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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel in het noorden van 
de woonkern Britsum, nabij de Hervormde Kerk. Op dit perceel stond tot 
voor kort een woonhuis dat in vervallen staat verkeerde. In het kader van 
het project “Aanpak Rotte Kiezen” is het initiatief ontstaan om op het per-
ceel twee nieuwe, halfvrijstaande woningen te bouwen.  
 
Het project “Aanpak Rotte Kiezen” is een initiatief dat in een samenwer-
kingsverband tussen provincie, gemeenten en enkele woningbouwvereni-
gingen is opgezet en bedoeld is om verpauperde panden die het aanzicht 
van een dorp bederven aan te pakken. Het woonhuis is door de gemeente 
aangewezen als “Rotte Kies”. Inmiddels is dit woonhuis gesloopt en is een 
bouwplan ingediend voor de halfvrijstaande woningen. Er is gekozen voor 
het realiseren van twee wooneenheden in het starterssegment omdat met 
het bouwen van één woning de kosten niet gedekt worden. Vanwege de 
toename van het aantal woningen kan het bouwplan niet op basis van het 
vigerende bestemmingsplan worden gerealiseerd.  
 
Het plangebied betreft het perceel Lytse Buorren 4 te Britsum. Dit perceel 
ligt direct ten noorden van de Hervormde Kerk, in het noorden van het 
dorp. De begrenzing is afgestemd op de kadastrale perceelsgrenzen. De 
ligging van het plangebied is gevisualiseerd in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 
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1.   2. Planologische regeling 

Het perceel valt onder de regeling van het bestemmingsplan Britsum, dat 
door de gemeenteraad is vastgesteld op 2 maart 2006 en door Gedepu-
teerde Staten is goedgekeurd op 26 september 2006. In dit bestemmings-
plan is op het perceel bestemming “Woondoeleinden” gelegd. Vanwege de 
toename van het aantal woningen is het bouwen van halfvrijstaande wo-
ningen op het perceel in strijd met het vigerende bestemmingsplan, waarin 
één woning op het perceel is toegestaan. 
 
De gemeente Leeuwarderadeel heeft in eerste instantie zelf het initiatief 
genomen om de oude woning te vervangen. Het voorliggende bestem-
mingsplan bevat de juridisch-planologische regeling waarbinnen de halfvrij-
staande woningen ter plaatse mogelijk worden gemaakt. 

1.   3. Leeswijzer 

De toelichting op het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofd-
stuk 2 wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het 
plangebied en de voorgenomen ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het be-
leidskader uiteengezet, waarin wordt ingegaan op de provinciale en ge-
meentelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van het plangebied. Hoofd-
stuk 4 behandelt vervolgens de verantwoording ten aanzien van de omge-
vingsaspecten die van belang zijn voor het bestemmingsplan. Hoofdstuk 5 
gaat kort in op de juridische regeling van het bestemmingsplan, waarna in 
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het 
plan. Het laatste hoofdstuk schetst de bestemmingsplanprocedure. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Britsum is een oud terpdorp dat langs de oostzijde van de vroegere Middel-
zee is ontstaan. De ontwikkeling vindt plaats in de historische kern van 
Britsum. Rondom het plangebied overheerst de woonfunctie. Direct ten 
zuiden van het plangebied staat de Nederlands Hervormde Kerk van 
Britsum. Direct ten noorden van het perceel is een woonhuis aanwezig. Het 
perceel ligt aan de Lytse Buorren. Deze kleine zijtak van de Lytse Dyk 
vormt de ontsluiting voor twee woningen en een klein parkeerterrein dat 
zich tegenover het plangebied bevindt. Deze elementen zijn gevisualiseerd 
in figuur 1. 
 
