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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

P l a n g e b i e d  

Het plangebied van deze ruimtelijke onderbouwing ligt in het landelijk gebied 

van de gemeente Leeuwarden op ongeveer drie kilometer ten noordoosten van 

Grou. Het plangebied betreft een deel van een eiland dat ligt ingeklemd tussen 

het nationaal park De Alde Feanen aan de oostzijde, het Prinses Margrietka-

naal, de Trijehústerfeart en het open agrarische polderlandschap aan de west-

zijde. De ligging van het plangebied is op de topografische kaart voorafgaand 

aan deze ruimtelijke onderbouwing weergegeven. Figuur 1 geeft de exacte 

grens van het plangebied weer. Het plangebied maakt onderdeel uit van het 

kadastraal perceelnummer 2031. 

 

F i g u u r  1 .  L i g g i n g  p l a n g e b i e d  

1 . 2   

A a n l e i d i n g  e n  d o e l s t e l l i n g  

Voor het plangebied is het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van kracht 

dat door de gemeenteraad van Boarnsterhim op 21 mei 2013 is vastgesteld. In 

dit geldende bestemmingsplan is het plangebied voorzien van de bestemming 

GELDEND  

BESTEMMINGSPLAN 
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‘Recreatie- en horecabedrijven - kampeerterrein’ en de dubbelbestemming 

‘Archeologisch waardevol gebied’. Binnen de kaders van het bestemmingsplan 

is het mogelijk om 11 stacaravans en een onbeperkt aantal kampeermiddelen 

te situeren binnen het plangebied. Onder kampeermiddelen kunnen zowel 

tenten als caravans worden gezien. Gezien de ligging van het plangebied ligt 

het meer voor de hand dat het zal gaan om een onbeperkt aantal tenten. 

Het plangebied ligt in zijn geheel binnen een bouwvlak. Tevens valt het terrein 

binnen het gebied dat is aangeduid als ‘gaaf gebied’. Binnen deze aanduiding 

staat het behoud en herstel van de cultuurhistorische herkenbaarheid van de 

gronden voorop. Nieuwe ontwikkelingen zijn hier op voorhand uitgesloten, 

tenzij de kwaliteit van het landschap aanwijsbaar wordt vergroot. 

 

F i g u u r  2 .  K a a r t f r a g m e n t  g e l d e n d  b e s t e m m i n g s p l a n  ( p l a n g e b i e d  i n  

g e s t i p p e l d  p a a r s  o m l i j n d )  

 

Thans bestaan er plannen voor het oprichten van vijf recreatiewoningen op het 

kampeerterrein. Een dergelijk planvoornemen is niet passend in het planolo-

gisch-juridisch kader van het geldende bestemmingsplan. 

  

De initiatiefnemer kiest ervoor om het planvoornemen mogelijk te maken door 

middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmings-

plan (hierna omgevingsvergunning) als bedoeld in artikel 2.12, lid a onder 3 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning 

bestaat in ieder geval uit een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ en uit een 

verbeelding die het mogelijk maakt om in een digitale omgeving de plannen 

weer te geven en de locatie (geometrische plaatsbepaling) vast te leggen. In 

een dergelijke onderbouwing is uiteengezet of er vanwege het project sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening. Dit document voorziet in deze ruimte-

lijke onderbouwing.  

 

PLANVOORNEMEN EN 

STRIJDIGHEID MET GEL-

DEND BESTEMMINGSPLAN 
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1 . 3   

L e e s w i j z e r  

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een planbeschrijving gegeven. 

Relevant overheidsbeleid is daaropvolgend in hoofdstuk 3 uiteengezet. Een 

omschrijving van de omgevingsaspecten betreffende de planologische en mili-

eukundige randvoorwaarden is opgenomen in hoofdstuk 4. Ten slotte komt in 

hoofdstuk 5 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde. 

Wat betreft dit laatste is tevens ingegaan op de procedure van de omgevings-

vergunning. 

 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing telt verder drie bijlagen betreffende 

de voorlopige ontwerptekening, het inventariserend archeologisch veldonder-

zoek en de watertoets.  
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het plangebied ligt ingeklemd tussen het terrein bestemd voor het restaurant 

Trije Hûs en het perceel van een voormalig baggerdepot, dat nu een natuurbe-

stemming heeft. Het plangebied bestaat uit open grasland waar gekampeerd 

kan worden. Aan de noordkant ligt het Prinses Margrietkanaal en aan de zuid-

kant de Trijehústersleat. 

 

 

F i g u u r  3 .  L u c h t f o t o  b e s t a a n d e  s i t u a t i e ,  p l a n g e b i e d  i n  p a a r s  o m -

l i j n d .  B r o n :  B i n g  M a p s  

2 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Het planvoornemen van deze ruimtelijke onderbouwing betreft het mogelijk 

maken van een nieuwe kleinschalige recreatieve ontwikkeling. Dit vindt plaats 

op de graslanden die eerder voor de kampeerfunctie in gebruik waren. 

Het planvoornemen betreft het bouwen van vijf recreatiewoningen met de 

volgende kenmerken:  

- oppervlakte max. 90 m
2 
; 
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- nokhoogte max. 8 m;  

- goothoogte max 4,5 m. 
 
(Vrijstaande) bergingen:  
- oppervlakte max. 10 m

2
;  

- goothoogte max. 2,5 m; 

- nokhoogte max. 3 m.  
 

De recreatiewoningen worden ontsloten door een wandelpad op het eiland. 

Daarnaast zal een deel van het plangebied worden gebruikt voor een opvaart 

om aanlegplaatsen te kunnen creëren voor boten van de aanwonenden. De 

opvaart met haven, de Nije Opfeart, sluit aan op de Trijehústersleat en staat 

in verbinding met het Prinses Margrietkanaal middels een duiker (figuur 5). In 

figuur 4 is weergegeven hoe het plan zich ruimtelijk manifesteert binnen het 

plangebied. 

 

F i g u u r  4 .  N i e u w e  s i t u a t i e  m e t  r e c r e a t i e w o n i n g e n ,  p l a n g e b i e d  i n  

r o o d  o m l i j n d .  B r o n :  A n d r é  v a n  D i j k  a r c h i t e c t  
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F i g u u r  5 .  D o o r s n e d e n  n i e u w e  s i t u a t i e  w a t e r  N i j e  O p f e a r t .  B r o n :  

A n d r é  v a n  D i j k  a r c h i t e c t  

 

In bijlage 1 van deze onderbouwing is een ontwerptekening met een impressie 

van de toekomstige situatie opgenomen. Bij dit ontwerp van architect André 

van Dijk is rekening gehouden met het creëren van een hoge ruimtelijke kwali-

teit. In het kader van de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse zullen tevens nieuwe bomen, struiken en hagen worden aangeplant. 
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3 3  B e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  en  Ru i m t e  ( 2 0 1 2 )  

Op 13 maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR) van 

kracht geworden. Hierin is de visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobili-

teitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft een inte-

graal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

In het SVIR is gekozen voor een selectieve inzet op 13 nationale belangen. 

Hierbuiten hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

Het planvoornemen van deze ruimtelijke onderbouwing is niet van een dusda-

nige aard en schaal dat dit raakvlakken met nationale belangen uit de SVIR 

heeft. Met uitzondering van nationaal belang 13 betreffende een zorgvuldige 

afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructure-

le besluiten zijn dan ook geen specifieke nationale belangen uit de SVIR van 

toepassing op het plangebied. 

 

B e s lu i t  a l g e m en e  r eg e l s  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  ( 2 01 1 )  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algeme-

ne regels, op te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die 

regels richten zich primair op gemeenten, die het eerstverantwoordelijke 

overheidsniveau zijn voor de inhoud van ruimtelijke plannen. In het ‘Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening’ (Barro, 7 december 2011), ook wel 

bekend onder de naam AMvB Ruimte, zijn de nationale belangen uit de SVIR 

voorzien van juridische kaders, waarmee de doorwerking van de nationale 

belangen op ruimtelijk gebied is geborgd. 

 

L ad d er  v o o r  d u u r z am e  v e r s t ed e l i j k i n g  

Nationaal belang 13 van de SVIR vraagt om een zorgvuldige afweging en trans-

parante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit 

moet met behulp van de zogeheten “Ladder voor duurzame verstedelijking” 

worden onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro, dat 

verwijst naar het Besluit ruimtelijke ordening (Bro); geformuleerd is dat deze 

toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen 

ten aanzien van bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemoti-

veerd dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien 

van het ruimtegebruik. Toetsing aan de ladder werkt volgens drie stappen. 

 

Stap 1: Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling 

voorziet in een regionale en gemeentelijke behoefte voor bedrijven-
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terreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere ste-

delijke voorzieningen. 

Stap 2: Indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken over-

heden of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gereali-

seerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten.  

Stap 3: Indien herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied 

onvoldoende mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of 

de ontwikkeling zo kan worden gerealiseerd dat deze passend multi-

modaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld. 

 

Uit rechtspraak [ABRvS 8 april 2015, nr. 201401119/1/R1 (Tubbergen)] blijkt 

dat niet iedere ontwikkeling van onder meer woningbouw als stedelijke ont-

wikkeling valt te kwalificeren. Zo is geoordeeld dat kleinschalige woningbouw 

(tot ongeveer negen woningen) geen stedelijke ontwikkeling betreft. Naar 

analogie hiervan kan met betrekking tot het realiseren van vijf recreatiewo-

ningen met voorliggend planvoornemen worden gesteld dat geen sprake is van 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling in landelijk gebied en hoeft niet naar een 

herstructurerings-/transformatielocatie binnen bestaand stedelijk gebied te 

worden gezocht. Gelet hierop hoeft verder niet aan de Ladder voor duurzame 

verstedelijking te worden getoetst. Voorliggend ruimtelijke onderbouwing 

voldoet aan een zorgvuldig ruimtegebruik. 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

S t r e e k p l an  F r y s l ân  20 0 7  

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het “Streekplan Fryslân 2007: 

Om de kwaliteit fan de romte” vastgesteld. Het streekplan geeft de visie van 

Provinciale Staten op het ruimtelijk beleid van de provincie weer. Het streek-

plan vormt de basis van het provinciale beleid voor de periode 2006 tot 2016. 

Centraal in het streekplan staat het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’. Hiermee 

bedoelt de provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoe-

ring expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden 

toegevoegd aan de omgeving. Deze drie waarden waarborgen op de langere 

termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte. Het betekent 

ook een ruimtelijke inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De 

provincie wil deze doelstellingen koppelen aan een krachtige sociaaleconomi-

sche ontwikkeling in een leefbare omgeving. Vanuit deze doelstellingen kiest 

de provincie voor concentratie van onder meer woningbouw in stedelijke bun-

delingsgebieden. Met het bundelingsbeleid wordt onder meer beoogd dat er 

voldoende schaal en massa is voor sterke steden en voldoende draagvlak voor 

(hoogwaardige) stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid. Het plangebied 

ligt buiten het stedelijk bundelingsgebied van Leeuwarden, in het landelijk 

gebied. 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:1066
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Voor deze ruimtelijke onderbouwing zijn de thema’s ‘recreatie & toerisme’ en 

‘landschap’ uit het streekplan van belang. 

 

R e c r ea t i e  &  t oe r i s m e  

De provincie geeft aan dat nieuwe verblijfsrecreatieve initiatieven bij voorkeur 

bij stedelijke en regionale centra en recreatiekernen dienen te worden gecon-

centreerd. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven in het landelijk 

gebied wanneer aan aanvullende landschappelijke en natuurlijke randvoor-

waarden is voldaan. Voor verblijfsrecreatie is er ruimte voor nieuwe initiatie-

ven tot en met het middelgrote segment. 

 

De provincie streeft naar een verdere verbetering en uitbreiding van de toeris-

tisch-recreatieve netwerken en naar versterking van de onderlinge samenhang. 

De aantrekkelijkheid van toeristisch-recreatieve netwerken wordt vergroot 

door op logische punten langs en nabij de netwerken passende voorzieningen 

voor dag-, verblijfs- en vaarrecreatie mogelijk te maken. Ook de tussenliggen-

de punten langs en nabij de toeristisch-recreatieve netwerken zijn hierbij in 

beeld, bijvoorbeeld bij (vrijkomende) boerderijen en bestaande concentraties 

van recreatieve voorzieningen. 

 

L a n d s c ha p  

De provincie zet zich samen met anderen in voor het in stand houden en ver-

der ontwikkelen van de belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden 

waardoor:  

- de Friese landschapstypen en hun ontwikkelingsgeschiedenis herkenbaar 

blijven en de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel versterkt 

worden;  

- landschap een inspiratiebron kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen en 

een kernkwaliteit kan zijn voor nieuwe sociaaleconomische impulsen;  

- waar gewenst en noodzakelijk geheel nieuwe eigentijdse landschappen 

met veel kwaliteit gerealiseerd worden.  

 

De provincie vraagt bij de inrichting (en beheer) van de ruimte aandacht voor 

een bijzondere landschappelijke kwaliteit van Fryslân, namelijk de stilte en 

vrijwel ongestoorde duisternis.  

 

G r u t s k  o p  ‘ e  r o m t e  ( 2 0 1 4 )  

Provinciale Staten hebben op 26 maart 2014 het document “Grutsk op ‘e Rom-

te” als thematische structuurvisie over landschap en cultuurhistorie vastge-

steld. In deze thematische structuurvisie zijn landschappelijke en cultuurhisto-

rische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en ge-

waardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimte-

lijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. Op deze 

wijze verwacht Provincie Fryslân de doorwerking van provinciale belangen in 

ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie te borgen. 

 

VERBLIJFSRECREATIE 

LANDSCHAPPELIJKE 

KWALITEITEN 



129.61.00.01.00 - ROB Recreatiewoningen Trije Hûs te Grou - 1 september 2016 
 

18 

V e r o r d en i n g  R o m t e  F r y s l ân  ( 2 0 1 4 )  

Op 25 juni 2014 is de “Verordening Romte Fryslân 2014” (VRF) door het Colle-

ge van Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgesteld. Deze verordening betreft 

een integrale herziening van de eerdere provinciale verordening uit 2011 en is 

op 1 augustus 2014 in werking getreden. Met de verordening zijn concrete 

beleidsregels vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimte-

lijke belangen (uit het streekplan, maar ook de daarna nog opgestelde struc-

tuurvisies) doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Als daaraan 

niet wordt voldaan, zal de provincie een zienswijze indienen en eventueel een 

aanwijzing geven als daaraan onvoldoende tegemoet is gekomen. 

 

In de verordening is onderscheid gemaakt tussen het begrip bestaand stedelijk 

gebied en het begrip landelijk gebied. Voor bestaand stedelijk gebied geldt dat 

een grotere mate van beleidsvrijheid wat betreft de ruimtelijke ordening be-

staat dan in het landelijk gebied. Onder bestaand stedelijk gebied wordt ver-

staan: “het gebied dat de bestaande of bij bestemmingsplan toegelaten en 

voorziene woon- of bedrijfsbebouwing waaronder mede begrepen de daarbij 

behorende openbare voorzieningen en verkeersinfrastructuur van een kern 

bevat, zoals begrensd op de van de verordening deel uitmakende kaarten Be-

grenzing bestaand stedelijk gebied”. De definitie van landelijk gebied sluit 

daar op aan: “het gebied buiten het bestaand stedelijk gebied”. Het plange-

bied van deze ruimtelijke onderbouwing ligt in het landelijk gebied. Het lande-

lijk gebied is primair bestemd voor functies die een ruimtelijk-functionele 

relatie met het landelijk gebied hebben. Het gaat daarbij vooral om de func-

ties landbouw, recreatie, natuur, waterberging, bestaande woon- en werkfunc-

ties en voorzieningen. Bij eventuele ruimtelijke ontwikkelingen staat het 

realiseren van een goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit voorop. Het 

planvoornemen betreft de ruimtelijke ontwikkeling van vijf recreatiewoningen 

in het landelijke gebied. Dit betreft nieuwe verstedelijking van het landelijk 

gebied. 

