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1. INLEIDING 

 
1.   1. Aanleiding 

In het bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” (vastgesteld 4 juli 2013) heeft 
het perceel Martenawei 4 te Koarnjum de bestemming “Agrarisch” en de functie‐
aanduiding  “specifieke  vorm  van  agrarisch  – bedrijfskavel  grondgebonden  agra‐
risch bedrijf”. Het  ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf wordt verplaatst naar 
een perceel aan de Joussenwei te Koarnjum. 
 
Het is niet wenselijk dat zich op deze locatie, na de bedrijfsverplaatsing, opnieuw 
een agrarisch bedrijf vestigt. Het perceel is namelijk op korte afstand, circa 25 me‐
ter,  van  woonbebouwing  gelegen.  Een  agrarisch  bedrijf  op  deze  locatie  heeft 
daardoor ook geen ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
In het vigerende bestemmingsplan  is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebon‐
den agrarisch bedrijf” te verwijderen, met inbegrip van een wijziging of verwijde‐
ring van het daarbinnen gelegen bouwvlak, na beëindiging van het agrarisch be‐
drijf.  Dit  wijzigingsplan  geeft  toepassing  aan  deze  bevoegdheid.  Het  bouwvlak 
wordt zodanig verkleind dat deze uitsluitend om de oorspronkelijke boerderij ligt 
en de functieaanduiding ten behoeve van de bedrijfskavel wordt verwijderd. 
 
In  juli 2015 heeft de besluitvorming plaatsgevonden  rondom de procedure voor 
de verplaatsing van het agrarisch bedrijf naar de  Joussenwei. Om  te voorkomen 
dat een nieuw  agrarisch bedrijf  zich  vestigt op deze  locatie, wordt nu dit wijzi‐
gingsplan opgesteld. Zodra het perceel Martenawei 4 Koarnjum  is verkocht, kan 
de nieuwe eigenaar desgewenst de bestemming wijzigen, passend bij de gewens‐
te functie. 
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1.   2. Plangebied 

Het plangebied van dit wijzigingsplan betreft het bedrijfsperceel van het agrarisch 
bedrijf aan de Martenawei 4 te Koarnjum. De ligging van het plangebied is weer‐
gegeven in figuur 1. 
 

 

Figuur 1 Globale ligging van het plangebied 

1.   3. Geldende regeling 

Het  plangebied  is  geregeld  in  het  bestemmingsplan  “Bûtengebiet  en  doarpen”, 
dat is vastgesteld op 4 juli 2013. Het plangebied heeft de bestemming “Agrarisch” 
en de dubbelbestemming “Waarde  ‐ Archeologie”, de aanduidingen “bouwvlak”, 
“specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf” 
en diverse  aanduidingen met betrekking  tot de  luchthaven. Deze  leggen  vooral 
beperkingen op in de bouwhoogte en het toevoegen van nieuwe geluidsgevoelige 
functies. 
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Figuur 2 Fragment geldend bestemmingsplan met wijzigingsgebied 

 
Op grond van artikel 3.7.3. kunnen burgemeester en wethouders het plan wijzigen 
in die zin dat een bedrijfskavel, met inbegrip van een wijziging of verwijdering van 
het daarbinnen gelegen bouwvlak, geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 
 
Voor  het  toepassen  van  de wijzigingsbevoegdheid  geldt  de  volgende  specifieke 
voorwaarde:  

 de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk is beëindigd 
 
De gewenste situatie kan juridisch‐planologisch mogelijk worden gemaakt via de‐
ze  wijzigingsbevoegdheid.  Hiervoor  dient  een  wijzigingsprocedure  te  worden 
doorlopen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het wijzigingscriterium. 
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2. HUIDIGE SITUATIE EN BESCHRIJVING INITIATIEF 

 
2.   1. Huidige situatie 

Het plangebied van dit wijzigingsplan betreft een agrarisch bedrijf in het woonge‐
bied van Koarnjum. Rondom het plangebied zijn woningen, Martenastate en het 
Dorpshuis gelegen. In figuur 3 is een foto van de huidige situatie opgenomen.  
 
In de huidige situatie biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor het uitoe‐
fenen van een agrarisch bedrijf. Gezien de situering in het dorp is dit geen wense‐
lijke situatie.  
 

