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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 is de wette-

lijke verplichting voor gemeenten ingesteld om bestemmingsplannen actueel 

te houden. Op grond van de in deze wet opgenomen actualiseringsplicht mogen 

bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2013 niet ouder dan 10 jaar zijn. De geldende 

bestemmingsplannen buitengebied voor het landelijk gebied van de gemeente 

Weststellingwerf zijn thans verouderd. Deze bestemmingsplannen dienen te 

worden geactualiseerd om te kunnen voldoen aan de actualiseringsplicht. Dit 

vindt onder meer met voorliggend bestemmingsplan plaats. 

 

In het verleden zijn bovendien voor diverse nieuwe perceelsgebonden ruimte-

lijke ontwikkelingen afzonderlijke bestemmingsplannen dan wel ruimtelijke 

onderbouwingen in het kader van vrijstellingsprocedures opgesteld. Zaak is om 

nu te komen tot een actualisatie en standaardisatie van de verschillende pla-

nologische regelingen (afgemeten aan het beleid van zowel Rijk, provincie als 

gemeente) en de afstemming van de regelingen en het vergunde in diverse de-

len van het plangebied. 

 

Dit bestemmingsplan is daarnaast opgesteld naar aanleiding van een tussenuit-

spraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierin 

geeft de Afdeling toepassing aan de bestuurlijke lus. Het onderhavige bestem-

mingsplan functioneert dan ook als een reparatie van het oorspronkelijke Be-

stemmingsplan buitengebied 2014. De verbeelding en regels zijn aangepast om 

deze reparatie uit te voeren. In paragraaf 6.5 van deze toelichting is hierop 

nader ingegaan.  

1 . 2   

P l a n g e b i e d  

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele bui-

tengebied van de gemeente Weststellingwerf, inclusief de agrarische bedrijfs-

percelen. Voor alle agrarische bedrijfspercelen in het buitengebied is welis-

waar de “Beheersverordening agrarische percelen Buitengebied Weststelling-

werf” opgesteld en vastgesteld op 1 juli 2013, maar deze beheersverordening 

wordt nu met dit bestemmingsplan herzien. 

 

In figuur 1 is het plangebied weergegeven waarvoor met behulp van dit be-

stemmingsplan wordt voorzien in een nieuwe planologisch-juridische regeling. 

 

ACTUALISERINGSPLICHT 

UITSPRAAK ABRVS 
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De kleine rode vlakken binnen de gemeentegrens betreffen de dorpen en val-

len buiten dit bestemmingsplan. 

 
F i g u u r  1 .  B e g r e n z i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  

 

De exacte begrenzing van voorliggend bestemmingsplan is als “plangrens” aan-

gegeven op de verbeelding van dit bestemmingsplan. 

1 . 3   

D o e l s t e l l i n g  e n  k a r a k t e r  

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is met name gericht op het behoud en 

waar mogelijk de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de diverse onder-

kende waarden in de gemeente Weststellingwerf. 

 

Vanuit die keuze is dit bestemmingsplan een op beheer gericht plan en is con-

serverend van aard. Het bestemmingsplan is dan ook bedoeld voor het bieden 

van de planologisch-juridische basis voor het gebruik, de bouw- en de inrich-

tingsmogelijkheden van vooral de bestaande functies in het buitengebied. 

1 . 4   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

Voorliggend bestemmingsplan vormt grotendeels de herziening van het be-

stemmingsplan Buitengebied dat is vastgesteld in 1988 en deels is herzien in 

1995. In tabel 1 is een totaaloverzicht gegeven van de bestemmingsplannen en 

projectbesluiten die met voorliggend bestemmingsplan worden herzien. 
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Tabel 1. Ruimtelijke plannen die met dit bestemmingsplan worden herzien 

Ruimtelijke plannen Vastgesteld Goedgekeurd 

Bestemmingsplan Industrieterrein De Blesse 18 december 1978 14 mei 1979 

Bestemmingsplan Spokedam 1 23 november 1981 17 januari 1983 

Bestemmingsplan Rijksweg 32 23 januari 1984 23 augustus 1984 

Bestemmingsplan Buitengebied  20 juni 1988 24 januari 1989 

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 1995 20 oktober 1997 12 mei 1998 

Bestemmingsplan Schapendrift 4-6 te Zandhuizen 3 september 2007 8 november 2007 

Bestemmingsplan Grindweg 103 Munnekeburen 14 september 2009 n.v.t. 

Bestemmingsplan Scheltingapolder 13 september 2010 n.v.t. 

Bestemmingsplan Noordwolde - Jokweg 10 13 september 2010 n.v.t. 

Bestemmingsplan Scheltingapolder 13 september 2010 n.v.t. 

Bestemmingsplan mijnbouwlocatie Vinkega 7 maart 2011 n.v.t. 