 

Gezien voorgaande is algemene provinciale regelgeving in de ruimtelijke ver-

ordening betreffende artikel 1.1.1 relevant. Hierin is geregeld dat in een ruim-

telijk plan voor het landelijk gebied geen bouw- en gebruiksmogelijkheden 

voor nieuwe stedelijke functies mogen worden opgenomen (art. 1.1.1, lid 1). 

Doordat het plangebied de bestemming kampeerterrein heeft kan hiervan wor-

den afgeweken. Op een bestaand kampeerterrein zijn volgens artikel 5.1.3 

recreatiewoningen toegestaan ter vervanging van standplaatsen. Er gelden wel 

bijzondere bepalingen ten aanzien van het toestaan van nieuwvestiging van 

een specifieke recreatieve voorziening (art. 5.6.1, lid 1), zoals een recreatie-

woning. De inrichting van de recreatieve voorziening dient volgens artikel 

5.6.1 milieuhygiënisch en verkeerskundig inpasbaar te zijn in de omgeving en 

wat betreft schaal en verschijningsvorm inpasbaar te zijn binnen de land-

schappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. Voor de landschappelijke 

inpassing van een recreatieve voorziening dient een ruimtelijk inrichtingsplan 

opgesteld te worden waarvan de uitvoering zo nodig als voorwaardelijke bepa-

ling in het ruimtelijk plan is opgenomen. Uit artikel 5.6.2.a blijkt dat het plan-

BESTAAND STEDELIJK 

GEBIED EN LANDELIJK 

GEBIED 

PROVINCIALE KADERS 

VOOR PLANVOORNEMEN 
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voornemen moet bijdragen aan verbreding of kwaliteitsverbetering van het 

toeristisch-recreatieve aanbod in de regio. 

 

Het plangebied ligt in een weidevogelkansgebied. In weidevogelkansgebieden 

zijn nieuwe planologische ontwikkelingen met bebouwing, beplanting of ver-

harding die verstorend werken op de openheid en rust in principe niet toege-

staan (art. 7.12). Een ruimtelijk plan voor landelijk gebied dat betrekking 

heeft op gronden die gelegen zijn in of grenzen aan gebieden die op de kaart 

Weidevogelbieden zijn aangewezen als weidevogelkansgebieden of weidevo-

gelparels, moet voorzien in een regeling waarmee voldoende openheid en rust 

van die gebieden wordt gehandhaafd, met dien verstande dat de agrarische 

productiefunctie inclusief de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande agra-

rische bedrijven zijn toegestaan (art. 7.2.2). Uitzonderingen, zijn na afweging 

van de natuurwaarden ten opzichte van het (maatschappelijk) belang van de 

ruimtelijke ingreep, toegestaan volgens artikel 7.2.4.  

 

Artikel 7.2.4 

Van artikel 7.2.1 en artikel 7.2.2 kan worden afgeweken voor een noodzakelijke ruimtelijke 

ingreep van openbaar belang met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. de natuurwaarden worden afgewogen ten opzichte van de ruimtelijke ingreep; 

b.  schade aan natuurwaarden door mitigerende maatregelen wordt zoveel beperkt als fy-

siek-ruimtelijk en wat betreft uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling redelijkerwijs 

mogelijk is; 

c. indien sprake is van een natuurgebied als bedoeld in artikel 7.2.1, wordt resterende 

schade aan natuurwaarden zoveel gecompenseerd als fysiekruimtelijk en wat betreft uit-

voerbaarheid van de beoogde ontwikkeling redelijkerwijs mogelijk is; 

d.  indien sprake is van het verloren gaan van gebied groter dan 0,5 ha dat vanwege rust en 

openheid voor weidevogels geschikt is als bedoeld in artikel 7.2.2, wordt dit financieel 

gecompenseerd door storting van een bedrag in een weidevogelfonds, volgens door Gede-

puteerde Staten vast te stellen regels. De plantoelichting dient te verantwoorden op wel-

ke wijze financiële compensatie is geborgd. 

 

Van vorengenoemde regels kan ten behoeve van het planvoornemen gebruik 

worden gemaakt: 

 het plangebied wordt gebruikt om te kamperen en heeft al jaren lang de 

bestemming kampeerterrein. Met deze bestemming is de natuurwaarde 

voor weidevogels nihil; 

 de versterking van de ruimtelijke kwaliteit is in paragraaf 2.2 opgete-

kend; 

 het plangebied heeft niet de bestemming natuur. Compensatie van res-

terende schade aan natuurwaarden is niet van toepassing; 

 Het plangebied beslaat 3.714 m
2
. Financiële compensatie is niet aan de 

orde. 

 

O n t g r o n d i n g e n v er o r d e n i n g  F r i e s l an d  ( 1 99 6 )  

Er is sprake van een ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem 

wordt dan door afgraving ontdaan van een grondlaag. Bij ontgronden dient te 

worden beschikt over een ontgrondingsvergunning, tenzij er een vrijstellings-

categorie van toepassing is. In de “Ontgrondingenverordening Friesland” (in 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01/pt_NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01.xml#NL.IMRO.PT.s236
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01/pt_NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01.xml#NL.IMRO.PT.s237
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01/pt_NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01.xml#NL.IMRO.PT.s236
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01/pt_NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC01.xml#NL.IMRO.PT.s237


129.61.00.01.00 - ROB Recreatiewoningen Trije Hûs te Grou - 1 september 2016 
 

20 

werking getreden op 7 juni 1996) is in ‘Artikel 2: Uitzonderingen’ aangegeven 

dat de Ontgrondingenwet niet van toepassing is als: 

g. 3. de diepte van de ontgronding niet meer bedraagt dan 2,00 m  

  beneden het maaiveld of, wanneer de ontgronding plaatsvindt  

  ten behoeve van de aanleg van een haven 2,00 m beneden het 

oppervlaktewaterpeil; 

 4. bij de ontgronding niet meer dan 10.000 m³ bodemmateriaal naar 

elders wordt afgevoerd of in depot wordt gezet. 

 

In de beschrijving van het planvoornemen is nadrukkelijk aangegeven dat het 

planvoornemen een ontgronding ten behoeve van de realisatie van een opvaart 

met haven inhoudt. In het kader van het planvoornemen wordt verder ook aan 

de overige gestelde voorwaarden voldaan. Er is dan ook geen ontgrondingsver-

gunning van Provincie Fryslân nodig. 

 

V a a r w eg en v er o r d en i n g  F r y s l ân  ( 2 0 14 )  

Gemeenten dienen ontwikkelingen die belemmerend zijn voor het functione-

ren en de verdere ontwikkeling van het vaarwegennet, te voorkomen. Bij de 

totstandkoming van bestemmingsplannen moet dan ook met de door de provin-

cie gestelde eisen in de “Vaarwegenverordening Fryslân 2014” rekening wor-

den gehouden. Voor alle vaarwegen voor de beroeps- en recreatievaart zijn 

beheer- en bebouwingsvrije zones vastgelegd waarbinnen in beginsel een ver-

bod voor bouwwerken, houtopstanden en werkzaamheden geldt die het functi-

oneren van de vaarweg zouden kunnen beïnvloeden.  

 

Het plangebied grenst aan het Prinses Margrietkanaal en de Trijehústersleat. 

De waterbeheerder van deze vaarwegen is Rijkswaterstaat. De waterbeheerder 

heeft samen met de initiatiefneemster het planvoornemen ter plekke in ogen-

schouw genomen. Rijkswaterstaat voorziet geen belemmeringen voor het func-

tioneren en de verdere ontwikkeling van het vaarwegennet door het 

planvoornemen en kan met de planvorming instemmen 

3 . 3   

R e g i o n a a l  b e l e i d  

L an d s c h a p so n t w i kk e l i n g s p l an  ( 2 0 0 4 )  

Het “Landschapsontwikkelingsplan” (LOP) is in 2004 opgesteld door de Dienst 

Landelijk Gebied in opdracht van de provincie en de gemeenten binnen de 

Stadsregio Leeuwarden. In het LOP zijn zes koepelprojecten gedefinieerd. 

Deze koepelprojecten hebben als doel: 

- ontwikkeling van de diversiteit aan landschappen en de relatie van deze 

landschappen met de stad; 

- het verbeteren van de toegankelijkheid en uitstraling (herkenbaarheid 

en aantrekkelijkheid) van het (recreatieve) vaar-, fiets- en wandelpa-

dennetwerk. 
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H a n d b o e k  v o o r  h e t  L a n d s ch a p  ( 20 1 3 )  

Het “Handboek voor het Landschap” is in de loop van 2013 opgesteld in op-

dracht van de Stadsregio Leeuwarden. Het handboek dient als methodiek om 

het LOP uit 2004 operationeel te maken ten behoeve van de landschappelijke 

inpassing van ruimtelijke plannen in de verschillende gemeenten. Het hand-

boek geeft een actueel beeld van de drie landschapstypen Oude klei (Westergo 

en Oostergo), Jonge klei (Middelzeegebied) en het Veengebied (Lage Midden). 

Met dit schrijven is voor de Stadsregio Leeuwarden een eenduidig landschaps-

kader geformuleerd. Het document is voor ambtelijk gebruik en dient als toet-

singsmethodiek, geïnspireerd vanuit het landschap. Het handboek sluit aan bij 

het huidige provinciale en gemeentelijke beleid en vormt hiermee het regiona-

le landschapskader voor de Stadsregio Leeuwarden. In het document worden 

de actuele thema’s behandeld, zoals stads- en dorpsranden, landelijk(e) 

(ge)bouwen, water, groen- en infrastructuur. Landschap specifieke richtlijnen 

voor deze thema’s en handvatten voor de praktijk geven de gemeenten een 

methodiek waarmee zij deze ruimtelijke plannen landschappelijk kunnen in-

passen en zo uitvoering kunnen geven aan de ambities vanuit het LOP van 2004 

en overig actueel ruimtelijk beleid. 

 

Het planvoornemen past binnen de doelstellingen van het LOP. Het landschap 

wordt beleefbaarder gemaakt voor recreanten die gebruik maken van de re-

creatiewoningen. De toegankelijkheid en uitstraling van het recreatieve vaar-

netwerk wordt verbeterd door toevoeging van een opvaart met aanlegplaatsen 

voor boten van de aanwonenden. 

 

Het plangebied ligt in het Lage Midden en is onderdeel van het veengebied-

landschap. Dit landschapstype kent een opstrekkende verkaveling met een 

grootschalige regelmaat. Het is een open landschap met een natuurlijk, nat en 

waterrijk karakter. Het planvoornemen sluit met beplanting, oevers en bebou-

wing aan bij het natuurlijke karakter van de omgeving.   

3 . 4   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  B o a r n s t e r h i m  2 0 1 8  

In de “Structuurvisie Boarnsterhim 2018”, vastgesteld d.d. 9 februari 2010 

door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Boarnsterhim, is ingegaan 

op het ruimtelijke beleid voor het grondgebied van Boarnsterhim in de periode 

tot 2018. Met de structuurvisie is inzichtelijk gemaakt of bepaalde ruimtelijke 

initiatieven passend zijn binnen de gemeente. In de structuurvisie is vooral 

ingezet op het behoud van de kwaliteiten van het buitengebied en versterking 

van de kernen. Nieuwe ontwikkelingen moeten de bestaande (ruimtelijke) 

kwaliteiten ondersteunen en versterken. Doelstellingen waar het planvoorne-

men van deze ruimtelijke onderbouwing zich naar voegt, zijn onder meer: 

- ontwikkelingen inpassen binnen de bestaande landschapsstructuren 

(landschap en natuur); 
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- Kwaliteit gaat voor kwantiteit en zoeken naar vormen om voorzieningen 

te combineren zodat deze een grotere overlevingskans hebben (wonen 

en voorzieningen); 

- recreatieve ontwikkelingen koppelen aan recreatieve routes/kernen 

(recreatie);  

- bij ruimtelijke ontwikkelingen in de planvorming meer aandacht beste-

den aan duurzaamheid (milieu).  

 

B e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  2 0 08  

Voor het plangebied is het “Bestemmingsplan Buitengebied 2008” uit 2013 van 

de voormalige gemeente Boarnsterhim van toepassing. Ook hierin zijn beleids-

lijnen voor het buitengebied van de toenmalige gemeente uitgezet. Voor het 

plangebied zijn de volgende aspecten uit het bestemmingsplan van belang: 

 

N i e uw e  v e r b l i j f s r e c r e a t i e v e  v o o r z i e n i n g en  

De voormalige gemeente Boarnsterhim is van oordeel dat het aantal recreatie-

ve verblijfsmogelijkheden binnen het bestemmingsplangebied kan worden 

vergroot. Initiatieven worden getoetst aan het ontwikkelingskader van de wel-

stand. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om bij kleinschalige kam-

peerterreinen, kampeerboerderijen en groepsaccommodaties enkele 

aanlegplaatsen voor boten te creëren. 

3 . 5   

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen van deze ruimtelijke onderbouwing is niet in strijd met 

Rijksuitgangspunten, provinciale, regionale  of gemeentelijke uitgangspunten. 
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4 4  O m g e v i n g s a s p e c -

t e n  

4 . 1   

E r f g o e d  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is de Monumen-

tenwet 1988 (Monw). Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Ne-

derlandse wetgeving is op 1 september 2007 de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze wet maakt deel uit van de 

(gewijzigde) Monw. De kern van de Wamz is dat wanneer de bodem wordt 

verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer 

dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders be-

waard (ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan vanwege de Modernise-

ring Monumentenzorg (MoMo) een analyse van cultuurhistorische waarden van 

het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erf-

goed, dient op grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke 

wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 

verwachten archeologie rekening wordt gehouden. 

4 . 1 . 1   

A r c h e o l o g i e  

T o e t s i n g s ka d er  

Gelet op voorgaande moeten gemeenten inzichtelijk maken hoe zij op een ver-

antwoorde manier het archeologisch belang in de ruimtelijke afweging hebben 

betrokken. Provincies hebben hierbij een toetsende rol. Provincie Fryslân heeft 

als toetsend kader de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) 

opgesteld. Hierop zijn alle bekende archeologisch waardevolle terreinen aange-

geven. Bovendien geeft de kaart de verwachtingswaarde voor het aantreffen 

van archeologische waarden aan.  

 

De gemeente Leeuwarden beschikt over eigen archeologiebeleid (Nota Archeo-

logische Monumentenzorg Leeuwarden (AMzL) 2014). Voor de bijbehorende be-

leidskaart heeft, in overleg met de provincie, een verdiepingsslag van de FAMKE 

plaats gevonden. Met eigen archeologisch beleid kiest Leeuwarden ervoor om de 

gemeentelijke keuzes voor alle betrokkenen helder te maken. Duidelijk wordt 

naar voren gebracht hoe en waarom de stad zorg draagt voor haar kwetsbare 

bodemarchief en welke consequenties dat heeft. In het archeologiebeleid zijn 

de volgende elementen van belang: 

- Archeologie wordt meegenomen in nieuwe bestemmingsplannen. 

NOTA ARCHEOLOGISCHE 

MONUMENTENZORG 

LEEUWARDEN 2014 
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- Ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ge-

toetst op archeologische waarde. 

 

De gemeentelijke beleidskeuzes zijn weergegeven op een archeologische 

waardenkaart. Hierop is inzichtelijk gemaakt waar en op welke manier archeo-

logie door de gemeente wordt meegewogen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Hierdoor is voor iedereen duidelijk waar en op welke manier rekening moet 

worden gehouden met archeologie. In op de kaart aangegeven gebieden met 

een archeologische verwachtingswaarde mogen diepere graafwerkzaamheden 

in principe pas worden uitgevoerd als hiervoor een ‘archeologievergunning’ is 

verleend. In geval van een verwachte lage informatiewaarde geldt dit echter 

alleen voor bodemingrepen die milieueffectrapportage-plichtig zijn. 