In het verleden was op het perceel een woonhuis aanwezig. Dit woonhuis 
was tegen het woonhuis ten noorden van het perceel gebouwd. Vanwege 
de vervallen staat van het pand was het woonhuis aangewezen als “Rotte 
Kies”. Het gemeentelijk beleid is erop gericht deze Rotte Kiezen te sane-
ren. Hierom is in 2009 het woonhuis gesloopt. Momenteel is het perceel 
een braakliggend terrein. Figuur 2 geeft een foto van de voormalige en hui-
dige situatie weer. 
 

   
Figuur 2. Voormalige woning (links) en huidige situatie (rechts) 

2.   2. Beschrijving initiatief 

Het initiatief betreft de bouw van twee halfvrijstaande woningen uit het star-
terssegment. Deze woningen worden grotendeels ter plaatse van het 
voormalige woonhuis gebouwd. Er is gekozen de woningen niet tegen het 
naastgelegen woonhuis te bouwen, waardoor er een steeg aan de noord-
zijde van de woningen ontstaat. Ten opzichte van de voormalige situatie 
wordt de bebouwing wel enigszins richting het zuiden uitgebreid. 
 
Het bouwplan voor de woningen gaat uit van een retro-stijl, met donkerrode 
bakstenen en donkergrijze dakpannen. De bouwhoogte is circa acht meter 
en in aansluiting op de naastgelegen woning wordt uitgegaan van een lage 
gootlijn. De woningen zijn georiënteerd op de Lytse Buorren. In figuur 3 is 
het aanzicht van de voorgevels weergegeven en figuur 4 geeft een inrich-
tingstekening weer. 
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Figuur 3. Voorgevels toekomstige woningen 

 

 
Figuur 4. Inrichtingstekening 

 
Parkeren 
Gezien de beperkte omvang van het perceel is het niet mogelijk de par-
keervoorziening op eigen erf te regelen. Tegenover het perceel ligt een 
parkeerterrein, waar ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. De 
toename van één woning zal geen onevenredige parkeerdruk op de open-
bare ruimte tot gevolg hebben. 
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2.   3. Ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid 

Het pand dat op het perceel wordt gebouwd is slechts 2,5 meter breder dan 
het voormalige woonhuis. Het bouwvolume respecteert de kleinschaligheid 
van de omgeving. Ook het ontwerp van de woningen is afgestemd op de 
omgeving. De oriëntatie is gelijk aan de naastgelegen woning en aan de 
eerder gesloopte woning. De lage gootlijn past goed in het omgevings-
beeld. De nok is enigszins hoger dan de woningen in de omgeving. Dit 
vloeit voort uit veranderende eisen in het bouwbesluit. Inmiddels is het 
bouwplan akkoord bevonden door de welstandscommissie Hûs en Hiem 
(zie hoofdstuk 3). Hiermee voldoet het bouwplan aan de redelijke eisen van 
de welstand en is een verantwoorde landschappelijke inpassing voldoende 
aangetoond. 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
Het Streekplan Fryslân 2007 is op 13 december 2006 door Provinciale Sta-
ten vastgesteld. In het Streekplan zetten Gedeputeerde Staten (GS) onder 
meer in op de concentratie van verstedelijking in de stedelijke bun-
delingsgebieden. Wel wordt ruimte geboden voor de plaatselijke woningbe-
hoefte. Van belang is dat de woningbouw qua aard en omvang inpasbaar is 
in de ruimtelijke karakteristiek van de kern. 
 
Om het ruimtebeslag van wonen te beperken, worden nieuwe woningen 
zoveel mogelijk eerst in het bestaande bebouwde gebied van kernen opge-
vangen. Hierdoor wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte 
en daarmee een duurzame ruimtelijke inrichting. 
 
Met de bouw van starterswoningen in Britsum wordt ingespeeld op de loca-
le woningvraag. Qua aard en omvang van de woningen wordt aansluiting 
gezocht bij de omliggende bebouwing. Ook vindt de bebouwing plaats bin-
nen het bestaande bebouwde gebied. Hiermee sluit de ontwikkeling aan op 
de beleidsuitgangspunten uit het Streekplan. 