   

Figuur 3 Huidige situatie 

 
 
2.   2. Beschrijving gewenste planologische situatie 

Voor het verplaatsen van het agrarische bedrijf naar een locatie buiten de kern, is 

een aparte procedure doorlopen. Op 2 juli 2015 heeft er besluitvorming plaatsge‐

vonden. Op de huidige locatie is er derhalve sprake van bedrijfsbeëindiging. Aan‐

gezien het niet wenselijk  is dat hier opnieuw een nieuw agrarisch bedrijf wordt 

gevestigd, wordt deze mogelijkheid verwijderd. 
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Het initiatief betreft dan ook het verwijderen van de aanduiding “specifieke vorm 

van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf” en het verkleinen 

van het bouwvlak, totdat het bouwvlak strak rondom de oorspronkelijke boerderij 

ligt. 

2.   3. Toetsing aan wijzigingscriteria 

Voor de gewenste planologische situatie kan gebruik worden gemaakt van de wij‐
zigingsbevoegdheid  in  artikel  3.7.3.  van  het  bestemmingsplan  “Bûtengebiet  en 
doarpen”. Hiermee kan de bedrijfskavel worden verwijderd en het bouwvlak wor‐
den verkleind. 
 
In  deze  paragraaf  wordt  het  initiatief  getoetst  aan  het  wijzigingscriterium  dat 
hiervoor geldt. Er geldt één specifieke voorwaarde, namelijk dat: 
 
•  de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk is beëindigd. 
 
Op de  locatie Martenawei 4 Koarnjum worden de bedrijfsactiviteiten beëindigd  
zodra  alle  bedrijfsactiviteiten  zijn  verhuisd  naar  de  locatie  aan  de  Joussenwei. 
Naar verwachting wordt direct na de zomer van 2015 begonnen met de bouw van 
de bedrijfspanden op de nieuwe locatie. 
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3. BELEIDSKADER 

 
3.   1. Rijksbeleid 

 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de mi‐
nister vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het natio‐
nale  ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke druk  te beperken brengt het Rijk de 
ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over 
aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. 
Het Rijk kiest voor een  selectievere  inzet van  rijksbeleid op  slechts 13 nationale 
belangen. Voor deze belangen  is het Rijk verantwoordelijk en wil het  resultaten 
boeken.  Buiten  deze  13  belangen  hebben  decentrale  overheden  beleidsruimte 
voor het faciliteren van ontwikkelingen. 
 
In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder 
is ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat 
betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met 
oog voor  (trede 1) de onderliggende vraag  in de  regio,  (trede 2) de beschikbare 
ruimte  binnen  het  bestaande  stedelijke  gebied  en  (trede  3) multimodale  ont‐
sluiting. De ontwikkelingen binnen het plangebied zijn niet aan te merken als een 
stedelijke  ontwikkeling.  De  aanduiding  ‘bedrijfskavel’  voor  een  grondgebonden 
agrarisch bedrijf wordt verwijderd. Een eventuele koper van de gronden zou de 
kavel kunnen ontwikkelen, waarbij er op dat moment mogelijk sprake kan zijn van 
een stedelijke ontwikkeling. Aangezien er in het kader van dit plan geen sprake is 
van een stedelijke ontwikkeling wordt er geen toepassing gegeven aan de  ladder 
van duurzame verstedelijking en worden de 3 treden niet afzonderlijk besproken.  
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene  regels  ruimtelijke ordening  (Barro) stelt  regels omtrent de 
13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastruc‐
tuur en Ruimte  (SVIR). Dit wijzigingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze ge‐
noemd zijn in het Barro. 
 
 
3.   2. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
In het Streekplan Fryslân 2007 (vastgesteld door Provinciale Staten op 13 decem‐
ber 2006) wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangege‐
ven. Centraal staan de relaties tussen stad en platteland, waarbij sprake is van een 
wisselwerking tussen beide gebieden. De provincie zet in op een concentratie van 
verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen)  in de stedelijke gebieden, zon‐
der dat dit ten koste gaat van de vitaliteit van het omringende platteland.  
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Met dit plan wordt de aanduiding voor de bedrijfskavel van het agrarisch bedrijf 
verwijderd. Het agrarische bedrijf wordt uit het dorp geplaatst wat het woon‐ en 
leefklimaat in het dorp ten goede komt. Het plan past binnen het provinciaal be‐
leid.  
 
Verordening Romte Fryslân 
In deze verordening worden regels gesteld, onder andere aan wonen en  (agrari‐
sche)  bedrijvigheid.  Uitgangspunt  is  zorgvuldig  ruimtegebruik.  Onderhavig  plan 
voldoet hieraan. Het plan  is  in overeenstemming met de  regels uit de  verorde‐
ning. 
 
 
3.   3. Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” 
Het geldende bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” vormt het kader voor 
het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in het buiten‐
gebied en de kleine kernen.  In het bestemmingsplan  is de mogelijkheid opgeno‐
men om de bedrijfskavel  te verwijderen. Aan de voorwaarde voor de wijzigings‐
bevoegdheid is in paragraaf 2.3 getoetst. 
 
