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Overzicht belangrijkste wijzigingen 



 

 

 

Overzicht belangrijkste wijzigingen* 

In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de nu nog geldende 

bestemmingsplannen en het nieuwe bestemmingsplan Wergea opgesomd:  

- Algemeen: 

 Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden ten aanzien van de aanwezige 

karakteristieke panden in het plangebied. Dat zijn panden die weliswaar geen 

monument zijn maar waarvan het behoud wél wordt beschermd door aanvullende 

vergunningen bij ingrijpende verbouw  of sloop. De geselecteerde panden zijn 

aangeduid door middel van de aanduiding “karakteristiek”. Het betreft hier een 

aantal gebouwen buiten het beschermd dorpsgezicht. Voor de bebouwing binnen 

het beschermd dorpsgezicht geldt namelijk de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Beschermd dorpsgezicht’ (ook al van toepassing in het voorgaande 

bestemmingsplan). 

 Binnen de bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Gemend’, ‘Wonen’ en ‘Wonen – 

Woongebouw’ is een regeling opgenomen om via een afwijking bed and breakfast 

mogelijk te maken, zoals dit ook gebruikelijk is in de overige bestemmingsplannen 

in de gemeente Leeuwarden.  

 De regeling voor beroep- en bedrijvigheid aan huis is opgenomen zoals dit ook 

gebruikelijk is binnen de overige bestemmingsplannen in de gemeente 

Leeuwarden.  

 

- Bestemming Agrarisch: 

In artikel 3.2.1 (bouwregels voor gebouwen) is een regeling opgenomen voor het 

realiseren van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning. Dit was niet 

voorzien in het vorige bestemmingsplan. 

 

In artikel 3.3.1 (afwijken van de bouwregels) is voorzien in een aantal afwijkingen die 

niet waren opgenomen in het oude bestemmingsplan. De hier geboden 

afwijkingsmogelijkheden zijn in overeenstemming met de regels uit het 

bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. Hiermee worden de regels zoveel als 

mogelijk gelijk getrokken. Hetzelfde geldt voor artikel 3.4 (specifieke gebruiksregels) en 

artikel 3.5.1 (afwijken van de gebruiksregels). 

Artikel 3.6 (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden) is aangepast aan de systematiek van de regels zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan Leeuwarden – Buitengebied. Hetzelfde geldt voor 

de hierbij opgenomen toetsingscriteria.  

Het perceel Leeuwarderweg 40 is niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf en is in dit 

plan voorzien van de bestemming ‘Bedrijf’ met de aanduiding ‘bedrijf tot en met 

categorie 2’. 

- Bestemming Bedrijf: 

De afwijkingsmogelijkheid zoals opgenomen in artikel 4.2.1.0 van het voorgaande 

bestemmingsplan, waarbij toegestaan kan worden dat één gebouw per 



 

 

bestemmingsvlak (met een oppervlakte van ten hoogste 50 m² en een maximale 

bouwhoogte van 3 m) buiten het bouwvlak kan worden gerealiseerd, is komen te 

vervallen. Reden hiervoor is dat dergelijke bebouwing voor het overgrote deel 

vergunningsvrij is geworden. Aan eventuele niet voorziene gevallen kan daarnaast nog 

altijd medewerking worden verleend door middel van een reguliere procedure op basis 

van de zogenaamde ‘kruimellijst’. Een aparte regeling in het bestemmingsplan is dan 

ook niet meer nodig. 

- Bestemming Bedrijf – Nutsvoorziening 

De aanwezige nutsgebouwen zijn onder deze bestemming gebracht, conform de 

systematiek die wordt gehanteerd in alle Leeuwarder bestemmingsplannen. 

 

- Bestemming Gemengd: 

In het oude bestemmingsplan vielen onder deze bestemming ook gebouwen ten 

behoeve van religieuze, medische, sociale, culturele en onderwijsinstellingen, dit 

aanvullend op de hiervoor gebruikelijke bestemming ‘Maatschappelijk’. In het nieuwe 

plan zijn dergelijke aanwezige functies bestemd als ‘Maatschappelijk’ (en niet meer 

ondergebracht onder ‘Gemengd’). Hiermee wordt aangesloten bij de manier van 

bestemmen zoals gebruikelijk in de gemeente Leeuwarden.  

 

Hoofdgebouwen moeten binnen een bouwvlak te worden gebouwd (ook in het oude 

bestemmingsplan al het geval). Gezien de aanwezige bebouwing (waarbij vaak ook 

wordt gewoond) is aangesloten bij de Leeuwarder systematiek zoals gebruikt bij de 

bestemming ‘Wonen’. De bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen 

daarom ook buiten het bouwvlak worden gerealiseerd (mits wordt voldaan aan de 

hiervoor geldende voorwaarden).  Daarnaast is ten behoeve van wonen ook een 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen waardoor (indien wordt voldaan aan de 

voorwaarden) de mogelijkheid bestaat aan- en uitbouwen en bijgebouwen te realiseren 

tot 100 m². 

 

Een aantal panden aan de Kerkbuurt en de Leeuwarderweg (5 t/m 11) was in het 

voorgaande bestemmingsplan bestemd als ‘Gemengd’. Gezien het feit dat in 

betreffende panden alleen wordt gewoond en de kleinschaligheid van de betreffende 

panden is besloten hier een bestemming ‘Wonen’ aan toe te kennen. Binnen deze 

bestemming is het bij recht mogelijk activiteiten te ontplooien in de vorm van een 

beroep- en bedrijf aan huis, mits voldaan wordt aan de hiervoor geldende 

voorwaarden. Dus ook hier nog steeds mogelijkheden, in combinatie met wonen. 

 

- Bestemming Groen: 

In het oude plan was een aanduiding ‘groen’ opgenomen binnen de bestemming 

‘Wonen’. In dit nieuwe bestemmingsplan is de bestemming ‘Groen’ opgenomen. 

Hiermee wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met de Leeuwarder 

systematiek. 