3.   2. Gemeentelijk beleid 

Woonplan gemeente Leeuwarderadeel 2005-2015 
In Woonplan heeft de gemeente Leeuwarderadeel het woonbeleid voor de 
periode 2005-2015 omschreven. Het woonplan geeft aan voor wie, wat, 
waar en wanneer in de gemeente wordt gebouwd. Het is een kaderstellend 
document dat op hoofdlijnen sturing geeft aan het verwezenlijken van de 
beleidsdoelen. 
 
Britsum is na Stiens de grootste kern in de gemeente. Voor deze kern geldt 
dat er een aantal interessante mogelijkheden voor inbreiding liggen. Ook 
wordt aangegeven dat er ruimte moet zijn voor lokale initiatieven die een 
toevoeging zijn op de differentiatie van de woningmarkt. Binnen de ge-
meente bestaat verder een duidelijke behoefte om de kwaliteit van onder 
andere de kernen te behouden en te versterken.  
 
De voorgestelde ontwikkeling vindt plaats in een bestaand woongebied en 
zal de kwaliteit van de kern ter plaatse versterken. De woningen zijn be-
doeld voor starters, waarmee wordt ingespeeld op de markt. Hiermee vol-
doet dit bestemmingsplan aan het woonplan. De gemeente heeft aangege-
ven dat er voldoende woningcontingenten beschikbaar zijn om de voorge-
stelde woning te kunnen realiseren. 
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Welstandsnota 
Welstandstoezicht is ingesteld om te voorkomen dat bouwwerken de open-
bare ruimte ontsieren. Bij iedere vergunningaanvraag voor het bouwen van 
een hoofdgebouw wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in 
strijd is met de “redelijke eisen van welstand”. Het welstandsbeleid van de 
gemeente Leeuwarderadeel is verwoord in de Welstandsnota (2009).  
 
Voor het krijgen van een positief welstandsadvies moeten bouwplannen 
aan bepaalde criteria voldoen. Deels gaat het om algemene eisen die voor 
alle bouwwerken in de hele gemeente gelden, deels zijn de criteria steeds 
per gebied bepaald. Daarnaast zijn objectgerichte welstandscriteria opge-
nomen. De algemene welstandscriteria liggen ten grondslag aan elke plan-
beoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de 
gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria.  
 
De welstandstoetsing wordt in de provincie Fryslân uitgevoerd door Hûs en 
Hiem. Het bouwplan dat het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan vormt 
is aan Hûs en Hiem voorgelegd voor een welstandsadvies. Op grond van 
de ingediende gegevens is de commissie van oordeel dat het plan, getoetst 
aan de welstandsnota, voldoet aan de redelijke eisen van de welstand. De 
commissie merkt hierbij op dat de overgang van het privégebied met de 
openbare ruimte de nodige aandacht behoeft. Mogelijk kan hier een op de 
woning en de omgeving afgestemde oplossing, bijvoorbeeld een heg of een 
stoep, worden gerealiseerd. Het bouwplan heeft hiermee een positief wel-
standsadvies. 
 
Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Britsum 
In de Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf Britsum wordt een ontwikkelingsvisie 
voor het dorp Britsum geschetst. Hiervoor dienen specifieke ruimtelijke 
kenmerken van het dorp als inspiratie voor ontwikkelingsmogelijkheden. 
Het plangebied maakt deel uit van de historische kern van Britsum. In de 
notitie wordt aangegeven dat het gebied rondom de kerk een kleinschalig 
karakter heeft. Dit biedt een mooi contrast met het open landschap. 
 
Het nieuw te bouwen pand sluit, met één bouwlaag met kap, aan op de 
woningen in de omgeving, al zullen de bouwlagen (als gevolg van nieuwe 
wetgeving) iets hoger zijn. Bovendien is het pand nauwelijks groter dan het 
voormalige woonhuis op de locatie. Hiermee wordt de kleinschaligheid van 
het gebied gerespecteerd. Bovendien brengt de ontwikkeling een kwali-
teitsverbetering met zich mee.  
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4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

4.   1. Geluid 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder van kracht. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voor-
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst.  
 
Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone 
heeft waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij on-
derscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluids-
gevoelige gebouwen anderzijds. Woningen zijn geluidsgevoelige gebou-
wen. Als geluidsgevoelige gebouwen binnen een zone behorend bij een 
zoneplichtige weg worden geprojecteerd bij een bestemmingsplanpro-
cedure, dient door middel van akoestisch onderzoek te worden aangetoond 
dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wegen waar 
deze zone in principe niet geldt, zijn:  

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

 
Het gehele dorp Britsum is ingericht als 30 km/uur zone. De Lytse Buorren 
betreft een doodlopende ontsluitingsweg voor enkele woningen en een 
parkeerterreintje. De Greate Buorren, overgaand in de Lytse Dyk, die op 
korte afstand langs het plangebied lopen zijn eveneens geen doorgaande 
wegen. Een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels 
van de voorgestelde woningen is dan ook niet noodzakelijk. 

4.   2. Milieuzonering 

Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem “Bedrijven en milieuzone-
ring” ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Deze lijst is opgesteld uitgaande 
van de standaardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De lijst is onderverdeeld in bedrijfsklassen en bedrijfstypen. Af-
hankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieu-
hinder (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie) kunnen veroorzaken, 
kent de lijst aan de bedrijven een milieucategorie toe. Naarmate de milieu-
hinder toeneemt, loopt de milieu-indeling met bijbehorende richtlijnafstan-
den tot een “rustige woonwijk of buitengebied” of een “gemengd gebied” 
op. 
 
Op het onderhavige perceel rust momenteel al een woonbestemming. 
Rondom het plangebied overheerst de woonfunctie. Ten zuiden van het 
plangebied staat een kerk. Kerkgebouwen vallen onder milieucategorie 2, 
waarbij een richtlijnafstand van 30 meter wordt gehanteerd. Aan deze af-
stand wordt in de huidige situatie al niet voldaan, aangezien de kerk direct 
aan de woonbestemming grenst.  
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Voor de milieuzonering is het van belang dat een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat ter plaatse van de woningen te garanderen is en dat de eventu-
eel aanwezige bedrijven niet in een goede bedrijfsvoering worden belem-
merd. Bij het bepalen van de richtlijnafstanden is uitgegaan van een ge-
middelde bedrijfsvoering. Er kan van worden afgeweken als de daadwerke-
lijke hinder minder zal zijn dan een gemiddelde situatie.  
 
In het voorliggende geval is er sprake van een kleine kerk te midden in een 
rustige woonomgeving. Er kan dan ook worden aangenomen dat ter plaat-
se van de voorgestelde woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
heerst. Gezien de huidige situatie wordt de kerk niet in haar “bedrijfsvoe-
ring” belemmerd als gevolg van de ontwikkeling. Vanuit de milieuzonering 
bestaan geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. 

4.   3. Bodem 

Voor het onderhavige project geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt 
is voor de toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te worden gesig-
naleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten de sa-
neringsmaatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet 
bodembescherming dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig 
zijn. 
 
Aangezien het plangebied zich deels binnen het terpengebied bevindt is er 
mogelijk sprake van een verdachte locatie. In verband met de aanvraag 
van de vergunningverlening dient aangetoond te worden dat de bodem ge-
schikt is voor de nieuwe woningen. Hiervoor is een verkennend en aanvul-
lend bodemonderzoek 1

 
) uitgevoerd. 

Uit dit onderzoek blijkt dat in de bovengrond sterk verhoogde gehalten aan 
lood en PAK-10 gemeten worden. Op basis van de resultaten wordt vol-
daan aan de criteria van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). In geval 
van grondverzet zal door middel van een BUS-melding een beschikking bij 
de provincie aangevraagd worden.  