 

O n d er z o e k  

De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE)
1
 in de Cultuurhisto-

rische Kaart Fryslân 2 (CHK2) van de Provincie Fryslân biedt voor de gehele 

provincie per locatie informatie wat de bekende als wel de te verwachten 

archeologische waarden zijn. Daarbij worden twee verschillende onderzoeks-

perioden onderscheiden, te weten steentijd-bronstijd en ijzertijd-

middeleeuwen. 

 

Op de FAMKE (zie figuur 6) wordt voor onderzoeksperiode steentijd-bronstijd 

het onderzoeksregime ‘karterend onderzoek 3’ geadviseerd. Dit houdt in dat 

zich in dit gebied op enige diepte, afgedekt door een veen- of kleidek, archeo-

logische lagen uit deze onderzoeksperiode kunnen bevinden. Mochten archeo-

logische resten aanwezig zijn, dan zijn deze waarschijnlijk goed van kwaliteit. 

De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 5.000 m² een 

historisch en karterend (boor)onderzoek uit te laten voeren, waarbij minimaal 

drie boringen per hectare en per plan worden gezet. 

 

 
F i g u u r  6 .  K a a r t f r a g m e n t e n  F A M K E ,  S t e e n t i j d - B r o n s t i j d  ( l i n k s ) ,  I J -

z e r t i j d - M i d d e l e e u w e n  ( r e c h t s )  [ B r o n :  P r o v i n c i e  F r y s l â n ,  2 0 1 6 ]  

 

Het plangebied is ruim kleiner dan de grens van 5.000 m
2
 die door de Provincie 

Fryslân als onderzoeksregime voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

in het plangebied wordt geadviseerd. Op grond hiervan is archeologisch onder-

zoek voor de onderzoeksperiode steentijd-bronstijd dan ook niet noodzakelijk.  

                                                   
1 http://www.fryslan.nl/famke 

ARCHEOLOGISCH VER-

WACHTINGSMODEL 

STEENTIJD-BRONSTIJD 
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Het plangebied ligt bijna in zijn geheel in een gebied dat is aangeduid als 

‘streven naar behoud’ voor de periode ijzertijd-middeleeuwen. In het gelden-

de bestemmingsplan is het gebied aangeduid als ‘archeologisch waardevol 

gebied’. Hiermee geldt een onderzoeksplicht voor onder andere alle bouw-

plannen groter dan 50 m² en het graven van watergangen. 

 

Op 17 juni 2016 heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek in het 

plangebied plaatsgevonden. In bijlage 2 is het onderzoek opgenomen. Uit de 

resultaten van het booronderzoek blijkt dat in het plangebied dekzand aanwe-

zig is op een diepte van ongeveer drie meter beneden het maaiveld. In de top 

van dit dekzand heeft geen podzolvorming plaatsgevonden. Archeologische 

indicatoren zijn hierin evenmin gevonden. Boven het dekzand is veen aanwezig 

dat wordt onderbroken door talrijke dunne kleilaagjes. Naar boven toe gaat dit 

gelaagde veenpakket over in een pakket matig slappe klei met daarin veen-

laagjes. Deze afzettingen zijn nooit geschikt geweest voor bewoning. 

 

De toplaag van de bodem bestaat uit een geroerd veenpakket. Terplagen of 

andere bewoningslagen die samen zouden kunnen hangen met de bewoning van 

Meijnertsbuiren of die resten zouden kunnen zijn van één van de drie huizen 

van Meijnertsbuiren ontbreken eveneens. Bestudering van historische kaarten 

laat zien dat het plangebied hier altijd ten oosten van heeft gelegen. Dit bete-

kent dat het terrein van archeologische waarde, zoals dit op de FAMKE staat, 

zich waarschijnlijk ten onrechte tot binnen het plangebied uitstrekt. In ver-

band hiermee en gezien het volledig ontbreken van archeologische indicatoren 

in het plangebied geven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen 

aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen 

of archeologisch vervolgonderzoek.  

 

C o n c l u s i e  

Uit oogpunt van archeologie wordt het planvoornemen van deze ruimtelijke 

onderbouwing niet belemmerd.  

 

In alle gevallen geldt voor het plangebied de archeologische meldingsplicht 

(art. 53 Monw). Dit betekent dat wanneer vondsten worden aangetroffen, 

waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het archeologie betreft, 

dit gemeld moet worden bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Leeuwar-

den. 

4 . 1 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  

T o e t s i n g s ka d er  

Informatie over cultuurhistorische waarden kan worden verkregen van de Cul-

tuurhistorische Kaart Fryslân 2 (CHK2) van de Provincie Fryslân
2
. Daarnaast kan 

                                                   
2 Benaderbaar via: http://www.fryslan.nl/chk 

IJZERTIJD-MIDDELEEUWEN 

ARCHEOLOGISCH ONDER-

ZOEK 

NOTA BENE 
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gebruik worden gemaakt van het document “Grutsk op ‘e Romte” waarin de 

kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch erfgoed en het landschap in Fryslân 

beschreven staan. 

Naast bovengenoemd provinciaal toetsingskader heeft het plangebied in het 

geldende bestemmingsplan een cultuurhistorisch-landschappelijke aanduiding 

gekregen, namelijk ‘gaaf gebied’. Hieraan zijn natuurlijke en landschappelijke 

waarden gekoppeld. Binnen deze aanduiding staat het behoud en herstel van 

de cultuurhistorische herkenbaarheid van de gronden voorop. Nieuwe ontwik-

kelingen zijn hier op voorhand uitgesloten, tenzij de kwaliteit van het land-

schap aanwijsbaar wordt vergroot. 

 

O n d er z o e k  

Uit de CHK2, als getoond in figuur 7, blijkt dat er rondom het plangebied ver-

schillende cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Er worden geen cultuur-

historische waarden in het plangebied zelf onderscheiden. Het 

cultuurhistorische aspect hoeft daarom vanuit het provinciaal toetsingskader 

niet nader onderzocht te worden. 

 

 

F i g u u r  7 .  F r a g m e n t  p r o v i n c i a l e  c u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e n k a a r t   

 

Het plangebied ligt in een hooilandengebied volgens de landschapskaart Boarn-

sterhim. Het landschapsbeeld van het hooilandengebied kan gekarakteriseerd 

worden als een open, zeer grootschalig en vlak weidegebied zonder de ken-

merkende kwelderwelvingen van het terpenlandschap. Verdichting is in be-

perkte mate aanwezig en komt als puntvormige elementen voor in de vorm van 

boerderijen met erfbeplanting. 
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Het planvoornemen sluit met de puntvormige recreatiewoningen met erfbe-

planting aan op het gewenste bebouwingsbeeld van het hooilandengebied. De 

recreatiewoningen zijn onderling zo gesitueerd zodat er open ruimten aanwe-

zig zijn met brede zichtlijnen tussen de woningen. De openheid van het land-

schap blijft hierdoor beleefbaar en wordt van meerdere kanten benadrukt. 

 

C o n c l u s i e  

Met het planvoornemen worden geen onderkende cultuurhistorische waarden 

verstoord. Het bebouwingsbeeld van het planvoornemen sluit aan op het ge-

wenste bebouwingsbeeld van het hooilandengebied. Het planvoornemen mag 

dan ook uitvoerbaar worden geacht ten aanzien van het cultuurhistorisch as-

pect.  

4 . 2   

B o d e m  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

ruimtelijk plan inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het 

plan. Dit betekent dat er onder meer inzicht verkregen moet worden in de 

noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodem-

sanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is 

derhalve onderdeel van de onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van 

een ruimtelijk plan.  

 

Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat deze bij nieuwe ruim-

telijke ontwikkelingen zodanig goed moet zijn dat er geen risico’s voor de 

volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het plangebied voor wonen of een 

andere functie. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening moet het 

bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische 

kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel worden voorko-

men. 

 

O n d er z o e k  

De Bodeminformatiekaart van de gemeente Leeuwarden biedt informatie over 

bodemonderzoeken en -saneringen die zijn uitgevoerd en over bedrijven of 

terreinen waar ‘verdachte’ werkzaamheden hebben plaatsgevonden die moge-

lijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Voor deze ruimtelijke onder-

bouwing is de Bodeminformatiekaart van de gemeente Leeuwarden 

geraadpleegd. 

 

Uit de informatie van de Bodeminformatiekaart blijkt dat het plangebied geen 

verdacht gebied is. Er zijn binnen het plangebied in het verleden geen bodem-

onderzoeken uitgevoerd.  
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Planologisch bestaan er geen bodemkundige bezwaren tegen het voorgenomen 

plan voor vijf recreatiewoningen en een opvaart met aanlegplaatsen in het 

plangebied. Wel dient ten behoeve van de aanvraag voor een omgevingsver-

gunning een verkennend bodemonderzoek beschikbaar te zijn en dient reke-

ning gehouden te worden met het eventueel werken in en het mogelijkerwijs 

afvoeren van verontreinigde grond.  

 

Het aangrenzend perceel ten oosten van het plangebied betreft een voormalig 

baggerdepot. Hier is uitvoerig bodemonderzoek uitgevoerd om de herbestem-

ming naar natuurterrein mogelijk te maken. Op basis van de bodemonder-

zoeken is een adequate inrichting voor wat betreft afdichting en 

grondwatermonitoring gerealiseerd. Op het terrein is een schone leeflaag aan-

gebracht waardoor milieuproblemen en risico’s voor de volksgezondheid wor-

den voorkomen. 

 

C o n c l u s i e  

Vanuit het oogpunt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan de 

voorgenomen realisatie van vijf recreatiewoningen en een opvaart planologisch 

uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 3   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig project te toetsen, is een bureau-

inventarisatie van de natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te 

gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een 

Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een 

analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk 

is. 

Om een beeld te krijgen van het perceel en de omgeving zijn hiervan door de 

opdrachtgever (begin mei 2016) foto’s gemaakt. De foto’s zijn vervolgens be-

oordeeld door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs bv. 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een eiland gelegen tussen de Trijehús-

tersleat en het Prinses Margriet Kanaal. Het plangebied betreft een voormalig 

kampeerterrein bestaande uit (verruigd) gazon en opslag van enkele jonge 

bomen. Direct ten westen van het plangebied is een (watersport)restaurant 

aanwezig en ten oosten van het plangebied ligt een voormalig baggerdepot, 

recent heringericht voor de ontwikkeling van natuur en mogelijkheden voor 

kleinschalige recreatie. 

 

De beoogde ontwikkelingen bestaan uit de realisatie van vijf recreatiewonin-

gen. Daarnaast komt aan de westzijde van het plangebied een kleine opvaart. 

Hiervoor wordt aan de zuidzijde een doorsteek gemaakt in de oever. Ter plaat-

se van de beoogde doorsteek bevindt zich nu een damwand en deze zijde is 

ingericht ten bate van de aanleg van boten. De oever aan de noordzijde van 

KADER 

PLANGEBIED 
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het plangebied bestaat uit steenbestorting  met enige begroeiing (waaronder 

riet). Aan deze oever worden geen werkzaamheden uitgevoerd in het kader 

van voorliggend project. Tussen het plangebied en de noordoever is reeds een 

wandelpad aanwezig. 

 

 
I m p r e s s i e  p l a n g e b i e d  ( m e i  2 0 1 6 )  r i c h t i n g  h e t  n o o r d e n  

 

Tussen het plangebied en het voormalige baggerdepot is een bestaande water-

gang (begroeid met riet) aanwezig. Hierin zijn geen werkzaamheden in het 

kader van voorliggend project beoogd. 

 

F l o r a -  en  f au n a w et  

Achter de Ffw staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende be-

schermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden 

opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De 

Algemene Maatregel van Bestuur ex. artikel 75 van de Ffw van 23 februari 

2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en dier-

soorten, hierna te noemen: licht beschermd, middelzwaar beschermd en 

streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een afwijkend bescher-

mingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge bescher-

mingsregime. 

 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
3
 (NDFF) via 

Quickscanhulp.nl
4
 (© NDFF - Quickscanhulp.nl 03-05-2016 16:11:51) blijkt dat 

                                                   
3 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank 

van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame 

planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Na-

tuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 

INVENTARISATIE 

http://natuurloket.nl/diensten/abonnement
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uit de omgeving van het plangebied diverse zwaarder beschermde planten- en 

diersoorten bekend zijn. Binnen een straal van een kilometer betreffen dit de 

plantensoorten tongvaren en wilde gagel, vissoort kleine modderkruiper, amfi-

bieënsoort heikikker, libellensoort groene glazenmaker, zoogdiersoorten 

noordse woelmuis en steenmarter, diverse vleermuizensoorten en broedvogel-

soorten met een jaarrond beschermd nest. 

 

Naast deze gegevens is ook gebruikt gemaakt van bestaande verspreidingsge-

gevens van ecologische onderzoeken uitgevoerd in de directe omgeving van het 

plangebied, waaronder De Vries & Stoker (2013
5
).  

 

Op basis van de toegestuurde foto’s zijn in het plangebied plantensoorten van 

voedselrijke omstandigheden zoals Engels raaigras, riet, kropaar, gewone 

paardenbloem, madelief en (opslag van) berk aanwezig dan wel te verwach-

ten. De op Quickscanhulp.nl genoemde en andere zwaarder beschermde plan-

tensoorten worden op basis van het aanwezige biotoop niet verwacht in het 

plangebied. Mogelijk komt een licht beschermde plantensoort als gewone dot-

terbloem wel voor in de oevers van watergangen.  

 

In het plangebied zijn geen gebouwen en geen opgaande groenstructuren met 

voor vleermuizen geschikte ruimten (potentiele verblijfplaatsen) aanwezig. De 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kan zodoende worden uit-

gesloten in het plangebied. Mogelijk wordt het plangebied wel door enkele 

vleermuissoorten (bijvoorbeeld laatvlieger en gewone dwergvleermuis) als 

foerageergebied gebruikt. Daarnaast is door Haarsma (2012
6
) vastgesteld dat 

het Prinses Margriet Kanaal door meervleermuizen wordt gebruikt als vliegrou-

te. Ook de Trijehústersleat is geschikt als vliegroute voor vleermuizen. Beide 

watergangen zijn eveneens geschikt als foerageergebied voor een soort als 

meervleermuis.  

 

Vanwege de geïsoleerde ligging van het plangebied (op een eiland) wordt niet 

verwacht dat de op Quicksanhulp.nl genoemde middelzwaar beschermde 

grondgebonden zoogdiersoort steenmarter voorkomt in het plangebied en di-

recte omgeving. Verder zijn uit de omgeving enkele zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdiersoorten zoals noordse woelmuis en waterspitsmuis 

                                                                                                                        

4 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF 

wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen 

of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl 

geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plan-

gebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen 

gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur staat hiervoor in. 
5 Vries, E.W. de & O. Stoker (2013). Ecologische beoordeling van herinrichting baggerdepot 

Trijehûs bij Grou. A&W-rapport 1826. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, 

Feanwâlden.  
6 Haarsma, A-J. (2012). De meervleermuis en Natura2000 in Nederland. Heemstede. 
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bekend (Quickscanhulp.nl en Melis 2012
7
). Tijdens gericht muizenonderzoek in 

2012 is het voorkomen van waterspitsmuis in het voormalige baggerdepot vast-

gesteld (De Vries & Stoker). Voor waterspitsmuis is in het plangebied hooguit 

potentieel leefgebied aanwezig in de met riet begroeide watergang aan de 

oostrand van het plangebied. Noordse woelmuis is bij dit onderzoek niet aan-

getroffen en wordt op basis van de aanwezigheid van veldmuis en aardmuis 

(concurrerende soorten voor noordse woelmuis) niet in het voormalige bagger-

depot en ook niet in het plangebied verwacht. Verblijfplaatsen en onmisbaar 

leefgebied van andere dan de genoemde zwaarder beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten worden op basis van het ontbreken van geschikt leefgebied 

niet in het plangebied verwacht. Wel zijn verblijfplaatsen van enkele licht 

beschermde grondgebondenzoogdieren zoals veldmuis, bosmuis en rosse woel-

muis te verwachten. 