 

- Bestemming Maatschappelijk – Begraafplaats: 

Conform de Leeuwarder systematiek is voor de begraafplaat aan de Nieuwoldstrjitte de 

bestemming Maatschappelijk – Begraafplaats opgenomen.  

 



 

 

 

 

- Bestemming Recreatie - Jachthaven: 

De woning Nieuwe hoek 19 hoort niet meer bij het de jachthaven en is daarom 

voorzien van de bestemming Wonen.  

 

In het oude bestemmingsplan was daarnaast voorzien in een regeling dat via een 

afwijking één gebouw per bestemmingsvlak met een oppervlakte van maximaal 50 m² 

buiten het bouwvlak kon worden gebouwd.  Aangezien er al een gebouw gerealiseerd 

is van 130m² buiten het  bouwvlak is deze regeling niet opnieuw opgenomen. Dit 

gebouw is vastgelegd door middel van een bouwvlak. 

 

- Bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie: 

In het oude bestemmingsplan was binnen de bestemming ‘Agrarisch’ een aanduiding 

‘kampeerterrein’ opgenomen. Feitelijk is er echter sprake van een camping met 

stacaravans. Aan deze gronden is, in overleg met de eigenaren, de bestemming 

Recreatie – Verblijfsrecreatie toegekend. Dit is in overeenstemming met soortgelijke 

terreinen. In de regels is het maximum aantal stacaravans opgenomen. Ook is hierin 

de maatvoering opgenomen, waarbij de maximale vierkante meters per stacaravan zijn 

afgestemd op de gehanteerde vierkante meters binnen de gemeente. Ook is er een 

regeling opgenomen voor een wasruimte en voor bergingen bij de chalets, waarbij de 

maatvoering grotendeels is afgestemd op de feitelijke situatie.  

 

- Bestemming Verkeer - Verblijfsgebied: 

Deze bestemming komt in het oude bestemmingsplan niet voor, hier was gekozen om 

te werken met een aanduiding ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ binnen de 

verschillende bestemmingen. Door nu de bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ op te 

nemen wordt aangesloten bij de door de gemeente Leeuwarden gehanteerde 

systematiek. 

 

- Bestemming Water en Water - Vaarweg: 

Het oude bestemmingsplan kent een bestemming ‘Water’ en een aanduiding ‘water’. In 

het nieuwe bestemmingsplan zijn twee bestemmingen voor water opgenomen. De 

bestemming ‘Water’ is gelegd op de in het plangebied aanwezige watergangen. Het 

water speelt een rol in de waterhuishouding en vormt een belangrijke groenblauwe 

drager van de ruimtelijke structuur van Wergea. Het is daarom van belang de 

waterstructuur te beschermen. Er mogen dan ook geen gebouwen worden gebouwd.  

De bestemming ‘Water – Vaarweg’ wordt toegekend aan waterwegen met een functie 

voor de beroepsvaart en waterwegen met een recreatieve functie. De Staande 

Mastroute heeft als hoofdfunctie recreatie en als nevenfunctie scheepvaart en afvoer 

en berging van water. 

 

- Bestemming Wonen: 

De aanwezige huisartsenpraktijk is aangeduid als zijnde ‘specifieke vorm van wonen – 

huisarts’, aangezien door de grootte geen sprake meer was van passend zijnde binnen 

een aan huis verbonden beroep.  

 



 

 

Op basis van het voorgaande bestemmingsplan moesten zowel de hoofdgebouwen als 

de aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen een bouwvlak worden gerealiseerd. In 

het nieuwe bestemmingsplan moeten hoofdgebouwen wederom binnen het bouwvlak 

worden gebouwd. De bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen in dit 

nieuwe bestemmingsplan ook buiten het bouwvlak worden gerealiseerd (mits wordt 

voldaan aan de hiervoor geldende voorwaarden). Hiermee wordt aangesloten bij de 

Leeuwarder systematiek zoals gebruikt bij de bestemming ‘Wonen’. Daarnaast is er 

een afwijkingsmogelijkheid opgenomen waardoor (indien wordt voldaan aan de 

voorwaarden) de mogelijkheid bestaat aan- en uitbouwen en bijgebouwen te realiseren 

tot 100 m². 

De goot- en bouwhoogtes van de hoofdgebouwen zijn op de verbeelding (plankaart) 

aangegeven conform de werkelijke situatie. 

 

Waarde – Cultuurhistorie 2: 

Toegevoegd is de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie 2’. De van belang 

zijnde cultuurhistorische waarden die in de gemeentelijke inventarisatie naar 

cultuurhistorie zijn onderkend, zijn opgenomen.  

Wijzigingsbevoegdheden: 

In het voorgaande plan was een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen in artikel 

17 Wijzigingsbevoegdheid. Betreffende wijzigingsbevoegdheden komen grotendeels te 

vervallen. Hiervoor zijn verschillende redenen: 

 

 Er zijn momenteel lichtere procedures op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), zodat de wijzigingsbevoegdheid overbodig is geworden 

(betreft art. 17a: realiseren van een transformatorstation, gasdrukmeet- en 

regelstation, rioolgemaal en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken van 

openbaar nut). 

 

 De wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van agrarische gebouwen te wijzigen 

naar ‘Wonen’ en ‘Bedrijf’ is ondergebracht onder de bestemming ‘Agrarisch’ waarbij 

ten aanzien van de hiervoor geldende regels is aangesloten bij het vastgestelde 

bestemmingsplan Leeuwaren – Buitengebied van 2014 (betreft art. 17 b sub a, b, e 

en h). 

 

 De wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van agrarische gebouwen te wijzigen 

naar kampeerboerderij, manege, hotel en/of pension, aan het water gerelateerde 

vormen van (verblijfs-)recreatie zoals een zeilschool, kamphuis, kampeerterrein en 

recreatiewoningen, sociale, culturele en educatieve voorzieningen, horeca 

(uitsluitend in de vorm van café en/of restaurant is komen te vervallen. Reden 

hiervoor is dat, mocht een dergelijk verzoek al aan de orde zijn, dit goed aan de 

hand van een procedure op grond van de Wabo kan worden beoordeeld (betreft art. 