4.   4. Water 

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt 
van waterschappen een vroege betrokkenheid bij het opstellen van ruimte-
lijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de bestemmingsplanprocedure geworden.  
 
Aspecten die invloed kunnen hebben op het watersysteem zijn de toename 
van het verharde oppervlak en de afvoer van hemel- en afvalwater. De 
nieuwe woningen worden gebouwd op een locatie waar tot voor kort een 
woonhuis stond. Ten opzichte van de voormalige situatie is er geen sprake 
van een toename van het verharde oppervlak. De totale hoeveelheid be-
bouwing die in dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt is circa 150 
                                                
1) Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van het perceel aan de Lytse Bu-
orren 4 te Britsum (rapport 093227/JvA), WMR Rinsumagees B.V., 22-10-09 
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m2. Het plan is aan Wetterskip Fryslân voorgelegd voor een wateradvies. 
Het wetterskip heeft aangegeven dat het bestemmingsplan voldoet aan de 
voorwaarden voor de versnelde watertoets. Dit houdt in dat het plan dus-
danig weinig invloed heeft op de waterhuishouding dat een standaard wa-
teradvies volstaat. Dit advies is hieronder, aangepast aan het plan, opge-
nomen.  
 
Regenwater vertraagd afvoeren 
Geadviseerd wordt om hemelwater (HWA) langzaam af te voeren door ge-
bruik te maken van bijvoorbeeld een regenton, open bestrating en door niet 
het gehele perceel te bestraten. Verder wordt geadviseerd om hemelwater 
en afvalwater (DWA) gescheiden af te voeren. 
 
Gebruik geen uitlogende (bouw)materialen of chemische bestrijding 
Om verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater te voorkomen 
wordt geadviseerd geen uitlogende materialen, zoals zink, koper en lood, te 
gebruiken. Ook het gebruik van chemische middelen voor onkruidbestrij-
ding moet voorkomen worden. 
 
Houdt rekening met voldoende drooglegging 
Geadviseerd wordt om het vloerpeil van woningen en andere bouwwerken 
minimaal een meter boven het grondwaterpeil aan te leggen.  
 
Proces 
Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van 
het waterschap noodzakelijk of dient melding te worden gedaan. Als met de 
genoemde adviezen rekening wordt gehouden in de verdere planvorming 
en uitvoering heeft Wetterskip Fryslân geen bezwaar tegen dit plan. 

4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omge-
ving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg 
en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. 
 
In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de pro-
vincie Fryslân geraadpleegd. Hieruit blijkt dat in of nabij het plangebied 
geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Ook valt het plangebied niet 
binnen het invloedsgebied van vervoersroutes van gevaarlijke stoffen of 
buisleidingen. Het aspect externe veiligheid vormt voor de voorgestane 
ontwikkelingen geen beperkingen en aanvullend onderzoek kan achterwe-
ge blijven. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is 
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 
pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Ander-
zijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwik-
keling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 
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luchtkwaliteit. De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsge-
richte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexi-
bele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  
 
Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze “niet in betekenende mate” 
bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Kleine woningbouw-
locaties, en daarmee dit initiatief, behoren daar ook bij. Het voorliggende 
bestemmingsplan maakt slechts één extra woning mogelijk en draagt der-
halve niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Hiermee 
wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Wet milieubeheer.  

4.   7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening 
te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en fau-
nawet. Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande 
activiteiten de gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en 
plantensoorten niet in het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied dat in het 
kader van de Natuurbeschermingswet is beschermd. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is op ruime afstand gelegen. Ook maakt het plange-
bied geen deel uit van gebieden die deel uitmaken van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Er zijn vanuit de gebiedsbescherming dan ook geen 
belemmeringen voor de ontwikkeling. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Hierin 
zijn bepalingen opgenomen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Volgens deze wet is een aantal planten- en diersoorten aangewezen die 
licht, middelzwaar of zwaar beschermd zijn. Voor licht beschermde soorten 
geldt een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor middelzwaar bescherm-
de soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode. 
Voor zwaar beschermde soorten dient bij ruimtelijke ingrepen ontheffing te 
worden aangevraagd.  
 