 

In de groenstructuren zijn broedvogels van bos en struweel zoals winterkoning 

en houtduif broedend te verwachten. Daarnaast zijn de rietvegetaties en oe-

vers geschikt als broedbiotoop voor broedvogels als kleine karekiet,  rietzan-

ger, wilde eend en/of waterhoen. Jaarrond beschermde nestplaatsen van 

soorten als huismus en buizerd zijn in het plangebied niet te verwachten. Te-

vens is van dergelijke soorten geen onmisbaar foerageergebied aanwezig.  

 

Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van beschermde 

vissoorten zoals de middelzwaar beschermde kleine modderkruiper en rivier-

donderpad en de streng beschermde grote modderkruiper en bittervoorn (fries-

land.vissenatlas.nl). Voor rivierdonderpad is geschikt leefgebied aanwezig aan 

de noordzijde (stortstenen oever) van het plangebied. Voor de andere ge-

noemde vissoorten is ter plaatse van de beoogde doorsteek (in de zuidoever), 

door de aanwezigheid van beschoeiing en het ontbreken van watervegetatie, 

geen geschikt leefgebied aanwezig. Hier zijn hooguit passerende (beschermde) 

vissoorten te verwachten.  

 

Voor een zwaarder beschermde amfibieënsoort als heikikker is in het plange-

bied geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig. Gezien de geïsoleerde 

ligging, wordt deze en andere amfibieënsoorten ook niet op het overige deel 

van het eiland verwacht en kan overwintering van deze soorten in het plange-

bied ook worden uitgesloten (De Vries & Stoker 2013). Mogelijk komen wel 

enkele licht beschermde amfibieënsoorten voortplantend en overwinterend 

voor.  

 

Uit de wijdere omgeving van het plangebied zijn enkele waarnemingen bekend 

van ringslang, vermoedelijk afkomst uit het nabijgelegen Natura 2000-gebied 

Alde Feanen. Voor deze soort is in het plangebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig en wordt de soort zodoende niet verwacht. Het voorkomen van ande-

re reptielen is niet bekend uit het plangebied en omgeving en worden op basis 

                                                   
7 Melis, J. (2012). Werkatlas Zoogdieren van Friesland. Onder redactie van de Zoogdiervereni-

ging. 
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hiervan en het ontbreken van geschikt leefgebied ook niet verwacht in het 

plangebied. 

 

Voor zwaarder beschermde ongewervelden (zoals libellen en dagvlinders) is in 

het plangebied geen geschikt biotoop aanwezig.  

 

Het Prinses Margriet Kanaal vormt onderdeel van een vliegroute voor meer-

vleermuizen. Meervleermuis is een soort die erg gevoelig is voor verstoring 

door verlichting van het wateroppervlak. Indien tijdens of na de werkzaamhe-

den sprake is van uitstraling door kunstlicht op het Prinses Margriet Kanaal 

(bijvoorbeeld door bouwlampen of buitenverlichting), kan de vliegroute (en 

foerageergebied) van meervleermuizen worden verstoord. Vliegroutes zijn 

beschermd als deze een functioneel onderdeel uitmaken van het leefgebied 

van de betreffende vleermuizen. Om overtreding van de Ffw te voorkomen 

dient tijdens de actieve periode van meervleermuizen (globaal lopend van eind 

maart tot eind oktober) te worden voorkomen dat (extra) uitstraling van kunst-

licht plaatsvindt op het Prinses Margriet Kanaal.  

 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in 

gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van 

vogels (indien nog in functie) te verstoren of te vernietigen (artikel 11 en 12 

van de Ffw). Om verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen te voorkomen 

dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom voldoende 

rekening te worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan 

de werkzaamheden te worden vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig 

zijn. De Ffw kent geen ‘standaardperiode’ voor het broedseizoen. Het is van 

belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.  

 

Omdat geen werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van de  stortste-

nen oever, kunnen negatieve effecten op rivierdonderpad worden uitgesloten. 

Evenmin worden negatieve effecten op leefgebied en exemplaren van andere 

beschermde vissoorten verwacht, omdat geen werkzaamheden in essentieel 

leefgebied van deze vissoorten plaatsvindt. Een eventueel passerend exem-

plaar kan vluchten wanneer de doorsteek in de zuidoever wordt gemaakt. 

 

In de begroeide watergang aan de oostrand, met potentieel leefgebied voor 

waterspitsmuis,  vinden geen werkzaamheden plaats. Negatieve effecten op 

deze soort kunnen zodoende worden uitgesloten. 

 

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen standplaatsen of verblijf-

plaatsen van enkele licht beschermde soorten planten, amfibieën en of zoog-

dieren worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood. De aanwezige licht beschermde soorten worden niet in hun 

voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ont-

wikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 

Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. 

TOETSING 
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G e b i e d s b e s ch er m i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de pro-

vinciale structuurvisie en verordening. 

 

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden gere-

geld. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en be-

schermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking kent. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Nbw 1998. Het meest nabijgelegen gebied uit de Nbw 1998 be-

treft het Natura 2000-gebied Alde Feanen, dat is gelegen op een afstand van 

ruim 650 meter ten oosten van het plangebied. Gezien de aanwezige of te 

verwachten flora- en faunasoorten (zie onderdeel ‘Flora- en faunawet’) en het 

terreingebruik, heeft het plangebied geen belangrijke ecologische relatie met 

dit beschermde gebied. Het Prinses Margriet Kanaal en mogelijk ook de 

Trijehústersleat (beide grenzend aan het plangebied), hebben door hun (po-

tentiële) functie als vliegroute en foerageergebied voor meervleermuis wel 

een ecologische relatie met Natura 2000-gebied Alde Feanen. Meervleermuis is 

voor dit Natura 2000-gebied een aangewezen habitatsoort. Wanneer rekening 

gehouden wordt met de vliegroute en het foerageergebied van meervleermuis 

(zie ook onder kopje ‘toetsing’ bij het onderdeel Flora- en faunawet), zijn 

negatieve effecten op beschermde natuurgebieden in het kader van de Nbw 

1998 op voorhand niet te verwachten. Het nemen van vervolgstappen zoals het 

doen van een Voortoets zijn dan niet nodig. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS - dat tegenwoordig ook Natuurnetwerk 

Nederland wordt genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

van de provinciale EHS is voor provincie Fryslân uitgewerkt in het Streekplan 

Fryslân 2007 en de Verordening Romte Fryslân 2014 (provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid). De bescherming van de EHS is tweeledig. Zo zijn ontwikkelin-

gen, in of in de directe omgeving van de EHS, die significante negatieve effec-

ten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet 

toegestaan. Daarnaast mag geen sprake zijn van oppervlakte vermindering.   

 

Aan de oostzijde van het plangebied bevindt zich een gebied dat is aangewe-

zen als EHS-overige natuur (betreft het voormalig baggerdepot). De rand van 

de hier aanwezige watergang (begroeid met vegetatie), valt net binnen de 

begrenzing. Verder grenst de zuidzijde van het plangebied aan EHS-water, dit 

betreft de Trijehústersleat. In onderstaand figuur is de ligging van het plange-

bied ten opzichte van de EHS ruimtelijk weergegeven. 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 1998 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 
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F i g u u r  8 .  U i t s n e d e  v a n  d e  k a a r t  b e h o r e n d  b i j  d e  V e r o r d e n i n g  R o m -

t e  F r y s l â n  2 0 1 4 ,  v i a  r u i m t e l i j k e p l a n n e n . n l .  H e t  p l a n g e b i e d  i s  g l o -

b a a l  w e e r g e g e v e n  m e t  d e  o r a n j e  l i j n e n  

 

Ter plaatse van de begroeide watergang zijn in het kader van voorliggende 

project geen werkzaamheden gepland, waardoor geen sprake is van verminde-

ring van oppervlakte aan EHS en aantasting van de daar aanwezige natuur-

waarden.  

 

Gezien het huidige terreingebruik (verblijfsrecreatie) van het plangebied, de 

aanwezigheid van het restaurant en aanlegplaatsen buiten het plangebied, 

wordt niet verwacht dat de beoogde plannen leiden tot (significante) negatie-

ve effecten op de natuurwaarden van de EHS. Extensieve recreatie in het EHS-

gebied ten oosten van het plangebied is reeds toegestaan op basis van het 

geldende bestemmingsplan
8
. Daarnaast zijn als gevolg van de kleine ingreep 

(doorsteek) in de zuidelijke oever die grenst aan EHS-water, geen negatieve 

effecten op de natuurwaarden van de EHS te verwachten.  

 

Vanuit het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening Romte Fryslân 2014 

wordt buiten de EHS-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de 

bescherming van bestaande natuurgebieden en natuurwaarden in agrarisch 

gebied, zoals weidevogelkansgebieden of weidevogelparels. 

 

Volgens de kaart met Weidevogelgebieden op ruimtelijkeplannen.nl valt het 

plangebied binnen de begrenzing van weidevogelkansgebieden. De Verordening 

Romte Fryslân 2014 schrijft het volgende over weidevogelkansgebieden: dit 

                                                   
8 Rho Adviseurs (2014). Bestemmingsplan Leeuwarden; Buitengebied - Baggerdepot Trijehûs 

Rho Adviseurs B.V. Status: Vastgesteld / 22-09-14. Rho Adviseurs B.V.. 

NATUUR BUITEN DE EHS 
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zijn ruime en open  gebieden, met voldoende rust en gevarieerde graslanden. 

Nieuwe ontwikkelingen die verstorend werken op de openheid en rust zijn in 

principe niet toegestaan. 

 

Gezien het huidige terreingebruik, de beperkte oppervlakte en verstorende 

factoren (recreatieve functies in de directe omgeving van het plangebied), is 

in het plangebied geen sprake van de voor weidevogels relevante openheid en 

rust. Als gevolg van de beoogde ontwikkelingen is daardoor geen sprake van 

aantasting van geschikt weidevogelgebied.  

 

C o n c l u s i e  

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een vooronderzoek 

in het kader van de Ffw, Voortoets in het kader van de Nbw 1998 of een analy-

se in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is, 

mits als volgt rekening gehouden wordt met broedseizoen van vogels en de 

(potentiële) vliegroute en foerageergebied van meervleermuis boven het Prin-

ses Margriet Kanaal en de Trijehûstersleat: 

- tijdens de actieve periode van meervleermuizen (maart tot november) 

wordt voorkomen dat (extra) uitstraling van kunstlicht plaatsvindt op 

het Prinses Margriet Kanaal; 

- de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten het broedsei-

zoen van vogels (maart – juli), tenzij voorafgaand aan de werkzaamhe-

den is vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. 

In de omgevingsvergunning voor het bouwen moeten deze beide voorwaarden 

worden opgenomen. 

 

Voor uitvoering van het plan is geen ontheffing van de Ffw en vergunning op 

grond van de Nbw 1998 nodig. Het plan is niet in strijd met het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid. 

 

Wanneer aan bovenstaande beide voorwaarden wordt voldaan, kan op voor-

hand in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoer-

baarheid van het plan niet in de weg staat. 

4 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij 

gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of 

LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen 

(bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van ge-

vaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en 

door buisleidingen. 
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De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in 

een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). De normen voor het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico hebben tot doel een voldoende veilig-

heidsniveau te garanderen voor de burger als persoon dan wel deel uitmakend 

van een groep. Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar dat 

een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats verblijft, komt te 

overlijden als gevolg van een incident met een nabijgelegen risicobron. Het 

groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van tien of meer personen in één 

keer het (dodelijke) slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stof-

fen. Het groepsrisico moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke 

ontwrichting. Het aantal personen in de nabijheid van een incident heeft in-

vloed op de omvang van het groepsrisico. Tussen het aantal personen en de 

aard en de dichtheid van bebouwing bestaat een causaal verband. 

 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse besluiten, waaraan een 

ruimtelijk besluit moet worden getoetst, zoals: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi): Met het Bevi en bijbeho-

rende regeling (Revi) zijn de plaatsgebonden risiconormen en de ver-

antwoordingsplicht voor het groepsrisico met betrekking tot risicovolle 

bedrijven wettelijk vastgelegd. 

2. Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt): In het per 1 april 2015 

in werking getreden (Bevt) met bijbehorend informatiesysteem Basisnet 

staan de gegevens over het transport van gevaarlijke stoffen over grote 

vaar-, spoor- en autowegen opgenomen. 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb): Op basis van het Bevb 

dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst aan de 

grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatie-

waarde voor het groepsrisico. Het Bevb heeft een rechtstreekse wer-

king. 

4. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbe-

sluit): Het activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de op-

volger van een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). 

In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende mili-

euaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden.  

 

Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen 

grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. In vorengenoemde besluiten 

en de circulaire is de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico opgenomen. 

Deze verantwoording houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planolo-

gische keuzes met een belangenafweging moet worden onderbouwd en ver-

antwoord door het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Leeuwarden. Bij een 

toename van het groepsrisico moet ten opzichte van de oriëntatiewaarde ge-

keken worden naar alternatieven, zoals de rol van de brandweer en dergelijke.  

 

De regionale brandweer heeft, conform artikel 13 van het Bevi en artikel 12 

van het Bevb een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe 

veiligheid een rol speelt. De regionale brandweer toetst of is voldaan aan de 

VERANTWOORDINGSPLICHT 
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verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de 

voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan. 

 

O n d er z o e k  

In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risico-

kaart
9
 ontwikkeld. Hierop staan gegevens die met extern risico te maken heb-

ben, zoals risicoveroorzakende bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken of 

produceren of opslaan maar ook het vervoer/transport van grote hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en 

het milieu. Op de risicokaart zijn tevens kwetsbare objecten getoond die extra 

aandacht verdienen in de buurt van risicobronnen. Dit zijn gebouwen waarin 

zich veel mensen kunnen bevinden en gebouwen waar niet-zelfredzame men-

sen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). 

 

Om na te gaan of er voor deze ruimtelijke onderbouwing ook aandachtspunten 

op het vlak van externe veiligheid aanwezig zijn, is de risicokaart geraad-

pleegd. Hieruit (zie figuur 9) blijken de volgende nader te beschouwen poten-

tiële risicobronnen voor het plangebied.  

 

 
F i g u u r  9 .  D e t a i l k a a r t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  ( b r o n :  I P O ,  2 0 1 5 )  

 

T r a n s p o r t  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f en  o v e r  w a t e r w eg e n  

Ten noorden van en grenzend aan het plangebied bevindt zich het Prinses Mar-

grietkanaal waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. In het Basis-

net water en het concept Besluit externe veiligheid transportroutes is het 

kanaal als een belangrijke binnenvaarweg aangemerkt. Voor de vaarweg zijn 

de volgende risicolijnen vastgesteld. 

 

Het Prinses Margrietkanaal is aangewezen als zijnde een ‘zwarte’ vaarweg in 

het Basisnet water. Dit betekent dat voor dit kanaal een plasbrandaandachts-

                                                   
9 Benaderbaar via http://www.risicokaart.nl 

PLASBRANDAANDACHTS-

GEBIED (PAG) 
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gebied (PAG) geldt van 25 meter waarbinnen niet zonder meer gebouwd mag 

worden. Deze 25 meter wordt landinwaarts vanaf de waterlijn gemeten. Met 

het planvoornemen is sprake van bebouwing binnen de zone van het PAG. De 

dichtstbijzijnde recreatiewoning staat op 16 meter van het Prinses Margrietka-

naal. Een plasbrandaandachtsgebied geldt alleen voor nieuwe (nog te bouwen) 

kwetsbare objecten. Het planvoornemen bevat geen kwetsbare objecten, maar 

beperkt kwetsbare objecten. De vijf te bouwen recreatiewoningen bieden 

plaats aan maximaal 40 mensen.  

 

Voor vaarwegen die door de binnenvaart worden gebruikt voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen gelden geen afstanden. Op die vaarwegen mag ervan uit 

worden gegaan dat het plaatsgebonden risico op het water kleiner is dan 10
-6
 

per jaar (de PR 10
-6
-contour ligt op de rand van het water). Zodoende is er 

geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het GR. Het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarweg mag geacht worden niet tot 

een onaanvaardbaar gevarenrisico voor het plangebied te leiden. 