17 b sub c, d, f en g). 

 

 De wijzigingsbevoegdheid om één woning te realiseren op de invullocatie aan de M. 

Kalsbeekstrjitte is niet meer opgenomen aangezien in de looptijd van het 

voorgaande bestemmingsplan geen gebruik is gemaakt van de 

wijzigingsbevoegdheid. Het betreffende perceel is daarnaast klein, zodat dit vanuit 



 

 

stedenbouwkundig opzicht geen gewenste locatie is voor een ontwikkeling (art. 17 

c). 

 

 De aanduidingen “Beeldbepalend” en “Beeldondersteunend” worden niet meer 

gebruikt in dit nieuwe bestemmingsplan. Ten aanzien van het beschermd 

dorpsgezicht is een regeling opgenomen conform de systematiek van het 

bestemmingsplan Leeuwarden – Binnenstad en de hierin opgenomen bestemming 

Waarde – Beschermd stadsgezicht. Een wijzigingsbevoegdheid is dan ook niet 

meer nodig (art. 17 d). 

 

 Aan de wijzigingsbevoegdheden op de plankaart aangegeven met  

“wijzigingsbevoegdheid wonen werken” en “wijzigingsbevoegdheid 

bedrijfsontwikkeling” is destijds door de provincie goedkeuring onthouden. Deze 

wijzigingsbevoegdheden komen dan ook niet terug in het plan (art. 17 e en f). 

 

    De wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de uitbreiding van de jachthaven aan de 

zuidzijde, met de daarbij behorende parkeervoorzieningen en dagrecreatieterrein is  

niet opgenomen. Hiervoor geldt eveneens dat in de looptijd van het voorgaande 

bestemmingsplan geen gebruik is gemaakt van de betreffende mogelijkheid. 

Mochten er in de toekomst alsnog plannen zijn, dan kan altijd gebruik worden 

gemaakt van een procedure op grond van de Wabo (art. 17 g). 

 

    In 2014 heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de 

sportaccommodaties. Hieruit is gebleken dat Wergea over voldoende ruimte 

beschikt. De wijzigingsbevoegdheid voor een uitbreiding van het sportterrein is om 

deze reden niet meer opgenomen (art. 17 h).   

 

   Ook de wijzigingsbevoegdheid herstructurering is niet meer opgenomen in dit 

nieuwe bestemmingsplan. De afgelopen 10 jaar is ook van deze 

wijzigingsbevoegdheid geen gebruik gemaakt. Daarnaast, mocht dit nodig zijn, kan 

hetzelfde resultaat worden bereikt door het toepassen van een procedure op grond 

van de Wabo (art. 17 i). 

   

  De wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan de bestemming “Archeologisch 

waardevol gebied” kan worden ontnomen als op basis van archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat er plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn kan 

eveneens komen te vervallen. In het kader van dit nieuwe bestemmingsplan zijn de 

gebieden waar archeologische waarden aanwezig zijn op de verbeelding aangegeven  

door middel van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – 

Archeologie 3’.  De gebieden waarvan uit onderzoek is gebleken dat er geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, zijn niet voorzien van een dergelijke 

dubbelbestemming. Hiermee wordt een compleet up to date overzicht gegeven. 

Verwerking verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen: 

Alle in de looptijd van de oude bestemmingsplannen verleende vrijstellingen, ontheffingen, 

afwijkingen etc. zijn verwerkt en worden hier niet nogmaals afzonderlijk benoemd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zoals de titel al aangeeft betreft het hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De gemeente kan 

dan ook niet aansprakelijk worden gesteld als een bepaalde wijziging niet opgesomd is.   
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Cultuurhistorie



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Waarderingscriteria - Cultuurhistorisch waardevolle 
landschapselementen 

 
Ieder object of landschapselement is getoetst aan de volgende criteria:  

 
 Zichtbaarheid / herkenbaarheid 
 

Is het object of landschapselement nog zichtbaar en als 
zodanig te herkennen in het landschap? 

 
 Gaafheid / authenticiteit 
 

Is het object of landschapselement nog intact en in goede 
staat bewaard gebleven? 
 
Met betrekking tot het aspect gaafheid is gekeken in 
hoeverre bij de landschapselementen sprake is van een 
onveranderde lokalisering tussen 1718 (Schotanus), 
1832 (kadastrale kaarten), 1847-1859 (Eekhoff) en nu.  
 
Hierbij worden géén uitspraken gedaan over de schaal en 
het profiel van landschapselementen zoals wegen en 
sloten, die in de loop der tijd gewijzigd kunnen zijn. Hierbij 
valt te denken aan het type wegdekverharding, de 
verbreding van wegen en sloten, het egaliseren van 
oneffenheden en het opruimen of juist opnieuw 
aanplanten van wegbermbeplanting.  

 
 Toegankelijkheid / beleefbaarheid Is het object of landschapselement toegankelijk en 

waarneembaar voor een geïnteresseerd publiek? 

 
 Zeldzaamheid / uniciteit 
 

Is het object of landschapselement uniek of zeldzaam 
binnen de gemeente of regio (of zelfs binnen Nederland)? 

 
 Kenmerkendheid / representatief 

 
Is het object of landschapselement karakteristiek voor de 
ontwikkelingsgeschiedenis of identiteit van de gemeente 
of regio, en/of is het representatief voor een bepaalde 
periode of historische ontwikkeling? 

 
 Ensemblewaarde / 

samenhangendheid 

 

Maakt het object of landschapselement onderdeel uit van 
een groter, samenhangend en herkenbaar geheel, 
bijvoorbeeld van een historisch-geografische structuur? 

 

 
 
Waarde Cultuurhistorie 1 en 2 
Oude cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen worden beschermd door de dubbelbestemming  
‘Waarde-Cultuurhistorie’ op de verbeelding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Waarde-Cultuurhistorie 
1’ en ‘Waarde-Cultuurhistorie 2’. 
 