Welstandsnota 
De welstandsnota  is op dit wijzigingsplan niet van  toepassing aangezien het een 
functiewijziging betreft. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

 
4.   1. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
activiteiten, voorzieningen en gevoelige functies noodzakelijk. In de directe nabij‐
heid van het plangebied zijn onder andere woningen gesitueerd. Door de aandui‐
ding ten behoeve van de bedrijfskavel te verwijderen, vervalt de mogelijkheid om 
een volwaardig agrarisch bedrijf uit te oefenen op deze locatie. Dit komt ten goe‐
de aan het woon‐ en leefklimaat in het dorp Koarnjum. 
 
4.   2. Geluid 

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg 
van verkeer en  industrie. De Wet geluidhinder (Wgh)  is hiervoor het toetsingska‐
der. Rondom wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoor‐
wegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidszones van toepassing. Als 
er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden  toege‐
voegd, dan moet  geluidsbelasting op de  gevels hiervan worden bepaald  en  ge‐
toetst aan de normen. 
 
Voor het verwijderen van de aanduiding en het verkleinen van het bouwvlak is het 
aspect geluid niet van toepassing. 
 
4.   3. Water 

Vanwege het grote belang van het water  in de  ruimtelijke ordening, wordt  van 

waterschappen  een  vroege  en  intensieve  betrokkenheid  bij  het  opstellen  van 

ruimtelijke  plannen  verwacht.  De  watertoets  is  een  verplicht  onderdeel  in  de 

ruimtelijke procedure. 

Het plangebied  ligt  in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het plan  is bij 

het Wetterskip kenbaar gemaakt via de digitale watertoets (kenmerk: 20151221‐

2‐12144). Omdat het plan  feitelijk alleen een  functiewijziging van de gebouwen 

voorstelt en geen fysieke  ingrepen mogelijk maakt, blijkt hieruit dat er geen wa‐

terschapsbelangen spelen. De watertoetsprocedure is hiermee afgerond. 

4.   4. Cultuurhistorie 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  is bepaald dat  in een ruimtelijk plan een 

beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige 

cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. 
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Het  boerderijpand  is  niet  voorzien  van  de  aanduiding  ‘karakteristiek’  en  is  ook 

geen gemeentelijk of rijksmonument. Ook  is het perceel niet gelegen  in of  in de 

nabijheid van een beschermd gezicht. 

4.   5. Archeologie 

Ter  implementatie van het Verdrag van Malta  in de Nederlandse wetgeving  is  in 

2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg als onderdeel van de Mo‐

numentenwet  in werking getreden. De kern van deze wet  is dat wanneer de bo‐

dem wordt  verstoord,  de  archeologische  resten  intact moeten  blijven.  De wet 

verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en projecten reke‐

ning te houden met de in hun bodem aanwezige waarden.  

Op een deel van het plangebied is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ 

van  toepassing. Bij  ingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 0,30 m onder het 

maaiveld dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Dit wijzigingsplan 

maakt geen nieuwe bouw‐ of grondwerkzaamhedenmogelijk. Het  is daarom niet 

noodzakelijk  om  archeologisch  onderzoek  uit  te  voeren. De  dubbelbestemming 

blijft gehandhaafd. 

4.   6. Ecologie 

In het wijzigingsplan dient  rekening  te worden  gehouden met het beleid en de 

wetgeving  ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid ge‐

maakt  tussen  gebiedsbescherming  en  soortenbescherming. Uitgangspunt  is  dat 

met beide geen strijdigheid ontstaat.  

De functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebon‐

den  agrarisch  bedrijf”  wordt  verwijderd  en  het  bouwvlak  wordt  verkleind,  en 

wordt uitsluitend om de oorspronkelijke boerderij gelegd. Voor de uitvoering van 

dit wijzigingsplan  zijn geen  fysieke  ingrepen nodig, waardoor er geen negatieve 

invloed is op het gebied noch op potentieel voorkomende beschermde soorten. 

4.   7. Externe veiligheid 

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

gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het  toetsingskader wordt ge‐

vormd door verschillende besluiten en documenten (Bevi, Bevb, Basisnet). Risico's 

zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden.  

Uit de risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risi‐

cobron voorkomt. Ook  ligt het plangebied niet  in het  invloedsgebied van andere 

risicobronnen  en  worden  in  het  plangebied  geen  risicovolle  objecten mogelijk 

gemaakt. Als gevolg van dit plan ontstaan dus geen externe risico's. 
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Het aspect externe veiligheid vormt voor dit wijzigingsplan geen beperking.  