  

De brandweer Fryslân heeft op 8 augustus  2016 een advies uitgebracht met 

betrekking tot het planvoornemen. Dit advies is in bijlage 3 opgenomen. Het 

advies van de brandweer is gericht op het optimaliseren van de veiligheidssitu-

atie. Voor de realisatie van het planvoornemen adviseert brandweer Fryslân 

om enkele maatregelen te nemen die de zelfredzaamheid van de aanwezigen 

ver-groten alvorens de hulpdiensten arriveren.  

 

Het planvoornemen voorziet hierin door het toepassen van de volgende maat-

regelen: 

- een minimale afstand van 5 meter tussen de geplande woningen, het-

geen via de omgevingsvergunning kan worden afgedwongen; 

- voldoende draagbare blustoestellen aan te brengen verspreid over het 

terrein/in de woningen woningen, hetgeen eveneens via de omgevings-

vergunning kan worden afgedwongen. 

 

Op 18 augustus 2016 heeft het Bureau Externe Veiligheid (Bureau EVF) een 

advies uitgebracht ten behoeve van het opstellen van deze ruimtelijke onder-

bouwing. Dit advies is in bijlage 4 opgenomen. Voor de verantwoording van het 

groepsrisico gaat Bureau EVF uit van een conservatieve benadering. Er wordt 

uitgegaan dat er in de huidige situatie (nul situatie) binnen het plangebied 

geen bebouwing aanwezig is en er derhalve geen sprake is van een GR. De 

toegestane 11 stacaravans en een onbeperkt aantal kampeermiddelen (tenten) 

zijn hierbij niet meegenomen.  

 

Voor de toename van het GR ten opzichte van nul-situatie wordt uitgegaan dat 

er in principe maximaal 40 personen aanwezig kunnen zijn in het plangebied. 

Deze personen worden in de vijf geplande woningen gehuisvest, dus gemiddeld 

8 personen per woning. Twee woningen liggen binnen het PAG van het Prinses 

Margrietkanaal. 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

& GROEPSRISICO 

 

ADVIES BRANDWEER 

FRYSLÂN / VERANTWOOR-

DING GR BUREAU EVF 
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Het GR wordt hiermee als zeer laag beoordeeld. Ondanks deze zeer lage GR-

beoordeling wordt aanbevolen om de twee recreatiewoningen die binnen het 

PAG vallen, buiten het PAG te realiseren. 

 

Uitsluitend om gewichtige redenen mogen nieuwe beperkt kwetsbare objec-

ten, in casu de twee recreatiewoningen, binnen het PAG gebied worden gerea-

liseerd. Indien het bevoegd gezag medewerking verleent aan de realisatie van 

de recreatiewoningen dan dient er voor voldoende vluchtmogelijkheden voor 

de gebouwen binnen het PAG gezorgd te worden. Tevens moet het vluchten 

van de risicobron af mogelijk zijn. Tenslotte moet het planvoornemen een 

goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten niet in de weg staan. Het bouwplan 

voorziet hierin; via de omgevingsvergunning wordt dit geborgd. 

 

De recreatiewoningen binnen het PAG bevatten voldoende vluchtmogelijkhe-

den. De vrijstaande recreatiewoningen hebben vier deuren op de begane grond 

aan drie zijden van het gebouw. Daarbij zijn drie van de vier vluchtmogelijk-

heden van de risicobron af. Het planvoornemen voorziet in een goede bereik-

baarheid voor de hulpdiensten. De ruimtes rondom de recreatiewoningen in 

het plangebied zijn open en vlak. Er zijn geen noemenswaardige obstakels 

aanwezig binnen het plangebied die de hulpdiensten eventueel kunnen hinde-

ren. 

 

C o n c l u s i e   

Het planvoornemen voldoet aan de te nemen maatregelen op het gebied van 

externe veiligheid zoals genoemd in het advies van Bureau EVF, mits de hier-

voor genoemde voorwaarden in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 

Voor het aspect vervoer van gevaarlijke stoffen over het water vinden met dit 

plan geen overschrijdingen van de grenswaarde van het PR en/of de oriënta-

tiewaarde van het GR plaats.  

 

T r a n s p o r t  ( b u i s l e i d i n g e n )  /  i n r i c h t i n g  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Ten noorden van het plangebied aan de overzijde van het Prinses Margrietka-

naal bevindt zich een gasvoorbehandelingsinstallatie en bijbehorende aardgas-

leiding (buitendiameter van 6,63 inch, maximale werkdruk van 90 bar) van 

Vermilion Oil & Gas Netherlands. 

 

De gasleiding kent een PR10
-6
-risicocontour van 0 m, hetgeen betekent dat de 

contour van het plaatsgebonden risico op de leiding zelf ligt. De 10-6-contour 

van de gasvoorbehandelingsinstallatie ligt op 17 meter van de installatie. Het 

plangebied is op ruime afstand (circa 160 meter) van de plaatsgebonden risico-

contouren gelegen. Het plaatsgebonden risico is in deze situatie niet relevant. 

 

Het plangebied valt tevens buiten de invloedszone van het groepsrisico van de 

gasvoorbehandelingsinstallatie en de gasleiding. De 1% letaliteitsgrens van de 

gasleiding ligt op 110 meter. Het plangebied is op ruime afstand (circa 160 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

GROEPSRISICO 
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meter) van de groepsgebonden risicocontour gelegen. Het groepsrisico is 

daarmee voor het plangebied niet relevant. 

 

Op 18 augustus 2016 heeft het Bureau Externe Veiligheid (Bureau EVF) een 

advies uitgebracht ten behoeve van het opstellen van deze ruimtelijke onder-

bouwing, zie bijlage 4. Het bureau EVF stelt dat de overige risicobronnen, te 

weten een gasvoorbehandelingsinstallatie van Vermilion en twee hogedruk 

aardgastransportleidingen van Vermilion invloedsgebieden hebben die niet 

over het plangebied vallen en zijn derhalve niet verder door het bureau be-

schouwd. 

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen van deze ruimtelijke onderbouwing wordt niet belemmerd 

door het aspect externe veiligheid.  

4 . 5   

L u c h t k w a l i t e i t  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de lucht-

kwaliteit hoeven op grond van de Wet milieubeheer (Wm) niet te worden ge-

toetst aan de geldende grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering van de 

luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) wordt als 

nibm beschouwd. Van een dergelijke verslechtering van de luchtkwaliteit is 

sprake (blijkens de nibm-tool d.d. 30-03-2015 van het voormalige ministerie 

van VROM, opgesteld in samenwerking met InfoMil) wanneer een ruimtelijk 

plan tot een toename van meer dan 1.283 voertuigbewegingen van personen-

wagens of 87 voertuigbewegingen van vrachtverkeer per weekdagetmaal leidt.  

 

O n d er z o e k  

Het planvoornemen ziet toe op de ontwikkeling van vijf recreatiewoningen en 

een opvaart in het plangebied. Een nieuwe woning leidt gemiddeld tot 7 voer-

tuigbewegingen (van personenwagens) per dag. De voorgestane nieuwe functi-

onele invulling van het plangebied leidt dan ook niet tot een dusdanig aantal 

extra verkeersbewegingen (1.283 auto’s dan wel 87 vrachtwagens per dag) 

waardoor de luchtkwaliteit in het geding zou zijn. Het plan mag daarom wor-

den beschouwd als een nibm-plan.  

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen wordt niet door de wettelijk gestelde eisen wat betreft 

het aspect luchtkwaliteit belemmerd. 

OPMERKING BUREAU EVF 
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4 . 6   

H i n d e r  v a n  i n r i c h t i n g e n  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen voor de ex-

ploitatie verplicht te voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit, waarbij 

onder andere rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbe-

bouwing. Er dient te worden aangetoond dat een planvoornemen buiten de 

invloedssfeer van eventuele hinderlijke activiteiten in de omgeving valt en 

daarnaast geen belemmeringen oplevert voor nabijgelegen functies.  

 

Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 

basiszoneringslijst van de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een richtafstand wordt be-

schouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 

bedrijfsactiviteiten (betreffende geluid, geur, stof en gevaar) redelijkerwijs 

kan worden uitgesloten. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten 

zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan wor-

den afgeweken. 

 

O n d er z o e k  

In de directe omgeving ten westen van het plangebied bevindt zich een restau-

rant (SBI-code 0561). Restaurants worden ingedeeld in milieucategorie 1 

(o.b.v. geur, geluid en gevaar), met een minimale richtafstand ten opzichte 

van hindergevoelige objecten van 10 m. Het restaurant bevindt zich op een 

afstand van meer dan 50 m van de dichtstbijzijnde geplande recreatiewoning 

in het plangebied. Het restaurant en de woonfuncties voor recreatie in het 

plangebied hebben dan ook geen belemmerende invloed op elkaar. 

 

C o n c l u s i e  

Het aspect hinder van bedrijven/inrichtingen heeft geen invloed op de haal-

baarheid van het plan. 

4 . 7   

G e l u i d h i n d e r  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

De Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om geluidhinder vanwege onder 

meer wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en 

te beperken. De Wgh bepaalt dat de ‘geluidsbelasting’ op gevels van woningen 

en andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet 

bepaalde norm die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Indien binnen 

een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden 

gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden vastgesteld 

of aan de grenswaarden uit de Wgh wordt voldaan. 
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Recreatiewoningen zijn geen geluidsgevoelige objecten en vallen niet onder de 

Wgh. In de Wro is echter bepaald dat een ruimtelijke ontwikkeling moet vol-

doen aan een goede ruimtelijke ordening. Het aspect geluid is onderdeel van 

de Wro. Voor het onderzoek is dan ook de normstelling uit de Wgh toegepast. 

 

O n d er z o e k  

Het planvoornemen gaat onder meer uit van de ontwikkeling van vijf recrea-

tiewoningen op een bestaand kampeerterrein in het buitengebied. Het plange-

bied bevindt zich op een eiland zonder wegen voor gemotoriseerd verkeer. De 

dichtstbijzijnde weg, bestaande uit één rijstrook, ligt op meer dan 250 meter 

afstand in het buitengebied. Het planvoornemen valt hiermee buiten de ge-

luidszones in het kader van de Wgh. 

 

Het plangebied ligt niet in de buurt van een spoorlijn of een gezoneerd indu-

strieterrein. De locatie ondervindt geen geluidhinder van bestaande 

(spoor)weginfrastructuur of industrielawaai en valt hiermee buiten de geluid-

zones in het kader van de Wgh. 

 

Akoestisch onderzoek vanwege (spoor)weginfrastructuur of industrielawaai 

voor de nieuwe recreatiewoningen is dan ook niet noodzakelijk. 

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen van deze ruimtelijke onderbouwing zal niet worden be-

lemmerd door het aspect geluidhinder.  

4 . 8   

W a t e r  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is 

gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situa-

tie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate er ge-

volgen zijn voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 

oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde water-

toets. Het doel hiervan is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstel-

lingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij 

alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door 

middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed 

aan het wateraspect. 

 

W a t e r w e t  

De Waterwet, die per 22 december 2009 van kracht is geworden, heeft gezorgd 

voor een ingrijpende bundeling van deze wetgeving. Daarnaast heeft het Na-

tionaal Waterplan (NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met de Waterwet 
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is verschenen, een formele rol in de ruimtelijke ordening. Het eerste Nationaal 

Waterplan is tevens een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wet 

ruimtelijke ordening en is opgesteld voor de planperiode 2009-2015. 

 

O n d er z o e k / W a t e r a d v i e s  

Voor deze ruimtelijke onderbouwing is op 12 mei 2016 een digitale watertoets 

aangevraagd bij Wetterskip Fryslân. De reactie van het waterschap op het 

planvoornemen is in bijlage 5 opgenomen. Op basis van de aangeleverde gege-

vens is met de digitale watertoets geconstateerd dat met betrekking tot het 

planvoornemen een ‘normale procedure’ kan worden gevolgd. Dit houdt in dat 

het plan invloed heeft op de waterhuishouding en afvalwaterketen die kunnen 

worden opgevangen door het treffen van specifieke maatregelen. Het water-

schap heeft in dit kader een wateradvies afgegeven waarin de volgende aan-

wijzingen nader zijn omschreven: 

 

H o o f d w a t e r g a ng  

Het Prinses Margrietkanaal en de Trijehûstersleat zijn hoofdwatergangen. 

Hoofdwatergangen hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor 

het onderhoud van deze watergangen is aan beide zijden een beschermingszo-

ne van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag er bijvoorbeeld 

geen bebouwing worden gerealiseerd. Ook voor het vergraven van de oever en 

het uitvoeren van werkzaamheden in de oever is er een watervergunning no-

dig. 

 

P e i l b eh e e r  

Drooglegging
10

 

Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding is het 

nodig om rekening te houden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld 

opdrijven van verharding te voorkomen. Voor bebouwing met kruipruimte 

wordt een drooglegging van 1,10 m en voor bebouwing zonder kruipruimte een 

drooglegging van 0,70 m geadviseerd, gerekend vanaf de te realiseren boven-

kant vloer. Ook voor verharding wordt er een drooglegging van 0,70 m geadvi-

seerd. 

 

De bouwlocatie ligt in een peilgebied met het boezempeil van -0,52m NAP. De 

geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de 0,0 m NAP en de +0,25 m 

NAP. 

 

Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit betekent dat het plangebied niet 

door een boezemkade is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boe-

zem. Er moet daarom rekening worden gehouden met hoogwater in het kader 

van regionale wateroverlast. Het bijbehorende maatgevend boezempeil is hier 

0,0 m NAP. Dit peil, behorend bij een situatie met een kans van voorkomen 

van 1/100 per jaar, mag tot 1 meter voor de gevel voorkomen. 

                                                   
10 De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen   
 wordt voor het maaiveld de bovenkant van de vloer genomen. 
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In dit geval is de droogleggingsnorm de strengste norm. Er wordt een minimale 

aanleghoogte van +0,18 m NAP in geval van verharding en bebouwing zonder 

kruipruimte geadviseerd. In geval van bebouwing met kruipruimte wordt er een 

minimale aanleghoogte van +0,58 m NAP geadviseerd. 

 

Grondwateronttrekking 

Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grond-

water te verlagen om het werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrek-

ken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het lozen van 

onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten of er met een melding 

kan worden volstaan of een vergunning nodig is, kan er contact worden opge-

nomen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. 

 

T o e na m e  v e r ha r d  op p e r v l a k
11

 

Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard opper-

vlak toe met 500 m
2
. Wanneer een terrein onverhard is kan hemelwater infil-

treren in de ondergrond. Door verharding van (een deel van) het gebied 

stroomt het hemelwater versneld af. Hierdoor wordt het oppervlaktewater 

extra belast. Wetterskip Fryslân heeft een verbod opgenomen in de Keur voor-

de toename van verhard oppervlak met meer dan 1.500 m
2
 in het buitenge-

bied. Het voorliggende plan wordt gerealiseerd in het buitengebied. Omdat het 

verhard oppervlak niet toeneemt met meer dan 1.500 m
2
 is het niet nodig om 

de toename aan verhard oppervlak te compenseren. 

 

A f v a l w a te r -  e n  r e g e n s y s t e em  

Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzui-

veringen te beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel 

mogelijk gescheiden af te voeren. In geval van dit bouwplan kan het hemelwa-

ter afkomstig van verhard oppervlak, onder bij Waterkwaliteit genoemde 

voorwaarden, worden geloosd op het oppervlaktewater. 

 

L o z e n  v a n  a f v a lw a t e r  o f  u i t b r e i d i n g  r i o o l s t e l s e l  

Mogelijk is door realisatie van de plannen sprake van een toename van lozing 

van verontreinigd water op het oppervlaktewater. Om te weten of er een mel-

ding nodig is of een vergunning voor het lozen van verontreinigd water op het 

oppervlaktewater dient er contact te worden opgenomen met Cluster Vergun-

ningverlening van Wetterskip Fryslân. 