‘Waarde-Cultuurhistorie 1’ is de zwaarste vorm van bescherming en geldt voor landschapselementen die 
niet alleen qua locatie, maar ook qua vorm (profiel, type verharding e.d.) (vermoedelijk) nog behoorlijk gaaf 
zijn. Hier is voor veel werkzaamheden een vergunning nodig. Zowel voor bouwwerkzaamheden als ook voor 
het wijzigen van het profiel (door verbreden, dempen), het veranderen van de verharding enz. 
 
Landschapselementen waar de locatie nog wel oorspronkelijk is, maar die qua vorm (profiel, type 
verharding e.d.) niet meer gaaf zijn krijgen met de dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie 2’ een 
lichtere bescherming. Hier is alleen een vergunning nodig voor bouwwerkzaamheden.



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 

 4 

 
 

Overzicht van de cultuurhistorische landschapselementen 
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Nr Naam Aanwezig op 

Schotanus  
Waardevol want 

1 Wergeaster Feart ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon 
(aard: vaarweg) 

- Ontstaan voor 1640 
- Ook belangrijke rol in afwatering terpengebied 

2 De Foudering ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon 
(aard: dorpsvaart) 

3 Kavelsloot (gebogen) ja - Onderdeel van het historisch waterwegen-patroon 
- Gebogen vorm duidt op hoge ouderdom 

(natuurlijke oorsprong) en relatie met (het ontstaan 
van) het terpenlandschap 

4 Kavelsloot ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon 
(aard: opvaart) 

5 Sloot (deels) ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon 
(aard: dorpsvaart/opvaart) 

6 Alddjip ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon 
(aard: waterweg/dorpsvaart) 

7 Warstienserdyk/ 
Fricoweg 

ja - Onderdeel van historisch wegenpatroon 
- Verbinding van Wergea naar Warstiens 

8 Leeuwarderweg ja - Onderdeel van historisch wegenpatroon 
- Verbinding van Wergea naar Warstiens 

9 Roorda/Popma state ja 
(Kl. Palma) 

- Historisch stins- of stateterrein 

10 Palma state Ja (Groot 
Palma) 

- Historisch stins- of stateterrein 

11 Kavelsloot ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon 
(aard: polderdijk/-sloot) 

B Boerderijplaatsen deels - Slootrestanten oude boerderijplaatsen 
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Waardestelling Wergea 
 
Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

1 Wergeaster Feart Ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon (aard: 
vaarweg) 

- Ontstaan voor 1640 (waarschijnlijk gegraven in de 
Middeleeuwen) 

- Ook belangrijke rol in afwatering terpengebied 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X   Deels in/langs het dorp. 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X    

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
X    

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Friesland heeft een hoge dichtheid van 

vaarwegen. Dit is tegelijkertijd kenmerkend 

voor deze provincie. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid:  

X   Vormt samen met andere (dorps)vaarten 

een doorgaande vaarroute. 

 

De Wergeaster Feart 
op de kaart van 
Schotanus (1718) 

De Wergeaster 
Feart op een 
luchtfoto 
(2013) 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

2 De Foudering ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon (aard: 
dorpsvaart) 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X   Deels in/langs het dorp. 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X    

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 
 

X    

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Friesland heeft een hoge dichtheid van 

vaarwegen. Dit is tegelijkertijd kenmerkend 

voor deze provincie. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid:  

X   Vanuit vaarroute een vaarverbinding naar 

dorpen die niet direct aan de route liggen. 

 
 
 
 
 

De Foudering op de kaart van 
Schotanus (1718) 

De Foudering op een luchtfoto (2013) 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

3 Kavelsloot (gebogen) ja - Onderdeel van het historisch waterwegen-patroon 
- Gebogen vorm duidt op hoge ouderdom (natuurlijke 

oorsprong) en relatie met (het ontstaan van) het 
terpenlandschap 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  
 

 X  Op luchtfoto goed zichtbaar, in het veld 

lastiger te herkennen. 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X   Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Kadasterkaart 1832. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
  X Ligt grotendeels midden in het veld. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Kavelsloten in een gebogen lijn zijn 

enigszins zeldzaam. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X   Gebogen kavelsloten hebben vaak een 

relatie met (het ontstaan van) het 

terpenlandschap. 

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid:  

X   Samenhang met terpenlandschap 

 
 
 

De gebogen kavelsloot op de 
kaart van Schotanus (1718) 

De gebogen kavelsloot op een 
luchtfoto (2013) 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

4 Kavelsloot ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon (aard: 
opvaart) 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
 X  Op luchtfoto goed zichtbaar, in het veld 

lastiger te herkennen. 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X   Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Kadasterkaart 1832. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
  X Ligt midden in het veld. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Er zijn meerdere opvaarten bewaard 

gebleven. Uniek voor specifieke 

boerderijplaats. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X   Tot in de 19e eeuw vervoer hoofdzakelijk 

via waterwegen, via stelsel van vaarwegen, 

dorpsvaarten en opvaarten. 

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid:  

X   Samenhang met boerderijplaats (op 

Schotanus: Jorna Huysen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kavelsloot (opvaart) op de 
kaart van Schotanus (1718) 

De kavelsloot (opvaart) op een 
luchtfoto (2013) 
 
 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

5 Sloot (deels) ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon (aard: 
dorpsvaart/opvaart) 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X    

Gaafheid/authenticiteit:  
 

 X  Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Kadasterkaart 1832. 

Sloot is deels gedempt voor overgangen. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
X   De sloot ligt naast een weg. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Er zijn meerdere dorps- en opvaarten 

bewaard gebleven. Uniek voor Nardeburen. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X   Tot in de 19e eeuw vervoer hoofdzakelijk 

via waterwegen, via stelsel van vaarwegen, 

dorpsvaarten en opvaarten. 

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 

  

X   Samenhang met Nardeburen en 

boerderijplaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sloot op de kaart van 
Schotanus (1718) 

De sloot op een luchtfoto (2013) 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

6 Alddjip ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon (aard: 
waterweg/dorpsvaart) 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X    

Gaafheid/authenticiteit:  
 

 X X Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Kadasterkaart 1832. 