4.   8. Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer  zijn normen  voor  luchtkwaliteit opgenomen. Deze nor‐

men zijn bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van 

te hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de 

luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) gehan‐

teerd.  

Een functiewijziging, waarbij de mogelijkheid een agrarisch bedrijf uit te oefenen 

vervalt, draagt niet bij aan een  significante verslechtering van de  luchtkwaliteit. 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het plan geen overschrij‐

ding  van  de  luchtkwaliteitsnormen  tot  gevolg  heeft.  Het  aspect  luchtkwaliteit 

vormt voor dit wijzigingsplan geen beperking. 

 
4.   9. Kabels, leidingen en zoneringen 

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of kabels die voorzien moe‐

ten worden van een planologische regeling. 
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspec‐

ten van een wijzigingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen 

de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het wijzigingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen 

procedure. 

Overleg 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Wro wordt het wijzigingsplan toege‐

zonden  aan de overlegpartners. Alleen  van provincie  Fryslân  is  een  schriftelijke 

overlegreactie ontvangen. Deze is opgenomen in bijlage 1. De provincie laat hierin 

weten geen opmerkingen te hebben. 

Vervolg procedure 

Het ontwerpwijzigingsplan wordt gedurende zes weken ter  inzage gelegd (artikel 

3.8 Wro). Tijdens deze  termijn bestaat voor een  ieder de mogelijkheid voor het 

indienen van zienswijzen. Eventueel ingekomen zienswijzen worden meegenomen 

bij de verdere besluitvorming. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op 

de hoogte gesteld. Het  college van Burgemeester en Wethouders besluit na af‐

loop van de terinzagelegging over de vaststelling van het plan. Uiteindelijk is even‐

tueel  tegen  het  wijzigingsplan  beroep  mogelijk  bij  de  Afdeling  Bestuursrecht‐

spraak van de Raad van State.  

5.   2. Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie 

De economische uitvoerbaarheid van een ruimtelijke regeling wordt bepaald door 

de  financiële haalbaarheid  van daarin mogelijk  gemaakte ontwikkelingen  en de 

grondexploitatie. 

Door middel  van  de  grondexploitatieregeling  in  de Wro  en  het  Bro  beschikken 

gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten. De Wet ruimtelijke 

ordening  geeft  aan dat  een  exploitatieplan  alleen  van  toepassing  is bij  een be‐

stemmingsplan,  een wijzigingsplan  en  een  omgevingsvergunning  voor  afwijking 

van het bestemmingsplan of een beheersverordening. 

De gronden zijn niet in eigendom van de gemeente. Het wijzigingsplan ziet uitslui‐

tend  toe op een  functiewijziging, namelijk het vervallen van de mogelijkheid  tot 

de uitoefening van een agrarisch bedrijf. 
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6. JURIDISCHE REGELING 

 
6.   1. Systematiek 

Het wijzigingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruim‐

telijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan 

is  de  toepassing  van  de  Standaard  Vergelijkbare  Bestemmingsplannen  (SVBP) 

2012. De SVBP maakt het mogelijk om ruimtelijke plannen te maken die op verge‐

lijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 

2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe plannen 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 wijzigingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden. 

6.   2. Verbeelding 

Het  wijzigingsplan  “Koarnjum  –  Martenawei  4  verwijderen  functieaanduiding 

agrarisch bedrijf” gaat vergezeld van een verbeelding. Op deze verbeelding is het 

plangebied  weergegeven.  Voor  dit  gebied  vervangt  het  wijzigingsplan  de  be‐

stemming van de gronden in het bestemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen”. 

Na onherroepelijk worden van het wijzigingsplan maakt de verbeelding deel uit 

van dit bestemmingsplan. 

Op de verbeelding  zijn alle  (gebieds‐)aanduidingen van het moederplan overge‐

nomen (geluidzone – luchtvaart 40 – 45 Ke, geluidzone – industrie, luchtvaartver‐

keerzone – ILS verstoringsgebied). Het bouwvlak is verkleind en de aanduiding ten 

behoeve van het uitoefenen van een agrarisch bedrijf is verwijderd.   

6.   3. Regels 

De bestemmingsregels van de bestemming “Agrarisch” en de (algemene) aandui‐

dingsregels die van  toepassing zijn op het plangebied van het wijzigingsplan zijn 

bij dit wijzigingsplan opgenomen. Voor het overige blijven de  regels van het be‐

stemmingsplan “Bûtengebiet en doarpen” van toepassing. 

6.   4.  Toelichting op de bestemming 

Agrarisch 

De bestemming is gericht op het agrarisch grondgebruik. Er mogen buiten het 

bouwvlak geen gebouwen worden opgericht. 