Bestemmingsplan mijnbouwlocatie De Hoeve 4 juli 2011 n.v.t. 

Bestemmingsplan Grindweg 150b Munnekeburen 19 september 2011 n.v.t. 

Bestemmingsplan Hooltpad 1 t/m 7 te Oosterstreek 6 februari 2012 n.v.t. 

Bestemmingsplan Zandhuizen Oldeberkoperweg 23 2 september 2013 n.v.t. 

Bestemmingsplan Molen De Rietvink 3 maart 2014 n.v.t. 

Bestemmingsplan “Buitengebied, Herziening 1995”, 

Partiële herziening molenbeschermingszone molen 

De Rietvink te Nijetrijne 

3 maart 2014 n.v.t. 

Bestemmingsplan Noordwolderweg 19 te Vinkega 6 oktober 2014 n.v.t. 

Projectbesluit Langelilleweg 2 te Langelille 22 december 2011 n.v.t. 

Projectbesluit Steggerdaweg 71 te Steggerda 20 april 2011 n.v.t. 

 

Naast de hiervoor genoemde ruimtelijke plannen zijn ook verschillende ander-

soortige ruimtelijke besluiten die het afgelopen decennium in het plangebied 

zijn genomen (vrijstellingsprocedures, wijzigingsplannen, afwijkingsbesluiten, 

etc.) bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan betrokken. 

 

Dit bestemmingsplan is in hoge mate actualiserend van aard en gaat in hoofd-

zaak uit van voortzetting van de reeds bestaande situatie. Ruimtelijke ontwik-

kelingen die op grond van bovengenoemde geldende ruimtelijke plannen zijn 

toegelaten, maar ook de overige niet genoemde ruimtelijke besluiten die in al 

die jaren zijn genomen, zijn in dit bestemmingsplan gecontinueerd. 

1 . 5   

B a s i s u i t g a n g s p u n t e n  

Met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan voor het bui-

tengebied zijn in de afgelopen jaren vier uitgangspuntennota’s opgesteld. De-

ze uitgangspuntennota’s vormen het voorstadium van het bestemmingsplan 

waarin het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied van de gemeente West-

stellingwerf voor de komende 10 jaar wordt bepaald. Het gaat om de volgende 

nota’s: 

- “Nota van uitgangspunten / Agrarisch” (vastgesteld op 13 september 

2010); 
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- “Nota van uitgangspunten / Functieverandering en –verbreding” (vast-

gesteld op 12 december 2011); 

- “Nota van uitgangspunten / Groene functies” (vastgesteld op 4 juni 

2012); 

- “Nota van uitgangspunten / Rode functies” (vastgesteld op 4 juni 2012). 

 

De uitgangspuntennota’s vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplanbe-

leid voor het landelijk gebied van Weststellingwerf. Sinds de vaststelling heb-

ben de hiervoor weergegeven nota’s overigens ook de gemeentelijke beleids-

basis voor individuele verzoeken om planologische medewerking gevormd op 

die momenten waarin een geldend bestemmingsplan niet in een gewenste 

ontwikkeling voorzag. 

1 . 6   

I n v e n t a r i s a t i e  

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt in artikel 3.1.6 dat het bestem-

mingsplan vergezeld gaat van een toelichting, waarin onder meer de uitkom-

sten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuurs-

recht (Awb) verrichte onderzoek zijn vermeld. Het gaat hier om het onderzoek 

naar de bestaande situatie in het plangebied. 

 

In het kader van deze onderzoeksplicht is een bureaustudie gedaan naar alle 

percelen in het plangebied. Hiertoe zijn de digitale bestanden bestudeerd die 

binnen de gemeentelijke organisatie beschikbaar zijn en voor dit doel gebruikt 

mogen worden. Het betreft de gegevens voor zover die in 2012 bekend waren, 

uit: 

- de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); 

- de milieuvergunningen die in het kader van de Wet milieubeheer of de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de activiteit 

milieu zijn verleend en de meldingen op grond van het Besluit landbouw 

milieubeheer; 

- gegevens uit de administratie die in het kader van de Wet onroerende 

zaakbelasting (Woz) zijn verzameld; 

- de geldende bestemmingsplannen en overige ruimtelijke besluiten; 

- de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN); 

- het kadaster; 

- de luchtfoto die de actuele situatie van het buitengebied van Weststel-

lingwerf weergeeft. 

 

De uitgevoerde inventarisatie van het buitengebied heeft de basis voor de ver-

beelding van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gevormd. Om een 

kwalitatief goede verbeelding te maken, heeft de gemeente Weststellingwerf 

alle inwoners en gebruikers van de bebouwde percelen in het buitengebied 

aangeschreven om de inventarisatie van de gemeente controleren. In novem-

ber 2012 en januari 2013 is daarom door de gemeente naar vrijwel alle (ruim 
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2.400) adressen in het buitengebied een brief gestuurd over de inventarisatie 

van de functies van het buitengebied. De aangeschreven bewoners zijn hier-

mee in de gelegenheid gesteld om op de inventarisatie te reageren, mocht de-

ze niet correct zijn. 

