 
Slikweg 2 te Kollumerpomp (Natuurlijk Kollumeroord) 



• Opnemen van de risicocontour rond de NAM-locatie te Warfstermolen.  

• Aanpassing van de wijzigingsbevoegdheid van de aanduiding ‘veiligheidszone-bevi’, 
zodanig dat een wijziging van de contour mogelijk is, artikel 41 lid 1, sub c.  

• Tekstuele aanpassing in artikel 4, lid 1 sub a,  ‘agrarisch bedrijf’ is vervangen door 
‘agrarisch kleinbedrijf’.  

• Opnemen van pagina 176 van de toelichting (hoofdstuk 7) in het digitale 
bestemmingsplan.  

• Aanpassing van de tekst van de bestemming ‘Wonen – 1’  zodanig dat ongebruikte 
bouwmogelijkheden alsnog gerealiseerd kunnen worden. (artikel 30, lid 2 sub a onder 
2) 

• Aanpassing bebouwingsvlak van het agrarisch kleinbedrijf aan de Van Eijsingaweg 8 
te Burum. 

• Tekstuele aanpassing toelichting onder 5.3.1 ‘behoud pingo’s en dobbes’ pag 78,  

• Wijziging bestemming Olde Borchweg 53 te Munnekezijl, naar bestemming ‘Bedrijf’, 
met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf- kattenpension’ 

• Aanpassing agrarisch bouwvlak Hesseweg 6 te Augsbuurt. 

• Toestaan van lichtmasten bij paardenbakken onder voorwaarden in de bestemming 
agrarisch met waarden (open en besloten gebied), artikel 6 lid 3 sub d, artikel 7, lid 3, 
sub d 

• Aanpassing bouwvlak Eastwald 27 te Driezum/ Keatlingwier,  

• Aanpassing van artikel 7, lid 4 zodanig dat opslag van agrarische producten niet 
wordt uitgesloten.  

• In artikel 6, lid 4 en 7 lid 4 wordt onder het onderdeel strijdig gebruik het ‘winnen van 
delfstoffen’ toegevoegd.  

• Aanpassing bouwhoogte in de bestemming ‘Bedrijf-Nutsbedrijf’ artikel 9, lid 2 sub a 
onder 2,  en de bestemming ‘Water’ artikel 28, lid 2, sub a onder 2 

• Aanpassing bestemming Weardebuorsterwei 16, naar de bestemming ‘Agrarisch’. 

• Artikel 6 zal tekstueel worden aangepast, aangezien de aanduiding houtwal en 
houtsingel niet bestaat binnen dit bestemmingsplan, 

• in de bestemming ‘Tuin’, wordt “de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde” vervangen door “de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen” 
(artikel 26, lid 2 sub b onder 4) 

• Bij algemene aanduidingsregels onder ‘Vrijwaringszone-Molenbiotoop’ staat 
“bouwwerken, geen gebouwen zijnde”, moet zijn “werken, geen bouwwerken zijnde” 
(artikel 41, lid 2 sub c). 

• In de bestemming Sport, worden de verwijzingen naar een eerder onderdeel 
gecorrigeerd (artikel 25, lid 4)  

• In artikel 10, lid 1  worden 4 verschillende aanduidingen genoemd. Drie hiervan 
ontbreken op de verbeelding, zijnde ‘detailhandel volumineus’, ‘detailhandel’ en 
specifieke vorm van bedrijf – autosloopbedrijf’. Deze worden alsnog opgenomen. 

• Wijziging bestemming Dôlle 16 te Triemen, naar de bestemming ‘agrarisch 
kleinbedrijf’ 

• Aanvulling van tekst in artikel 3, lid 5, specifieke gebruiksregels, laatste 
opsommingsteken.  

• Toevoeging aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veetransportbedrijf’ onder 
bestemming ‘Agrarisch’, artikel 3, lid 1 onder o.  

• Aanpassing tekst artikel 3 lid 1, zodanig dat maatschappelijke en zorgactiviteiten 
zonder nadere voorwaarden worden toegestaan. 

• Aanpassing erfaanduidingsgrens Wâlddyk 5 te Oudwoude 

• Opnemen van aanduiding ‘agrarisch loonbedrijf’ voor het perceel Swarteweg 4 te 
Oudwoude. 

 

 