 

Indien er geen lozing op het oppervlaktewater plaats vindt dan worden de 

woningen aangesloten op het rioolstelsel. Mogelijk is een uitbreiding van het 

rioolstelsel onderdeel van het plan. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het 

betreffende rioleringsgebied moeten worden doorgegeven aan Wetterskip Frys-

                                                   
11 Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend   
   onder de noemer verhard oppervlak. 
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lân. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met Cluster Waterzuivering 

van Wetterskip Fryslân. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

Om een goede waterkwaliteit te realiseren, moet voorkomen worden dat mili-

eubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze 

en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient gebouwd te wor-

den met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

 

W a t e r w e t  

Voor alle ingrepen in en nabij het watersysteem moet tijdig een vergunning 

worden aangevraagd of een melding worden ingediend in het kader van de 

Waterwet. Onder ingrepen worden ook het onttrekken van grondwater, het 

lozen van afvalwater op het oppervlaktewater of het aanbrengen van een wij-

ziging in het watersysteem verstaan. 

 

P r o ce d u r e  

Wetterskip Fryslân gaat er van uit dat de in de watertoets vermelde adviezen 

worden opgevolgd en meegenomen in de verdere ruimtelijke procedure voor 

het bestemmingsplan. Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd, ziet 

het waterschap met betrekking tot het bestemmingsplan geen waterhuishoud-

kundige bezwaren. Derhalve wordt een positief wateradvies afgegeven en is de 

watertoetsprocedure daarmee afgerond. 

 

C o n c l u s i e  

Uit oogpunt van het aspect water gelden geen belemmeringen voor de uitvoer-

baarheid van het planvoornemen van dit bestemmingsplan, mits de aanwijzin-

gen uit de watertoets gevolgd worden. 

4 . 9   

O v e r i g  

4 . 9 . 1   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

In het plangebied is sprake van nutsinfrastructuur zijnde de gebruikelijke huis-

aansluitingen betreffende gas, water, elektriciteit, kabel en/of telecom. In het 

plangebied zijn verder geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwe-

zig die een belemmering voor het planvoornemen zouden kunnen opleveren. 

4 . 9 . 2   

V o r m v r i j e  m . e . r . - b e o o r d e l i n g  

Een plan-m.e.r. is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure 

waarmee voor de m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk 

plan de milieugevolgen op basis van een zekere bandbreedte worden beoor-
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deeld. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van be-

langen. De drempelwaarden waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn 

vastgelegd in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). 

Het planvoornemen omvat de ontwikkeling van vijf recreatiewoningen met een 

opvaart. Daarmee betreft het planvoornemen een kleinschalige ontwikkeling 

waarbij eventueel van toepassing zijnde drempelwaarden in de D-lijst van het 

Besluit m.e.r. niet worden overschreden. Voor het planvoornemen geldt daar-

om de vormvrije m.e.r.-beoordeling. In dit kader kan worden aangegeven dat 

de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling in voorgaande paragrafen 

reeds in voldoende mate zijn onderzocht. Op basis hiervan mag dan ook wor-

den aangenomen dat de toekomstige activiteiten in het plangebied geen be-

langrijke nadelige(r) gevolgen voor het milieu zullen hebben. Naar alle 

Europese criteria voor de afweging hieromtrent is gekeken. Het planvoornemen 

geeft dan ook geen aanleiding voor onderzoek in het kader van het Besluit 

m.e.r. 

4 . 9 . 3   

D u u r z a a m h e i d  

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling 

kan tot uitdrukking komen in de thema’s: kwaliteit van de leefomgeving, wa-

ter, energie, mobiliteit, natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan 

onder meer het volgende worden verstaan: gezondheid, externe veiligheid, 

materiaalkeuze en hergebruik van materialen, duurzaam slopen, geluid, lucht 

en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er bestaat geen wettelijke 

verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen vast te leg-

gen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke 

debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. Ge-

meenten streven in dat kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving. Be-

stemmingsplannen kunnen echter beperkt worden gehanteerd om duurzame 

energieaspecten te regelen. Voor eventuele ambitieuze duurzame energiedoel-

stellingen dienen dan ook extra instrumenten, zoals privaatrechtelijke over-

eenkomsten, ingezet te worden. De plaatsing van zonnecollectoren en 

fotovoltaïsche cellen op daken in het plangebied is gewoon mogelijk binnen de 

regels van het geldende bestemmingsplan. Conform gemeentelijk beleid (als 

onder meer ook opgenomen in het geldende bestemmingsplan voor het buiten-

gebied) zijn windturbines niet mogelijk.  

 

A m b i t i en i v e au  

Bij dit planvoornemen heeft het streven naar duurzaamheid een hoge priori-

teit. Gestreefd wordt naar:  

- hoge isolatiewaarde van de muren, vloeren en daken; 

- het toepassen van hoogwaardig isolatieglas (minimaal HR++); 

- grote aandacht voor de detaillering ten behoeve van de kierdichtheid; 

- toepassing van duurzame materialen. 
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C o n c l u s i e  

Het planvoornemen voorziet gezien de duurzaamheidsambities in een duurza-

me invulling van het gebied. 
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5 5  U i t v o e r b a a r h e i d  

5 . 1   

E c o n o m i s c h e  h a a l b a a r h e i d  

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld vanwege het realiseren 

van vijf recreatiewoningen en een opvaart op het eiland Trije Hûs te Grou. 

 

G r o n d ex p lo i t a t i e  

Op grond van artikel 6.12 Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast 

voor gronden waarop een aangewezen bouwplan is voorgenomen. Wat onder 

een bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1. Bro aangegeven. Op 

basis van het hierin in lid b gestelde ("de bouw van één of meer andere hoofd-

gebouwen") wordt het planvoornemen van deze ruimtelijke onderbouwing als 

bouwplan aangemerkt. De Grondexploitatiewet, als onderdeel van de Wro, 

stelt een gegarandeerd kostenverhaal als eis aan bestemmingsplannen. Deze 

verplichting vervalt wanneer de kosten anderszins zijn verzekerd. De gemeen-

teraad moet dan wel expliciet besluiten dat er geen exploitatieplan wordt 

vastgesteld. Wat betreft het plangebied van deze ruimtelijke onderbouwing 

geldt dat dit door een private partij wordt ontwikkeld. Tussen de initiatiefne-

mer en de gemeente wordt hieromtrent een grondexploitatieovereenkomst 

gesloten. Daarmee zijn de kosten anderszins verzekerd. De exploitatie komt 

geheel in handen van en voor risico van de ontwikkelende partij te liggen die 

daarmee alle kosten van het bouwrijpmaken van het plangebied draagt. De 

gemeente hoeft hiertoe geen risicodragende investeringen te doen.  

 

O n d e r z o ek s -  e n  p l a nk o s t e n  

De kosten van deze ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende onder-

zoeken worden door de initiatiefnemer gedragen. De kosten van de gemeente 

betreffen de gebruikelijke kosten voor planbegeleiding. Hiertoe worden leges 

geheven.  

 

R ea l i s a t i e k o s t e n  

Realisatie van plannen in het plangebied en herinrichting van het terrein vindt 

plaats op particulier initiatief. De gemeente hoeft hiervoor geen risicodragen-

de investeringen voor haar rekening te nemen.  

 

P l a n s cha d e  

Door het afwijken van het bestaande bestemmingsplan voor de betreffende 

gronden is er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving 

van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 Wro een verzoek 

tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. Diegenen die schade 

lijden door de bestemmingsplanherziening omdat hun onroerend goed in waar-
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de vermindert, kunnen de schade verhalen (voor zover deze redelijkerwijs niet 

voor de aanvrager behoort te blijven) wanneer dit boven de 2% van de waarde 

van het onroerend goed uitkomt. De mogelijke kosten die samenhangen met 

een tegemoetkoming in de planschade worden door de initiatiefnemer van dit 

bestemmingsplan gedragen. Hiervoor is tussen gemeente en initiatiefnemer 

een planschadeverhaalovereenkomst gesloten.  

 

Een en ander betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende project 

niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

5 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  h a a l b a a r h e i d  

Zoals in de inleiding is aangegeven, is ervoor gekozen het onderhavige project 

mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning voor het afwij-

ken van een bestemmingsplan (hierna omgevingsvergunning) als bedoeld in 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(voorheen een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro). 

 

O v e r l e g  

Artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om bij de voorbe-

reiding van een omgevingsvergunning overleg te voeren met het Rijk, de pro-

vincie en het waterschap. Dit overleg is vormvrij en de betreffende instanties 

kunnen ook aangeven wanneer overleg niet nodig is. 

 

I n s p r a a k  

Er is geen inspraak gehouden. Burgers en maatschappelijke instanties worden 

in de gelegenheid gesteld in het kader van de tervisielegging van het ontwerp-

besluit hun zienswijze kenbaar te maken. 

 

P r o ce d u r e  

In artikel 3.10 Wabo is bepaald dat voor de in deze ruimtelijke onderbouwing 

bedoelde omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure als 

beschreven in dit artikel van toepassing is. 

 

De ontwerp-omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage  

gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen omtrent het ont-

werp naar voren brengen. Deze procedure is vastgelegd in de Algemene wet 

bestuursrecht, afdeling 3.4. Tevens draagt het bevoegd gezag zorg voor het 

verkrijgen van een eventuele verklaring van geen bedenking (artikel 3.11 

Wabo). 

De beslistermijn op de ontwerp-omgevingsvergunning van zes maanden begint 

te lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de aanvraag (artikel 3.12, lid 7 

Wabo). De beslistermijn van zes maanden mag eenmaal verlengd worden, met 
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ten hoogste zes weken (artikel 3.12, lid 8 Wabo)
12

. Na de vaststelling van de 

omgevingsvergunning maakt het bevoegd gezag het vaststellingsbesluit be-

kend. De mededeling van het definitieve besluit wordt tevens langs elektroni-

sche weg gedaan en beschikbaar gesteld (artikel 6.14 Bor jo. Regeling 

standaarden ruimtelijke ordening 2012).  

 

De ontwerp omgevingsvergunning wordt gepubliceerd in het plaatselijk week-

blad. Op de ontwerp-omgevingsvergunning moet tevens het overleg als be-

doeld in artikel 3.1.1 Wet ruimtelijke ordening worden gevoerd (artikel 6.18 

Bor).  

 

Uiterlijk zes weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep 

worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel 

hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

                                                   
12

 Dit betreft een termijn van orde. Na het verstrijken van de termijn is niet de omgevingsver-

gunning van rechtswege verleend.  
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6 

6  C o n c l u s i e  

Het project betreft ruimtelijk een afwijking van beperkte betekenis ten op-

zichte van de vergunde situatie. Het project past binnen het beleid van zowel 

het rijk, de provincie als de gemeente Leeuwarden. Uit de hoofdstukken 3, 4 

en 5 blijkt bovendien dat het plan uitvoerbaar is.  

 

Gelet op het bovenstaande is de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat het 

project ruimtelijk aanvaardbaar is zodat aan de realisering van het project kan 

worden meegewerkt. 
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7  B i j l a g e n  

B i j l a g e n  b i j  d ez e  r u i m t e l i j k e  o n d e r b o u w i n g  

1. Ontwerptekening met een impressie van de toekomstige situatie 

2. Inventariserend archeologisch veldonderzoek  

3. Advies externe veiligheid brandweer Fryslân 

4. Advies externe veiligheid Bureau Externe Veiligheid 

5. Watertoets 

 

 



1 .  O n t w er p t e k en i n g  m et  e en  i m pr e s s i e  v an  d e  t o e ko m s t i g e  s i t u a t i e  
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Samenvatting

In opdracht van Dijkstra's Bouw- en Aannemersbedrijf BV is door De Steekproef bv het 
plangebied Trijehûs onderzocht dat ongeveer twee kilometer ten noordoosten van 
Grou ligt tussen de Driehuistervaart en het prinses Margrietkanaal. Het plangebied 
bestaat nu nog uit grasland. 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van enkele 
recreatiewoningen op het terrein. De hiervoor benodigde graafactiviteiten kunnen tot 
aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden leiden. Het onderzoek 
was gericht op de vaststelling of dergelijke waarden in het plangebied aanwezig 
kunnen zijn. In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van 
een lage tot middelhoge kans op resten uit de steentijd en een hoge kans op resten uit 
de periode bronstijd tot de late middeleeuwen. Dergelijke resten worden respectievelijk 
verwacht in de top van door veen en/of klei afgedekt dekzand en in dicht aan het 
oppervlak gelegen klei-afzettingen. 

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat in het plangebied dekzand 
aanwezig is op een diepte van ongeveer drie meter beneden het maaiveld. In de top 
van dit dekzand heeft geen podzolvorming plaatsgevonden. Archeologische 
indicatoren zijn hierin evenmin gevonden. Boven het dekzand is veen aanwezig dat 
wordt onderbroken door talrijke dunne kleilaagjes. Naar boven toe gaat dit gelaagde 
veenpakket over in een pakket matig slappe klei met daarin veenlaagjes. Deze 
afzettingen zijn nooit geschikt geweest voor bewoning.

De toplaag van de bodem bestaat uit een geroerd veenpakket. Terplagen of 
andere bewoningslagen die samen zouden kunnen hangen met de bewoning van 
Meijnertsbuiren of die resten zouden kunnen zijn van één van de drie huizen van 
Meijnertsbuiren ontbreken eveneens. Bestudering van historische kaarten laat zien dat 
het plangebied hier altijd ten oosten van heeft gelegen. Dit betekent dat het terrein van 
archeologische waarde, zoals dit op de FAMKE staat, zich waarschijnlijk ten onrechte 
tot binnen het plangebied uitstrekt. In verband hiermee en gezien het volledig 
ontbreken van archeologische indicatoren in het plangebied geven de resultaten van 
het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of 
beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek.



Figuur 1. Grou, Trijehûs. Het plangebied ligt binnen de rode ovaal (Naar: Kadata).



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van Dijkstra's Bouw- en Aannemersbedrijf BV, vertegenwoordigd door 
mevrouw A. Dijkstra, is door De Steekproef bv het plangebied Trijehûs onderzocht dat 
ongeveer twee kilometer ten noordoosten van Grou ligt tussen de Driehuistervaart en 
het prinses Margrietkanaal. Het plangebied bestaat nu nog uit grasland. 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van enkele 
recreatiewoningen op het terrein. De hiervoor benodigde graafactiviteiten kunnen tot 
aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden leiden. Het onderzoek 
was gericht op de vaststelling of dergelijke waarden in het plangebied aanwezig 
kunnen zijn.

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel 
van boringen. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een 
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare 
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst.

Het doel van het karterend veldonderzoek is het vaststellen van de mate van 
gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van archeologische 
waarden. Hierbij wordt gekeken naar de bodemopbouw en de mate waarin deze 
intact is en naar het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals bewerkt en 
verbrand vuursteen, aardewerk, bouwmateriaal, bot en houtskool.

Figuur 2. Grou, Trijehûs. Het plangebied gezien vanuit het westen, tijdens het uitvoeren van
boring 2. 

1



1.2 Locatie en administratieve gegevens
Het plangebied beslaat ongeveer 0,3 hectare en bestaat uit grasland. Het terrein 
wordt in het noorden begrensd door het prinses Margrietkanaal en ten zuiden door de 
Driehuister sloot. Het ligt ten oosten van het restaurant Trijehûs.

De hoogte van het maaiveld bedraagt ongeveer 0,1 meter ten opzichte van 
NAP.