Deel ervan is gedempt. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
 X  De sloot ligt naast een weg en er zijn 

enkele overgangen. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Er zijn meerdere waterwegen en 

dorpsvaarten bewaard gebleven. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X   Tot in de 19e eeuw vervoer hoofdzakelijk 

via waterwegen, via stelsel van vaarwegen, 

dorpsvaarten en opvaarten. 

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 
  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Alddjip als onderdeel van de 
vaarweg van Wartena naar 
Techum/ Barra Huys op de kaart 
van Schotanus (1718) 

Het restant van het Alddjip op een luchtfoto uit 2013 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 

 12 

 
Nr. Landschapselement / 

Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

7 Warstienserdyk/Fricoweg ja - Onderdeel van historisch wegenpatroon 
- Verbinding van Wergea naar Warstiens 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X    

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X   Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Eekhoff (1849). 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
X   Openbare weg. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Er zijn meerdere wegen (i.i.g. wat betreft de 

lokalisering) bewaard gebleven. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid:  

X   Onderdeel van historisch wegen-patroon. 

Weg/pad van Wergea naar Warstiens. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Warstienserdyk op een foto uit 2013 
 

De Warstienserdyk op de kaart van Schotanus (1718, links) en Eekhoff (1849, rechts) 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

8 Leeuwarderweg ja - Onderdeel van historisch wegenpatroon 
- Verbinding van Wergea naar Warstiens 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X    

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X   Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Eekhoff (1849). 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
X   Openbare weg. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X  Er zijn meerdere wegen (i.i.g. wat betreft de 

lokalisering) bewaard gebleven. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 

  

X   Onderdeel van historisch wegen-patroon. 

Weg van Wergea naar Leeuwarden. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Leeuwarderweg op de kaart van Schotanus (1718, links) en Eekhoff (1849) 

De Leeuwarderweg op een foto uit 2013 
 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

9 Roorda/Popma state ja 
(Kl. Palma) 

- Historisch stins- of stateterrein 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X    

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X X  Zuidwestelijke hoek afgesneden door 

aanleg Nieuwe Leeuwarderweg. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
X   Omringd door wegen. Toegankelijk als 

museum. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
X   Behoorlijk gaaf stateterrein.  

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 
  

X   Relatie met omgeving, onder andere met 

Palma state (zie ook element nr. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het stateterrein (Kl. Palma) op 
de kaart van Schotanus (1718) 

Het stateterrein op een 
luchtfoto uit 2013 
 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

10 Palma state Ja (Groot 
Palma) 

- Historisch stins- of stateterrein 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X   Zichtbaar vanaf grote afstand. 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

X X  Een deel van de brede grachten is 

gedempt. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
X    

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
X     

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 

  

X   Relatie met omgeving, onder andere met 

Roorda/Popma state (zie ook element nr. 

9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het stateterrein (Groot Palma) op 
de kaart van Schotanus (1718) 

Het stateterrein op een luchtfoto 
uit 2013  



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

11 Kavelsloot ja - Onderdeel van historisch waterwegen-patroon (aard: 
polderdijk/-sloot) 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
 X  Zichtbaar vanaf de Warstienserdyk 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

 X  Onveranderde lokalisering ten opzichte van 

Schotanus 1718 en Kadasterkaart 1832. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
  X Ligt grotendeels midden in het veld. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X    

Kenmerkendheid/representatief:  
 

X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 

  

X   Onderdeel van het historisch waterwegen-

patroon. 

 

De kavelsloot op de kaart van 
Schotanus (1718) 

De kavelsloot als ‘polderdijk’ 
op de kaart van Eekhoff (1849) 



Voor meer achtergrondinformatie, lees de bijbehorende paragraaf in Bestemmingsplan Wergea. 
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Nr. Landschapselement 

/ Naam 

Aanwezig 

op 

Schotanus 

1718 

Waardevol, want: 

B Boerderijplaatsen deels - Slootrestanten oude boerderijplaatsen 

 
 
Waarderingscategorie en 

waarderingswaarde  

Hoog Middel Laag Toelichting / Opmerkingen 

Zichtbaarheid:  

 
X X  Zichtbaar vanaf openbare weg. 

Gaafheid/authenticiteit:  
 

 X  Historische begrenzing niet overal meer 

aanwezig vanwege bedrijfsuitbreidingen. 

Toegankelijkheid/beleefbaarheid: 

 
 X  Historische begrenzing deels zichtbaar. 

Zeldzaamheid/uniciteit:  

 
 X X Er is een groot aantal historische 

boerderijplaatsen. 

Kenmerkendheid/representatief:  

 
X    

Ensemblewaarde/ 
samenhangendheid: 

  

X   Samenhang met het (agrarisch) landschap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boerderijplaatsen op 
de kadasterkaart 1832 
(bron: CHK2 Provincie 
Fryslân) 
 

? 

De boerderijplaatsen op de kaart van 
Schotanus (1718) 
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Bijlage 8  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijzen 
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Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Wergea 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Wergea heeft in de periode vanaf 15 februari 2018 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen 
ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt het 
gemeentelijke commentaar.  
 
Indiener 1 
Indiener 1 specificeert 12 punten in de zienswijze die hieronder zijn samengevat. Sommige 
punten die qua onderwerp overeenkomen, zijn samengenomen en onder één punt 
beantwoord. 
 
1. Indiener is het niet eens met het inbestemmen van de huisartsenpraktijk aan de 
Leeuwarderweg 61 te Wergea. Er is inmiddels grond aangekocht voor een 
gezondheidscentrum in Grut Palma, waar de huisarts zich zal vestigen. Er is geen noodzaak 
meer voor het uitbreiden van de woonbestemming met de functie van huisartsenpraktijk. 
 