Voor dit bestemmingsplan kan worden opgemerkt dat in het omliggende 
gebied de woonfunctie overheerst. Het plangebied zelf betreft een braak-
liggend terrein waar onlangs een woonhuis is gesloopt. Voor het bouwen 
van de woning is het niet noodzakelijk sloten te dempen of bomen te kap-
pen. Als gevolg van de ontwikkeling zullen er dan ook geen habitatten van 
beschermde soorten worden aangetast. Bovendien is het niet te verwach-
ten dat in het plangebied beschermde soorten voorkomen, waarvan de 
gunstige instandhouding als gevolg van de ontwikkeling in het geding komt.  
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Vanuit de soortenbescherming kan worden geconcludeerd dat er geen be-
lemmeringen zijn voor het bestemmingsplan. De algemene zorgplicht van-
uit de Flora- en Faunawet geldt onverlet voor de verdere uitvoering van het 
plan. 

4.   8. Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta is op 1 september 2007 de 
Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Deze wet 
regelt onder andere dat er in het proces van ruimtelijke ordening tijdig re-
kening gehouden wordt met de mogelijke aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Voor een globaal inzicht in mogelijke waarden heeft de pro-
vincie de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) gepubli-
ceerd. Deze bestaat uit een advieskaart voor de Steentijd - Bronstijd en uit 
een advieskaart voor de IJzertijd - Middeleeuwen. 
 
Volgens de advieskaart Steentijd - Bronstijd is geen onderzoek noodzake-
lijk. Volgens de advieskaart IJzertijd - Middeleeuwen ligt het plangebied op 
een terp, waar een waarderend onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen van 
meer dan 50 m2. Voor de ontwikkeling is een archeologisch onderzoek 2

 

) 
uitgevoerd.  

Uit het onderzoek blijkt dat zich in het plangebied intacte terplagen bevin-
den. Echter is in overleg met de provinciaal archeoloog besloten dat er 
vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaar is tegen de bouw van de 
nieuwe woningen zoals aangegeven op de bouwtekeningen. Het uitgangs-
punt daarbij is dat voor de funderingen van de nieuwe woningen zo ondiep 
mogelijk wordt ontgraven. Bij bodemingrepen dieper dan 70 centimeter on-
der maaiveld en/of meer dan vijf meter buiten het bouwoppervlak van de 
gesloopte woning, worden archeologische resten bedreigd. De aanbeveling 
luidt om hiervoor een beschermde regeling op te nemen in het bestem-
mingsplan. Aangezien er geen ingrepen mogelijk worden gemaakt op meer 
dan vijf meter vanaf de gesloopte woning, wordt alleen een beschermende 
regeling opgenomen voor ingrepen dieper dan 70 centimeter. Mochten er 
bij de bodemingrepen toch bodemvondsten worden gedaan, dan dienen die 
gemeld te worden bij de provinciaal archeoloog.  

4.   9. Kabels en leidingen 

In en rondom het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die 
planologische beperkingen vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen in 
het plangebied. De kabels en leidingen die in en rondom het gebied voor-
komen hoeven niet te worden voorzien van een planologische regeling. 
 
 

                                                
2) Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (RAAP-
Notitie 3328), RAAP Archeologisch adviesbureau B.V., december 2009 
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5. JURIDISCHE VORMGEVING 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de 
regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden, met inachtneming van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 
van de gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een 
verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillen-
de bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Tuin 
De gronden vóór en naast de woning, die grenzen aan openbaar gebied 
vallen onder de bestemming “Tuin”. Binnen deze bestemming is het niet 
toegestaan om bijgebouwen te bouwen. 
 