Tabel 1. Grou, Trijehûs. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie Fryslân

Gemeente Leeuwarden

Plaats Grou

Toponiem Trijehûs

Coördinaten hoekpunten 187,273/569,606; 187,327/569,535; 187,300/569,439; 187,346/569,464 

Bevoegde overheid Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever Dijkstra's Bouw- en Aannemersbedrijf BV

Onderzoeksmeldingsnummer 4003808100

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 10-06-16

NAP hoogte maaiveld Rond  0,1 m NAP

maximale diepte onderzoek 3,0 m -mv

Uitvoering van het veldwerk 17-06-16

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen 
(Tabel 2). Tijdens het onderzoek vond de overgang plaats van ARCHIS 2 naar 
ARCHIS 3. Gedurende een aantal maanden was de oude versie niet langer 
toegankelijk, terwijl de nieuwe nog beperkt informatie leverde. Voor de paragraaf over 
de historische geografie is onder meer gebruik gemaakt van topotijdreis.nl. Hierop zijn 
historische kaarten in te zien.

Tabel 2: Grou, Trijehûs.  Geraadpleegde literatuur, bronnen en kaarten.

ANWB, 2004. Topografische Atlas Friesland 1:25000. ANWB bv, Den Haag.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS].

Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) www.fryslan.nl

Gemeente Leeuwarden Archeologische beleidskaart

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.3. College voor de Archeologische 
Kwaliteit (www.sikb.nl).

Schotanus, C. 1664. Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Facsimile-uitgave 1978. De Tille 
bv Leeuwarden/Theatrum Orbis Terrarum bv Amsterdam.

Stichting voor Bodemkartering, 1978. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad 10. StiBoKa, 
Wageningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1982. Geomorfologische van Nederland 1:50000. Blad 10. StiBoKa, 
Wageningen.

12 Provinciën 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 
Provinciën, Landsmeer.

Uitgeverij Nieuwland, 2006. Grote Historische Topografische Atlas ±1926-1934. Fryslân 1 : 25 000. 
Uitgeverij Nieuwland, Tilburg.

Uitgeverij 12 Provinciën, 2005. Luchtfoto-Atlas Fryslân. Schaal 1:14000. Uitgeverij 12 Provinciën, 
Landsmeer.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische Kaarten van Noord-
Nederland 1819-1829. Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.Grote Historische Atlas van Nederland deel 2: Noord-
Nederland 1851-1855, schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992. Grote Historische Provincie Atlas 1:25000. Friesland 1853-
1856. Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen.

www.archeologieinnederland.nl

www.kadaster.nl/klic

www.topotijdreis.nl

www.tresoar.nl
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2.2 Resultaten bureauonderzoek
De diepere ondergrond van het plangebied bestaat uit keileem dat ongeveer 150.000 
jaar geleden is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saale-glaciaal. Tijdens dit 
glaciaal zijn pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs grotendeels 
vermalen en her-afgezet als keileem.

Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichseliën) heerste in 
Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel 
en kon vanuit het Noordzeebekken dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot 
het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). Op de drogere delen van het 
dekzandlandschap zijn vaak podzolgronden ontstaan. Deze worden gekenmerkt door 
een uitspoelingslaag (licht grijze E-horizont) en een inspoelingslaag (bruine 
B-horizont). De B-horizont gaat vaak via een geelbruine overgangslaag (de BC-
horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede gele zand (de C-horizont). 
Het keileem- en dekzandlandschap helt sterk af in noordelijke en westelijke richting. 
Door de lage ligging hiervan is dit landschap in de kustzones van Friesland overdekt 
geraakt met veen en klei. Deze afzettingen zijn ongeveer vanaf 10.000 jaar geleden 
gevormd nadat de laatste ijstijd overging in een relatief warme periode, het Holoceen. 
De temperatuurstijging had tot gevolg dat de aanwezige ijskappen begonnen te 
smelten waardoor de zeespiegel steeg. Als gevolg van de snel stijgende zeespiegel en 
de slechte ontwatering van het landschap steeg de grondwaterspiegel en ontstonden 
grote moerassen en zoetwatermeren. Hier trad op grote schaal veenvorming op. Door 
de snelle zeespiegelstijging verdronken veel van de langs de kust gelegen 
veengebieden en trad vaak grootschalige erosie van het veen op. Vanaf de 
middeleeuwen zijn door veenwinning delen van het veenlandschap veranderd in 
meren en plassen.

Het plangebied ligt op een ontgonnen veenvlakte.   

Het plangebied ligt in een zone die nog niet is opgenomen in de archeologische 
beleidskaart van de gemeente Leeuwarden. In het databestand van de gemeente ligt 
het plangebied binnen een terrein met een hoge (archeologische) waarde (ArcCIS-ID 
2785). Deze gegevens stemmen overeen met die op de Friese Archeologische 
MonumentenKaart Extra (FAMKE), die hier een terrein aangeeft waarvoor streven naar  
behoud geldt.

In 2014 is door RAAP pal ten oosten van het plangebied een booronderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is op driehonderd meter ten noordwesten van het plangebied een 
dekzandkop aangetroffen waarop podzolvorming heeft plaatsgevonden. In de top van 
het dekzand is door RAAP een houtskoolconcentratie gevonden. Mogelijk betreft het 
hier een vindplaats uit de steentijd.

Al op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt het plangebied genoemd als 
Meijnertsbuiren. De Driehuistersloot heet dan nog Meynerts Buirster Rak. Een uitsnede 
uit deze kaart is afgebeeld in Figuur 3. Deze kaart toont duidelijk drie afzonderlijke 
gebouwen (huizen). Dit is ook het geval op de kaart van Eekhoff uit de periode 1849-
1859. Op deze kaart heet dit cluster van drie huizen nog steeds Meijnertsburen maar 
wordt de watergang ten zuiden hiervan inmiddels Driehuister sloot genoemd. Dit is 
ook het geval op de topografische kaart uit 1854 (niet afgebeeld). In Figuur 3 is de 
huidige topografie, zoals afgebeeld op de gemeentelijke basiskaart Nederland 
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(GBKN, zie inzet in de onderste kaart), geprojecteerd op de bovengenoemde kaarten. 
Dit maakt duidelijk dat het plangebied ten oosten ligt van het oorspronkelijke cluster 
van drie woningen en altijd in agrarisch gebruik is geweest. Het terrein van hoge 
waarde zoals dit op de FAMKE en de gemeentelijke archeologische beleidskaart staat, 
lijkt zich derhalve teveel naar het oosten uit te strekken.

Figuur 3. Grou, Trijehûs. Uitsneden uit de kaarten van Schotanus uit 1718 (boven), de kaart van 
Eekhoff uit 1849-1859 (midden) en uit de topografische kaart 1927 (onder). In deze 
laatste kaart is rechts een uitsnede opgenomen uit de GBKN met hierop de (nog 
bestaande) perceelsgrenzen die als referentie zijn gebruikt voor de juiste plaatsing van 
het plangebied ten opzichte van de drie huizen van Meijnertsbuiren.
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2.3 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Voor het onderzoeksterrein geldt volgens de Friese Archeologische MonumentenKaart 
Extra (FAMKE) streven naar behoud. Dit terrein wordt omgeven door een zone waarin 
voor resten uit de periode ijzertijd tot middeleeuwen het advies karterend onderzoek 2 
geldt. In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevinden uit de periode 
ijzertijd – middeleeuwen. De provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer dan 
5000 vierkante meter een karterend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit 
archeologisch onderzoek moet bestaan uit minimaal zes boringen per hectare, met 
een minimum van zes boringen per plan, waarbij duidelijk wordt of er vindplaatsen in 
het plangebied aanwezig zijn.

Voor resten uit de steentijd tot en met de bronstijd geldt de 
onderzoeksverplichting karterend onderzoek 3. In deze gebieden kunnen op enige 
diepte archeologische lagen liggen uit de steentijd, die zijn afgedekt door een veen- of 
kleidek. Mochten zich hier archeologisch resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk 
goed van kwaliteit. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 
5000 vierkante meter een karterend (boor)onderzoek uit te laten voeren, waarbij 
minimaal drie boringen per hectare worden geplaatst, met een minimum van drie 
boringen voor gebieden kleiner dan een hectare. Het booronderzoek dient zich vooral 
te richten op de aanwezigheid van een door podzolvorming gekenmerkte top van het 
dekzand waarin zich archeologisch resten kunnen bevinden. Bij aanwezigheid van een 
podzolbodem beveelt de provincie aan om het boorgrid te verdichten tot zes boringen 
per hectare.
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak
In het plangebied zijn acht boorpunten zo gelijkmatig mogelijk over het terrein 
verdeeld. Hierdoor is in het ongeveer 0,3 hectare grote plangebied een boordichtheid 
bereikt van twintig boringen per hectare en volstaat de dichtheid al direct voor  
hetgeen de provincie vereist indien podzolbodems in de ondergrond worden 
aangetroffen. De boringen zijn uitgevoerd in drie noord-zuid gerichte boorraaien van 
achtereenvolgens drie, twee en drie boringen.

Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van 
drie centimeter. Alle boringen zijn doorgezet tot een diepte van drie meter beneden het 
maaiveld.

De ligging van de boorpunten is afgebeeld in Figuur 4. De resultaten van de 
boringen zijn weergeven in boorprofielen in Figuur 6.

Figuur 4. Grou, Trijehûs. Boorpuntenkaart. De genummerde punten geven de uitgevoerde
boringen weer. [Bron: KLIC.]
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3.2 Bodem, reliëf en archeologie 
Bovenin alle boringen bevindt zich een rommelig pakket dat bestaat uit sterk veraard 
veen met brokken kleiig veen. Deze verrommelde toplaag loopt uiteen in dikte van 
ongeveer dertig centimeter in de boringen 6 en 7 tot tachtig centimeter in boring 8. In 
de overige boringen bedraagt de dikte van deze toplaag ongeveer een halve meter. 
Hieronder is in alle boringen een pakket matig slappe klei aanwezig dat wordt 
onderbroken door dunne veenlaagjes. In de boringen 1 tot en met 5 loopt dit pakket 
door tot ruim twee meter beneden het maaiveld. In de boringen 6, 7 en 8 bedraagt 
deze diepte 1 tot 1,2 meter beneden het maaiveld. Onder het door veenlaagjes 
onderbroken kleipakket is in alle boringen een pakket veen aangetroffen dat wordt 
onderbroken door kleilaagjes. In de boringen 1 en 4 tot en met 8 loopt dit veenpakket 
door tot tenminste drie meter beneden het maaiveld. 

In de boringen 2 en 3 zit op een diepte rond 2,8 meter beneden het maaiveld 
doorworteld dekzand dat na vijftien centimeter overgaat in schoon dekzand. In deze 
beide boringen is de top van het dekzand volledig vernat en doorworteld. Hieronder is 
dekzand aanwezig dat nauwelijks is geoxideerd en dat daardoor een geelgrijze kleur 
heeft. Sporen van podzolvorming zijn in het dekzand niet aangetroffen.

Figuur 5. Grou, Trijehûs. Foto van boring 2 met rechts de vernatte en doorwortelde top van het 
dekzand.

De diepteligging van ongeveer drie meter beneden NAP betekent dat het 
dekzandlandschap in het laat-neoliticum door veen bedekt zal zijn geraakt. De top van 
het dekzand is in beide boringen zorgvuldig doorzocht op archeologische indicatoren. 
Vindplaatsen uit de steentijd in dekzand worden doorgaans gekenmerkt door 
spreidingen van uiterst fijn verkoold materiaal. In geen van beide boringen zijn 
dergelijke spikkels verkoolde plantenresten gevonden. In de bovenliggende afzettingen 
zijn evenmin archeologische indicatoren aangetroffen. Onder de geroerde toplaag 
zijn slechts natuurlijke veen- en klei-pakketten aanwezig. Lagen die zouden kunnen 
worden geïnterpreteerd als terplagen ontbreken.

Gezien het bovenstaande is geen vindplaatsbeoordeling uitgevoerd aan de 
hand van de waarderingstabel uit de KNA 3.3 (VS06).
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Figuur 6. Grou, Trijehûs. Weergave van de resultaten van het booronderzoek in de vorm van
boorprofielen.

9



4. Conclusies en Advies

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een lage tot 
middelhoge kans op resten uit de steentijd en een hoge kans op resten uit de periode 
bronstijd tot de late middeleeuwen. Dergelijke resten worden respectievelijk verwacht 
in de top van door veen en/of klei afgedekt dekzand en in dicht aan het oppervlak 
gelegen klei-afzettingen. 

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat in het plangebied dekzand 
aanwezig is op een diepte van ongeveer drie meter beneden het maaiveld. In de top 
van dit dekzand heeft geen podzolvorming plaatsgevonden. Archeologische 
indicatoren zijn hierin evenmin gevonden. 

Boven het dekzand is veen aanwezig dat wordt onderbroken door talrijke 
dunne kleilaagjes. Naar boven toe gaat dit gelaagde veenpakket over in een pakket 
matig slappe klei met daarin veenlaagjes. Deze afzettingen zijn nooit geschikt geweest 
voor bewoning. 

De toplaag van de bodem bestaat uit een geroerd veenpakket. Terplagen of 
andere bewoningslagen die samen zouden kunnen hangen met de bewoning van 
Meijnertsbuiren of die resten zouden kunnen zijn van één van de drie huizen van 
Meijnertsbuiren, ontbreken eveneens. Bestudering van historische kaarten laat zien dat 
het plangebied hier altijd ten oosten van heeft gelegen en dat het terrein van 
archeologische waarde zoals dit op de FAMKE staat, zich waarschijnlijk ten onrechte 
tot binnen het plangebied uitstrekt. In verband hiermee en gezien het volledig 
ontbreken van archeologische indicatoren in het plangebied geven de resultaten van 
het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of 
beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek. 

Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen 
en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente 
Leeuwarden conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, 
paragraaf 7, artikel 53 en verder.
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Appendix I

Grou, Trijehûs
Archeologische periodes

paleolithicum: tot 8.800 vC
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum: 8.800 - 4.900 vC
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

neolithicum: 5.300 - 2.000 vC
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

bronstijd: 2.000 - 800 vC
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd: 800 - 12 vC
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
Romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 450 - 1.500 nC
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 1.500 - heden
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden



Appendix II

Grou, Trijehûs
Boorbeschrijvingen

Boorbeschrijving volgens ASB 5.1
Boor
Nr

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS
GD B

K
BS BZ B

V
B
H

HK TK IK VLK CO PLH VS SST BHN BI GI

1 56 V 2 BR GR VRG
212 K 2 GR BR MSL VL
300 V 2 BR GR KL

2 55 V 2 BR GR VRG
217 K 2 GR BR MSL VL
282 V 2 BR GR KL
293 Z GR BR DE DEZ
300 Z GR GE DEZ

3 58 V 2 BR GR VRG
210 K 2 GR BR MSL VL
280 V 2 BR GR KL
286 Z GR BR DE DEZ
300 Z GR GE DEZ

4 55 V 2 BR GR VRG
219 K 2 GR BR MSL VL
300 V 2 BR GR KL

5 53 V 2 BR GR VRG
214 K 2 GR BR MSL VL
300 V 2 BR GR KL

6 26 V 2 BR GR VRG
143 K 2 GR BR MSL VL
300 V 2 BR GR KL

7 33 V 2 BR GR VRG
132 K 2 GR BR MSL VL
300 V 2 BR GR KL

8 82 V 2 BR GR VRG
122 K 2 GR BR MSL VL
300 V 2 BR GR KL

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, 
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kleur:  
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, 
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).   
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld 
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren; KL is kleilagen, VL = veenlagen
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand
AIS = Archeologische indicatoren
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FUIVLb
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Gemeente Leeuwarden
tav. de heer M. Kaspers
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Grou, 18 augustus 2016

Ons kenmerk 2016-FUMO-1 7799
Afdeling : Specialistisch advies
Behandeld door : P.A. Verhoeven / +31 6 46 99 42 87
Uw kenmerk : ROB Trije Hus Grou

Betreft : Advies externe veiligheid inzake opstellen ruimtelijke onderbouwing Trije Hus
Grou

Geachte heer Kaspers,

U heeft het Bureau Externe Veiligheid Fryslân (Bureau EVF) verzocht om een advies externe veiligheid
op te stellen ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Trije Hus Grou.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld aan de hand van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
en vastgesteld dat het aspect externe veiligheid een belemmering vormt voor de haalbaarheid van
voorliggend plan.
Geadviseerd wordt om:

- de recreatie woningen buiten het PAG van 25 m vanaf de oever, te realiseren;
- indien gekozen wordt voor realisatie van de recreatiewoningen binnen het PAG te zorgen voor

een goede bereikbaarheid van huipdiensten en te zorgen dat er voldoende
vluchtmogelijkheden aanwezig zijn;

- indien gekozen wordt voor deze optie (extra) vluchtmogelijkheden in het gebouw van de bron

af te realiseren;
- te onderzoeken of er locaties aanwezig zijn waar de recreatiewoningen buiten het PAG

mogelijk kunnen worden gemaakt.

Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij naar het bijgevoegde advies.

Het advies externe veiligheid als ook een begrippen- en afkortingslijst externe veiligheid zijn bijgevoegd.
Het advies en de begrippen- en afkortingslijst zijn u separaat per mail toegezonden.

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden • J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou • 0566 750 300

info@fumo.nl • www.fumo.nI • NL93 RABO 0135 515238 BTW nr NL 8526.08.263.B.01 • KvK nr 5749 9470



FUMb
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Verhoeven, telefoonnummer 0566-
750466.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

ir. M. van AIphen-HelIina
Hoofd Specialistisch Advies

Bijlage(n) Advies externe veiligheid inzake opstellen ruimtelijke onderbouwing Trije Hus Grou
Begrippen- en afkortingslijst externe veiligheid

- 2 / 2 - Ons kenmerk: 2016-FUMO-17799
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Advies Externe Veiligheid inzake Ruimtelijke Onderbouwing Trije Hus 
 
Algemeen toetsingskader 
 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 

spoorwegen); 
- het gebruik van luchthavens. 

 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door middel van 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. 
 
Groepsrisico (GR) 
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het 
GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 
 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende 
besluiten zijn relevant: 
 
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  
 
2. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst aan 
de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR.  
 
3. Wet basisnet  
Het basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over de weg, binnenwater en spoor 
gegarandeerd. Het basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen 
(snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele 
uitzonderingen daargelaten). 
 
4. Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 
Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin zijn de 
regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastgelegd. 
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5. Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)  
Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot aantal 
AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, 
zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden. 
 
Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, Bevb en het Bevt is onder andere een verantwoordingsplicht GR opgenomen. 
Deze verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen planologische keuzes moeten 
worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag. 
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Inleiding 
 
In het huidige planologische beleid bestemmingsplan "Buitengebied 2008” van de voormalige 
gemeente Boarnsterhim (vastgesteld 21 mei 2013) heeft het plangebied de bestemming 
'Recreatie- en horecabedrijven met de nadere aanduiding ‘kampeerterrein (kt)’. Ter plaatse 
van de aanduiding kampeerterrein mogen op basis van het bestemmingsplan ten hoogste 11 
stacaravans worden gesitueerd. Deze kunnen zonder procedure worden geplaatst. 
Daarnaast kunnen er ook onbeperkt tenten binnen deze aanduiding worden geplaatst.  
Thans bestaan er plannen voor het oprichten van vijf recreatiewoningen op het 
kampeerterrein. Een dergelijk planvoornemen is niet passend in het planologisch- 
juridisch kader van het geldende bestemmingsplan. 
 
Risicobronnen ten aanzien van het plan 
 
De ligging van het plangebied is in figuur 1 weergegeven. 
 

 
Figuur 1: globale begrenzing plangebied (blauw omkaderd), en omliggende risicobronnen 

 
Uit de professionele Risicokaart (figuur 1) blijkt dat  in de directe nabijheid van het 
plangebied een risicobron is gelegen  waarvan de risicocontour of het invloedsgebied is 
gelegen binnen het plangebied. De relevante risicobron voor het plangebied is: 

- transport van gevaarlijke stoffen over  het water. 

Opmerking: 
De overige risicobronnen, te weten  een gasvoorbehandelingsinstallatie van Vermilion en 
twee  hogedruk aardgastransportleidingen van Vermilion hebben invloedsgebieden die niet 
over het plangebied vallen en worden derhalve niet verder beschouwd. 
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Transport van gevaarlijke stoffen over water 

Bronnen en afbakening 

Langs het plangebied loopt het Prinses Margrietkanaal. Over dit kanaal vindt transport van 
gevaarlijke stoffen plaats.  

Volgens het Bevt is het Prinses Margrietkanaal een zwarte vaarweg. Op zwarte vaarwegen 
wordt alleen gebruik gemaakt van binnenvaartschepen en niet van zeeschepen. Voor deze 
vaarwegen zijn risicolijnen vastgesteld, waarbij het PR vanwege het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over die vaarweg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Tussen deze risicolijnen 
is bebouwing in beginsel niet toegestaan.  

PR 

Voor vaarwegen die door de binnenvaart worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen gelden geen veiligheidsafstanden. Op die vaarwegen mag er van uit worden gegaan 
dat het PR op het water kleiner is dan 10-6 per jaar (de PR 10-6 contour ligt op de rand van het 
water).  

GR 

Voor de GR berekening dient te worden gerekend met vervoersintensiteiten zoals vermeld in 
bijlage 3 van de Regeling basisnet. Voor externe veiligheid is de stofcategorie GF3 
maatgevend. In bijlage 3 van de Regeling basisnet is het aantal schepen dat met de 
gevaarlijke stof GF3 vaart voor het Prinses Margrietkanaal op nul gesteld. Dit houdt in dat 
geen GR berekening hoeft te worden uitgevoerd.  

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

Voor zwarte vaarwegen geldt dat het PAG, genoemd in Basisnet water, uit een zone van 
maximaal 25 meter bestaat waarbinnen niet zonder meer gebouwd mag worden. Deze 25 
meter wordt landinwaarts vanaf de waterlijn gemeten. Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen 
de 25 meter zone. Zoals in figuur 2 is te zien vallen twee woningen, namelijk woning E en 
woning D, binnen de 25 meter zone van het PAG. 

Uitsluitend om gewichtige redenen mogen nieuwe beperkt kwetsbare objecten, in casu de 
twee recreatiewoningen, binnen het PAG gebied worden gerealiseerd. Het bevoegd gezag 
zal moeten motiveren waarom dat wenselijk en aanvaardbaar is. Geadviseerd wordt om: 

- de recreatie woningen buiten het PAG van 25 m vanaf de oever te realiseren.; 
- indien gekozen wordt voor realisatie van de recreatiewoningen binnen het PAG, te 

zorgen voor een goede bereikbaarheid van hulpdiensten en te zorgen dat er 
voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig zijn; 

- indien gekozen wordt voor deze optie (extra) vluchtmogelijkheden in het gebouw van 
de bron af te realiseren;  

- te onderzoeken of er locaties aanwezig zijn waar de recreatiewoningen buiten het 
PAG mogelijk kunnen worden gemaakt. 
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Figuur 2: woning D en E liggen binnen het PAG van het Prinses Margriet Kanaal 

Geconcludeerd kan worden dat het transport van gevaarlijke stoffen over het water een 
belemmering vormt voor het bestemmingsplan.  

Advies Brandweer Fryslân / Verantwoording GR 
 
Bij brief van 16 juli 2016 is Brandweer Fryslân verzocht advies uit te brengen omtrent de 
externe veiligheid in relatie tot het originele bestemmingsplan. Het advies is op 8 augustus 
2016 ontvangen en bij de verantwoording van het GR betrokken.  
 
Ligging GR  ten opzichte van oriëntatiewaarde 
 
Huidige situatie (nulsituatie) 
In de huidige situatie is er binnen het plangebied geen bebouwing aanwezig en is er 
derhalve geen sprake van een GR. 
 
Toename GR  ten opzichte van nulsituatie 
Voor het gehele plangebied geldt dat er in principe maximaal 40 personen aanwezig kunnen 
zijn. Deze personen worden in de vijf geplande woningen gehuisvest, dus gemiddeld 8 
personen per woning. Twee woningen liggen binnen het PAG van het Prinses 
Margrietkanaal. 
 
Hoewel het GR derhalve zeer laag is, wordt aanbevolen om de twee recreatiewoningen 
welke binnen het PAG vallen, buiten het PAG te realiseren. Er dient voor voldoende 
vluchtmogelijkheden voor de gebouwen binnen het PAG gezorgd te worden indien het 
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bevoegd gezag medewerking wil verlenen aan de realisatie van de recreatiewoningen. 
Vluchten moet van de risicobron af mogelijk zijn. 
 
Bestrijding en beperking van rampen 
De brandweer kan het plangebied uitsluitend met behulp van een brandweervaartuig 
bedienen. Dit beperkt de snelheid en slagkracht van de brandweer. 
 
Bereikbaarheid 
De brandweer kan het plangebied uitsluitend met behulp van een brandweervaartuig 
bereiken. Brandweer Fryslân kan daarom niet garanderen dat het plangebied binnen 18 
minuten, de normtijd welke is opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s, bereikt kan worden. 
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het 
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). De 
personen binnen het plangebied worden in principe voldoende zelfredzaam geacht. 
 
Mogelijkheden om Groepsrisico te verlagen/optimaliseren 
Het GR kan vermeden  worden door de recreatie woningen buiten het PAG, 25 m vanaf de 
oever, te realiseren. 
 
Nut en noodzaak van de ontwikkeling / Tijdsaspect 
Het bestemde kampeerterrein voor 11 stacaravans en een onbeperkt aantal tenten wordt 
herbestemd naar een recreatieterrein voor 5 recreatiewoningen. 
 
Conclusie 
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit voor 100% 
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal een 
restrisico blijven bestaan.  
 
Het bevoegd gezag dient, met behulp van onderhavig externe veiligheid advies en het advies 
van Brandweer Fryslân,  zich uit te spreken over de aanvaardbaarheid van het restrisico. 
Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico dient ook het belang van de ontwikkeling 
meegewogen te worden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid  een belemmering vormt voor 
de haalbaarheid van voorliggend plan. Geadviseerd wordt om: 

- de recreatie woningen buiten het PAG van 25 m vanaf de oever, te realiseren; 
- indien gekozen wordt voor realisatie van de recreatiewoningen binnen het PAG te 

zorgen voor een goede bereikbaarheid van hulpdiensten en te zorgen dat er 
voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig zijn; 

- indien gekozen wordt voor deze optie (extra) vluchtmogelijkheden in het gebouw van 
de bron af te realiseren;  

- te onderzoeken of er locaties aanwezig zijn waar de recreatiewoningen buiten het 
PAG mogelijk kunnen worden gemaakt. 

 



 

5 .  W a t er t o e t s  
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Onderwerp:
Wateradvies recreatiewoni ngen Trije HÛs

Geachte heer De Lange,

Op rz mei 2016 is door u een digitale wateftoets doorlopen voor de bouw van recreatiewoningen te
Trije HÛs. Op dit plan is de normale wateftoetsprocedure van toepassing. Redenen hiervoorzijn dat
het plangebied langs een hoofdwatergang ligt en dat het graven van oppervlaktewater onderdeel
uitmaakt van het plan. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan.

Leidraad Watertoets
ln de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij
ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het aspect water. De Leidraad Watertoets is te raadplegen op
o nze we bs ite : r¡vww.wette rski pfrysla n. n l/wateft oets.

Wateraspecten
ln de normale procedure stelt Wetterskip Fryslân een wateradvies op, waarbij we ingaan op de
aspecten die vanuit het oogpunt van watervan belang zijn bij ruimtelijke plannen. De beschrijving van
de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan en de Leidraad
Watertoets in de thema's Veilig, Voldoende en Schoon.
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Het plan bestaat uit de bouw van vijf recreatiewoningen, het aanleggen van terreinverhardingen en
het graven van nieuw oppervlaktewater. Onderstaande figuur toont de toekomstige inrichting van
het gebied en een kaart met de ligging van het plangebied.
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Veilig
Het aspect Veilig is niet van toepassing op dit plan

Voldoende
Hoofdwatergang
Het Prinses Margrietkanaal en de TrijehÛstersleat zijn hoofdwatergangen. Hoofdwatergangen
hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is

aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. ln dit gebied mag u

bijvoorbeeld geen bebouwing realiseren. Ook voor het vergraven van de oever en het uitvoeren van
werkzaamheden in de oever heeft u een watervergunning nodig. Meet informatie over de

watervergunning staat onder Waterwet in deze brief.

Peilbeheer
Drooglegging'
Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding is het nodig om rekening te
houden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We
adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,1o m en voor bebouwing zonder
kruipruimte een drooglegging van oJo m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor
verharding adviseren wij een drooglegging van o,7o m.

De bouwlocatie ligt in een peilgebied met het boezempeilvan -o,52m NAP. De geschatte gemiddelde
maaiveldhoogte ligt tussen de o,o m NAP en de +o,25 m NAP.

Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit betekent dat het plangebied niet door een boezemkade
is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. U moet daarom rekening houden met
hoogwater in het kader van regionale wateroverlast. Het bijbehorende maatgevend boezempeil is

hier o,o m NAP. Dit peil, behorend bij een situatie met een kans van voorkomen van r/roo per jaar,
mag tot 1 meter voor de gevel voorkomen.

ln dit geval is de droogleggingsnorm de strengste norm. Wij adviseren een minimale aanleghoogte
van +o,r8 m NAP in gevalvan verharding en bebouwing zonder kruipruimte. ln geval van bebouwing
met kruipruimte adviseren wij een minimale aanleghoogte van +o,58 m NAP.

G ro n dw ate ro nttre kki n g
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te verlagen om het
werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding
nodig. Ook het lozen van onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten of u met een

melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met Cluster
Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de watervergunning en de

meldingsplicht vindt u onder Waterwet in deze brief.

' De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het maaiveld de

bovenkant van de vloer genomen.
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Toename verhard oppervlak'
Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met 5oo m2.

Wanneer een terrein onverhard is kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding van
(een deel van) het gebied stroomt het hemelwater versneld af. Hierdoor belast u het
oppervlaktewaterextra. Wetterskip Fryslân heefteenverbod opgenomen in de Keurvoordetoename
van verhard oppervlak met meer dan r.5oo m2 in het buitengebied. Het voorliggende plan wordt
gerealiseerd in het buitengebied. Omdat het verhard oppervlak niet toeneemt met meer dan r.5oo
m2 is het niet nodig om de toename aan verhard oppervlak te compenseren.

Schoon
Afvalwater- en regenwatersysteem
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken,

is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.
ln geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij

Waterkwaliteit in deze brief genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.

Lozen van afoalwater of uitbreiding rioolstelsel
Mogelijk is door realisatie van de plannen sprake van een toename van lozing van verontreinigd water
op het oppervlaktewater. Om te weten of u voor een lozing van verontreinigd water op het
oppervlaktewater met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt kunt u contact
opnemen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de

watervergunning en de meldingsplicht vindt u onder Waterwet in deze brief.

lndien er geen lozing op het oppervlaktewater plaats vindt dan worden de woningen aangesloten op

het rioolstelsel. Mogelijk is een uitbreiding van het rioolstelsel onderdeel van het plan. Wijzigingen
aan het rioolstelselvan het betreffende rioleringsgebied dient u doorte geven aan Wetterskip Fryslân.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Cluster Waterzuivering van Wetterskip Fryslân.

Waterkwaliteit
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelastende stoffen
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij
zijn. Ook is het nodig dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.

Vervolg
Waterwet
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afualwater op het
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bijWetterskip Fryslân.

Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt
daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een

watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online
(www.omgevi ngsloket.n l).

, Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer verhard
oppervlak.
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Procedure
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de verdere
planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. Wanneer u

de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen
waterhuishoudkundige bezwaren. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.

Mocht u vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het plan, dan kunt u
contact opnemen met Jelly van der Kloet. De in deze brief genoemde afdelingen en personen zijn
telefonisch bereikbaar via het a lgemene telefoonnummer van Wetterskip Fryslân: o58-z9z 22 22.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

drs. R. Smit,
Manager Cluster Plannen
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