Reactie:  
Het pand Leeuwarderweg 61 te Wergea heeft een woonbestemming met daarbij de 
functieaanduiding “specifieke vorm van wonen – huisarts”. De huisarts is voornemens zich 
in Grut Palma te vestigen. Echter, voor de realisatie van het gezondheidscentrum in Grut 
Palma is nog geen vergunning verleend. Er is nog geen zicht op wanneer de 
huisartsenpraktijk verhuist van de Leeuwarderweg 61 naar Grut Palma. Om die reden 
wordt de aanduiding “specifieke vorm van wonen – huisarts” gehandhaafd op het pand aan 
de Leeuwarderweg 61 te Wergea. 
 
2. De Leeuwarderweg 61 Wergea heeft de status van Rijksmonument. De bouw van een 
huisartsenpraktijk is een aantasting van deze status. Daarnaast is de bouw van een 
huisartsenpraktijk een aantasting van de parkachtige omgeving van de Leeuwarderweg. 

 
Reactie: 
In de huidige situatie worden tijdelijk geplaatste units gebruikt voor de 
huisartsenpraktijk. Dit is geen wenselijke situatie. Zodra de huisartsenpraktijk verhuisd is 
naar Grut Palma zullen de units worden verwijderd waardoor het aanzicht op het pand en 
de tuin wordt verbeterd. Dit staat echter los van de procedure van onderhavig 
bestemmingsplan. 
 
3. Indiener kan zich niet vinden in de wijziging dat aan- en uitbouwen en bijgebouwen in 
het nieuwe bestemmingsplan ook buiten het bouwvlak mogen worden gerealiseerd. 
 
Reactie: 
In het geldende bestemmingsplan mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden 
gebouwd binnen het bouwvlak en/of op de gronden die op de bestemmingsplankaart zijn  
aangeduid met “te bebouwen erven”. De “te bebouwen erven” liggen buiten het bouwvlak 
aan de achterzijde van de woningen. Vóór de woningen mogen geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen worden gebouwd, omdat dit buiten het bouwvlak is en hier geen aanduiding 
“te bebouwen erven” is opgenomen. 
 
In de nieuwe systematiek zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Wergea wordt 
er niet meer gewerkt met “te bebouwen erven”. Binnen de woonbestemming mogen aan- 
uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Dat is zowel binnen het bouwvlak als in de 
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achtertuin. Vóór de woningen mogen geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden 
gebouwd, omdat dit binnen de bestemming “Tuin” valt. Deze nieuwe systematiek wordt 
gehanteerd in alle Leeuwarder bestemmingsplannen.  
 
De systematiek is anders, maar feitelijk komt de regeling op hetzelfde neer. 
 
4. Indiener kan zich niet vinden in de afwijkingsmogelijkheid waarbij aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen gerealiseerd kunnen worden tot 100 m². Gezien de geldende normen is de 
genoemde 100 m² tevens niet toereikend voor een huisartsenpraktijk. 
 
Reactie: 
De afwijkingsmogelijkheid waarbij aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot 100 m² 
gebouwd mogen worden is geen recht. Per situatie wordt door het college de afweging 
gemaakt of er afgeweken wordt van het bestemmingsplan of niet. Bovendien is er een 
restrictie opgenomen in die afwijkingsregeling dat de gezamenlijke oppervlakte van de 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 50% van het erf zal bedragen en is deze 
regeling ten behoeve van het wonen.  
De norm voor een minimale oppervlakte van een huisartsenpraktijk is ons niet bekend. 
Het opnemen van minimale oppervlaktes voor bepaalde functies zoals een 
huisartsenpraktijk valt ook buiten de reikwijdte van de werking van het bestemmingsplan. 
 
5. Indiener geeft aan dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen hetgeen 
veelvuldig leidt tot overlast. Het gaat niet alleen om parkeeroverlast door bezoekers van 
de huisartsenpraktijk maar ook om parkeeroverlast door het personeel van de 
huisartsenpraktijk. 
 
Reactie: 
Het feit dat de huisartsenpraktijk in / bij een woonhuis is gevestigd, is historisch zo 
gegroeid. Om die reden is er sprake van een parkeersituatie waarin op bepaalde 
momenten sprake kan zijn van parkeeroverlast. In geval van bestaande situaties is het 
bestemmingsplan niet het instrument om parkeeroverlast op te lossen.  
 
6. Indiener geeft aan dat de huisarts plannen heeft gehad voor een privékliniek op het 
adres Leeuwarderweg 61 te Wergea. Indiener kan zich niet vinden in deze plannen omdat 
een dergelijke kliniek niet past in de omgeving. Daarnaast zal een dergelijke kliniek zorgen 
voor overlast. 
 
Reactie: 
Er is nog geen aanvraag voor een privékliniek ingediend bij de gemeente. Mocht een 
dergelijke aanvraag worden ingediend, dan zal deze op alle aspecten worden beoordeeld. 
De parkeersituatie zal dan ook worden meegenomen. In het kader van dit 
bestemmingsplan is de door indiener vermelde functie van privékliniek niet aan de orde. 
 
7. Indiener geeft aan dat de huisarts in het verleden niet een betrouwbare overlegpartner 
is gebleken, ze hield zich niet aan de afspraken. Om die reden is indiener tegen de 
voorgenomen afwijking. 
 
Reactie: 
Bovenstaande wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
8. Indiener geeft aan dat een huisartsenpraktijk aan huis niet meer van deze tijd is en dat 
de zorgverzekeraar geen voorstander is van de huisartsenpraktijk op deze locatie. Indiener 
doet de suggestie dat de huisarts uit Wergea aan zou kunnen sluiten bij de 
huisartsenpraktijken of gezondheidscentra in Zuiderburen en Techum. 
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Reactie: 
Het bestemmingsplan voor Wergea legt de bestaande situatie vast. Een bestemmingsplan 
is niet een instrument dat zich uitspreekt over gewenste vestigingslocaties van 
bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. Om die reden wordt niet ingegaan op de genoemde 
suggesties. 
 