Wonen 
Het woonhuis en de hierachter gelegen gronden vallen onder de bestem-
ming “Wonen”. Binnen deze bestemming is de woonfunctie met bijbeho-
rende voorzieningen mogelijk. De regeling is zodanig opgezet dat het 
bouwplan zoals beschreven in deze toelichting mogelijk wordt gemaakt. De 
woning moet binnen het bouwvlak worden gebouwd. Hier mogen maximaal 
twee wooneenheden worden gerealiseerd. Bijgebouwen mogen achter de 
woningen worden gebouwd, in de regels zijn enkele eisen aan het formaat 
en de oppervlakte van bijgebouwen gesteld. 
 
Waarde - Archeologie 
De mogelijk aanwezige archeologische resten in de bodem worden be-
schermd binnen de bestemming “Waarde - Archeologie”. Voor deze be-
stemming geldt het gestelde in paragraaf 4.8 van deze toelichting als uit-
gangspunt. Dit betekent dat voor ingrepen in de bodem, die dieper reiken 
dan 70 centimeter onder maaiveld, een omgevingsvergunning (voor het uit-
voeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden) nood-
zakelijk is. Deze dubbelbestemming is op het gehele plangebied van toe-
passing. 
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt opgestuurd naar de betrokken 
overlegpartners. Het ontwerp wordt vervolgens overeenkomstig de Alge-
mene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) gedurende zes weken ter inzage ge-
legen. Tijdens deze periode wordt voor eenieder de mogelijkheid geboden 
voor het indienen van zienswijzen. Het verslag met betrekking tot de 
zienswijzen wordt opgenomen in deze toelichting. Op deze wijze wordt op 
een verantwoorde wijze omgegaan met de belangen van derden. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Er is sprake van een particulier initiatief waarbij de gemeente een financiële 
bemoeienis heeft, aangezien zij belang hebben bij de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. De plankosten worden gedragen door de initiatiefne-
mer, deels via leges. Verder zijn tussen de gemeente en de initiatiefnemer 
een planschadeovereenkomst en een anterieure overeenkomst gesloten.  

6.   3. Exploitatieplan 
 
Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken de gemeenten 
over meer mogelijkheden voor kostenverhaal en hebben zij meer sturings-
mogelijkheden, doordat zij in het geval van grondexploitatie door derden di-
verse eisen en regels kunnen stellen. Dit kan gebeuren door middel van het 
privaatrechtelijke spoor (anterieure of posterieure overeenkomsten), dan 
wel door middel van een exploitatieplan. Een combinatie van beiden is ook 
mogelijk. Doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van 
de financiële haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor 
het kostenverhaal waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. In het ge-
val van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor 
de desbetreffende gronden.  
 
In het voorliggende plan is er op basis van artikel 6.2.1 Bro sprake van een 
bouwplan. In dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling van toepas-
sing, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd.  
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7. OVERLEG 

In het kader van het overleg is het voorontwerp bestemmingsplan naar de 
betrokken instanties gestuurd. Van de provincie Fryslân en van Wetterskip 
Fryslân zijn reacties ontvangen. Deze zijn opgenomen in bijlage 1 en hier-
onder voorzien van een gemeentelijke reactie. 
 
Provincie Fryslân 
De provincie geeft aan dat de provinciale belangen op een juiste wijze in 
het plan zijn verwerkt. Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 
 
Reactie gemeente: De beantwoording wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
Wetterskip Fryslân 
Het waterschap heeft geen op- of aanmerkingen op het bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente: De beantwoording wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
 
Procedure 
Het ontwerp-bestemmingsplan wordt overeenkomstig de Algemene wet 
bestuursrecht (afdeling 3.4) gedurende zes weken ter visie gelegd. Tijdens 
deze periode wordt de mogelijkheid geboden voor het indienen van ziens-
wijzen. Het verslag met betrekking tot de zienswijzen wordt opgenomen in 
deze toelichting. 
 
 
 
 

=== 
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