9. Indiener geeft aan dat de huisartsenpraktijk tevens een apotheek is. Een apotheek past 
volgens indiener niet in een woonomgeving, omdat dit om een winkelfunctie zou gaan. 
 
Reactie: 
Op grond van jurisprudentie valt een apotheek niet onder ‘detailhandel’. Daarbij is van 
belang dat in een apotheek het grootste deel van de omzet wordt gegenereerd uit de 
verstrekking (zonder betaling) van geneesmiddelen op recept. De functie van apotheek is 
ondergeschikt aan en vloeit voort uit de functie van huisartsenpraktijk. 
 
Indiener 2 

1. Indiener geeft aan een wijzigingsbevoegdheid van Agrarisch naar Recreatie wenselijk te 
achten op de percelen Wergea, sectie D, nummer 401. 403 en 408. De reden hiervoor is dat 
de gemeente Boarnsterhim zich al positief heeft uitgelaten over een recreatieve functie op 
deze locatie.  

Reactie: 
Zoals bij de beantwoording van de inspraakreactie al aangegeven is, zal een concreet 
recreatief initiatief worden beoordeeld waarna (indien akkoord) een planologische 
procedure kan worden doorlopen. Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid van 
Agrarisch naar Recreatie is niet wenselijk omdat in een wijzigingsbevoegdheid al concrete 
voorwaarden opgenomen moeten worden. Indien het initiatief aan één van de 
voorwaarden niet kan voldoen, kan de wijzigingsbevoegdheid niet toegepast worden. 
Kortom, als geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen wordt, kan specifiek voor het 
ingediende plan een planologische procedure dorlopen worden. Dit kan voor de 
initiatiefnemer flexibeler zijn in vergelijking met een wijzigingsbevoegdheid met harde 
voorwaarden. 

Er wordt niet tegemoet gekomen aan deze zienswijze. 

Indiener 3 

1. Indiener is het niet eens met het feit dat het water, grenzend aan zijn perceel niet 
wordt inbestemd. Mondeling heeft indiener aangegeven dat indien dit water wordt 
gedempt, de waterpartij in zijn tuin droog komt te vallen.  

Reactie: 
De pastorie met de bijbehorende pastorietuin zijn aangewezen als rijksmonument. 
Grenzend aan de pastorietuin ligt een stuk openbaar groen met het door de indiener 
bedoelde water. Deze openbare ruimte wordt benoemd als waardevol in het 
aanwijzingsbesluit van de pastorie en de bijbehorende pastorietuin tot rijksmonument, 
maar maakt geen deel uit van het rijksmonument. 

Het openbaar groen met het bedoelde water heeft een woonbestemming in het ontwerp 
bestemmingsplan. In het vast te stellen bestemmingsplan zal het water worden voorzien 
van de bestemming Water. 

2. Een stukje restgroen naast het baarhuisje heeft een gewijzigde bestemming gekregen in 

het ontwerpbestemmingsplan. Gezien de ligging in de contouren van de kerkring en direct 
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grenzend aan het huisperceel van de pastorie, heeft indiener bedenkingen tegen het 

wijzigen van de bestemming. 

Reactie: 
Het wijzigen van de bestemming heeft te maken met de nieuwe systematiek van het 

bestemmen van de gronden.  

In het geldende bestemmingsplan wordt gewerkt met de bestemming Wonen, waarbinnen 

behalve woningen ook straten, parkeerplaatsen, groen en andere openbare functies 

toegestaan zijn. 

In de nieuwe systematiek hebben woningen de bestemming Wonen en heeft de weg met 

trottoirs, parkeerplaatsen, andere verharding en openbare groenstroken de bestemming 

Verkeer-Verblijfsgebied.  

Het door indiener bedoelde hoekje valt buiten het particuliere eigendom in het openbaar 

gebied en heeft daarom de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied gekregen. De 

bestemming wijzigt inderdaad ten opzichte van het geldende bestemmingsplan, maar dit 

heeft geen gevolgen voor het stukje restgroen naast het baarhuisje omdat binnen de 

bestemming Verkeer – Verblijfsgebied ook groen mogelijk is. 

3. Inspreker geeft aan dat in het geldende bestemmingsplan is bepaald dat herinrichting 

van bijvoorbeeld de onder punt 1 en 2 van de zienswijze bedoelde gebieden alleen 

mogelijk is nadat aanwonenden zijn gehoord. Dit horen heeft niet plaatsgevonden, 

hiervoor vraagt indiener aandacht. 

Reactie: 
In de bestemmingen Water en Wegverkeer van het geldende bestemmingsplan Wergea-

Kom is de volgende passage in de ‘Beschrijving in hoofdlijnen’ opgenomen: 

“Daar waar de gemeente herinrichting overweegt worden aanwonenden en andere 

belanghebbenden vooraf in de gelegenheid gesteld in te spreken. De bepalingen uit de 

gemeentelijke Inspraakverordening zijn daarbij van toepassing.” 

Bovenstaande heeft betrekking op feitelijke herinrichting van het gebied en niet op een 

wijziging van bestemming of plansystematiek. Mocht er een herinrichting van het gebied 

plaatsvinden, dan zal de gemeente in een vroeg stadium met aanwonenden in overleg 

treden. Overigens is een herinrichting van het gebied niet aan de orde. 

 
Conclusie 
 
Zienswijze 1 en 2 leiden niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
Naar aanleiding van zienswijze 3 zal de verbeelding worden aangepast in die zin dat het 
water ten oosten van de voormalige pastorie de bestemming Water zal krijgen. 
 



 

 

 



 

1 

 

Bijlage 9 
 
Ambtelijke wijzigingen 
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Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen bestemmingsplan Wergea 
 
Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Verbeelding 

o Kerkbuurt: de openbare weg voorzien van de bestemming Verkeer-Verblijf in plaats 
van de bestemming Wonen, conform de gangbare systematiek. 

o Leeuwarderweg 46 aanduiding bedrijf verwijderen, hier is geen bedrijf aanwezig of 
geregistreerd. 

o Hilleburen 30 aanduiding bedrijf verwijderen. Dit bedrijf is verhuisd naar het 
Fricogebouw. 

o Kerkbuurt 10 a – 10 f: in de aanduiding voor de maximale goot- en bouwhoogte de 
juiste maatvoering opnemen, te weten goothoogte maximaal 3 meter en 
bouwhoogte maximaal 8,5 meter conform de verleende vergunning. 

o Wartensterdyk 2A en Kleine Buren 3 het perceel voorzien van de aanduiding 
“detailhandel”. 
De aanduiding “bedrijfswoning” opnemen op de volgende bedrijfswoningen :Nieuwe 
Hoek 17, Wartensterdyk 2B, Wartensterdyk 4, Leeuwarderweg 40. 

o Nieuwe Hoek nabij nummer 17: de aanduidingslijn voor de functieaanduiding voor 
jachtwerf loopt door een gebouw, de aanduidingslijn aanpassen tot buiten het 
gebouw conform het geldende bestemmingsplan. 

o Aan de oostzijde van Wergea de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie leggen 
op circa 50 meter van een sloot behorende bij een voormalige boerderijplaats. 

o De dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aanpassen aan de uitgangspunten van 
de in 2017 vastgestelde Erfgoedverordening. 

 
Toelichting 

o Het wateradvies in het ontwerpbestemmingsplan dateert van 2014. De 
waterparagraaf actualiseren aan de hand van het nieuwe advies van Wetterskip 
Fryslan d.d. 13 maart 2018. Dit advies tevens aan bijlage 4 bij de toelichting 
toevoegen. 

o Aan bijlage 6 bij de toelichting de ontbrekende kaart toevoegen 
o De paragraaf over Archeologie actualiseren aan de uitgangspunten van de in 2017 

vastgestelde Erfgoedverordening. 
 
Regels 

o Begrip 1.7 “agrarisch” onderdeel houtteelt laten vervallen als agrarische activiteit. 
Op grond van het Groenbeleidsplan wordt geen houtteelt bij recht toegestaan in de 
aanwezige landschapstypen. 

o Begrip 1.57 “houtteelt” de genoemde artikelen uit de Boswet vervangen door 
artikel 4.2 en 4.3 lid 1 en 2 van de Wet natuurbescherming, deze wet neemt de 
werking van de Boswet over. 

o Artikel 3.4 Binnen de bestemming “Agrarisch” houtteelt als strijdig gebruik 
aanmerken. 

o Artikel 31 “Overige regels”: lid 1 sub c onder 11 “de parkeersituatie” verwijderen. 
o Artikel 31 Aan de “Overige regels” een lid 2 toevoegen en het bestemmingsplan 

“Plan voor de Zon” van toepassing verklaren door het opnemen van de volgende 
zinsnede: “De regels en bijbehorende bijlagen van het bestemmingsplan 
"Leeuwarden – Partiële  herziening Plan voor de zon” (NL.IMRO.0080.00002BP00-
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VG02), zoals dat is vastgesteld op 13 februari 2017 zijn, met uitzondering van het 
in dit plan bepaalde, onverminderd van toepassing op dit plan.”  
Op deze manier geldt het Plan voor de Zon ook voor het onderhavige plangebied. 

o Artikel 10 “Recreatie-Jachthaven”: de regeling voor bedrijfswoningen opnemen. 
o Artikel 4 “Bedrijf”: de regeling voor bedrijfswoningen en detailhandel opnemen in 

verband met het opnemen van de aanduidingen op de verbeelding. 
o Artikel 16 “Water”: De bouwhoogte voor bouwwerken in 16.2.2.c. aanpassen tot 7 

m in verband met de hoogte van de bestaande ophaalbruggen. Deze bruggen zijn 
hoger vergund dan destijds toegestaan in het geldende bestemmingsplan. 

o De dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie aanpassen aan de uitgangspunten van 
de in 2017 vastgestelde Erfgoedverordening. 
 
 

 
 
 



 

 

 











 

 

Vastgesteld bestemmingsplan Wergea 

Van 2 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 ligt het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan Wergea met bijbehorende stukken ter inzage.  

Plangebied 

Het bestemmingsplan biedt een actuele juridisch-planologische regeling voor het 
gebied waarvoor voorheen de volgende bestemmingsplannen van toepassing waren: 
- Wergea-kom; 
- Wergea-kom herziening ex artikel 30 WRO; 
- Staande Mastroute Omleiding Wergea-West; 
- Wergea-West Fase 1 en 2 (Grut Palma). 
 
Het bestemmingsplan Wergea wordt aan de noord- en westkant globaal begrenst door 
de Nije Waring, aan de zuidkant grotendeels door Grut Palma en de Wergeasterfeart en 
aan de zuidoostkant door Hilleburen. De oostgrens loopt door agrarische percelen 
gelegen nabij de Warstienserdyk, de Wartensterdyk en de Foudering.  
 
Actualisatie verouderde plannen 
Het plan vervangt een aantal verouderde plannen. Die plannen zijn verouderd omdat de 
wetgeving gewijzigd is en er inmiddels gebouwen zijn toegevoegd. Het plan is voor het 
grootste deel conserverend. Dit betekent dat de nu geldende regels zoveel mogelijk 
blijven gehandhaafd. 

Gewijzigde vaststelling 

De gewijzigde vaststelling betreft globaal: 

- Het verwerken van verleende omgevingsvergunningen; 

- Het toevoegen of verwijderen van functieaanduidingen op de verbeelding en het 
aanpassen van de bijbehorende regels; 

- Het verwerken van de geactualiseerde erfgoedverordening op de verbeelding en in 
de regels; 

- Het actualiseren van de waterparagraaf. 

In bijlage 8 en 9 van de toelichting worden alle wijzigingen vermeld en uitgelegd. 



 

 

 

Inzage  

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over 
het plan en de procedure. 

 via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

Beroep 

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen: 

 van 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019; 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

hebt ingediend; 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen; 
 als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de 

gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. 

Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in 
spoedeisende zaken.  

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. 
Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 