 

In het kader van de inventarisatie van het buitengebied zijn tevens diverse do-

cumenten opgesteld die als basis voor dit bestemmingsplan hebben gediend. 

Het gaat daarbij om een ecologische atlas, een onderzoek naar de archeolo-

gische waarden in het gebied en een cultuurhistorisch basisonderzoek. 

 

Op grond van de uitgevoerde inventarisatie en de daarop binnengekomen cor-

recties is voorliggend bestemmingsplan (toelichting, verbeelding en regels) op-

gesteld. 

 

Dit bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar uitgevoerd. Het digitale plan 

verschaft de burger ‘online’ informatie omtrent het bestemmingsplan. Boven-

dien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de 

gemeente en met andere overheidsinstanties. De digitale plannen zijn per 

1 januari 2010 verplicht op grond van de Wro. 

1 . 7   

P l a n - m . e . r . - p l i c h t  

Op basis van de Wet milieubeheer kan een bestemmingsplan m.e.r.-(beoorde-

lings)plichtig zijn. Daarvan is sprake indien het volgende aan de orde is: 

1. Indien het bestemmingsplan activiteiten of ontwikkeling mogelijk maakt 

waarmee drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. kunnen worden over-

schreden, is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt begeleid 

door een planMER. 

2. Tevens geldt dat wanneer het bestemmingsplan activiteiten mogelijk 

maakt of daarvoor het kader biedt en het aannemelijk is om te ver-

wachten dat een passende beoordeling op grond van de Natuurbescher-

mingswet dient te worden uitgevoerd, dan is het bestemmingplan Bui-

tengebied plan-m.e.r.-plichtig. 

 

Tot 1 april 2011 was er voor het plangebied geen sprake van m.e.r.-(beoorde-

lings)plicht. Per 1 april 2011 is een wijziging doorgevoerd in het Besluit milieu-

effectrapportage. De wijziging van de zogenaamde D-lijst uit het Besluit m.e.r. 

heeft ertoe geleid dat grote melkveehouderijbedrijven worden beschouwd als 

m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. De bedoelde wijziging van de D-lijst 

betreft de toevoeging van de volgende activiteit: 

- het oprichten, wijzigen of uitbreiden van veehouderijbedrijven met 200 

of meer stuks melk- en kalfkoeien en/of zoogkoeien ouder dan 2 jaar en 

met 140 stuks of meer vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 

- het oprichten, wijzigen of uitbreiden van veehouderijbedrijven met 340 

of meer stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. 

BASISONDERZOEK 
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Bovenop het geldende bouwvlak van de reeds vergunde bouwvlak uit het “ou-

de” bestemmingsplan, kiest de gemeente Weststellingwerf er in dit bestem-

mingsplan voor om onder voorwaarden extra bebouwingsruimte te bieden aan 

veehouderijbedrijven. Deze situatie biedt dan de mogelijkheid tot het realise-

ren van grote (melk)veehouderijbedrijven die na het in werking treden van de 

nieuwe D-lijst m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn geworden. Het nieuwe bestem-

mingsplan wordt in dat geval kaderstellend voor deze ontwikkeling en wordt 

als gevolg daarvan plan-m.e.r.-beoordelingsplichtig. 

 

Dat geldt overigens ook in de situatie waarin het bestemmingsplan deze ruimte 

nu al geeft. Dit blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met 

betrekking tot de Amsterdamse Afrikahaven (Ruigoord). 

 

De gemeente Weststellingwerf kiest er voor om het geldend beleid voor de in-

tensieve veehouderij in hoofdlijn voort te zetten. Door cumulatie van nog niet 

ingevulde mogelijkheden tot uitbreiding of oprichting van intensieve veehou-

derij als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf kan evenwel sprake zijn van 

een m.e.r.-(beoordelings)plicht van intensieve veehouderijactiviteiten. Als ge-

volg hiervan dienen de milieueffecten van intensieve veehouderij in het kader 

van een plan-m.e.r. beoordeeld te worden. De intensieve veehouderij dient 

eveneens bij de beoordeling van de cumulatie van milieueffecten van de vee-

houderij te worden betrokken. 

1 . 8   

P a s s e n d e  b e o o r d e l i n g  

Wanneer het bestemmingsplan ontwikkelingen toestaat die ertoe kunnen lei-

den dat niet met wetenschappelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat de-

ze ontwikkelingen geen significant negatieve effecten zullen hebben op Natura 

2000-gebied(en), dan zal (ook) een passende beoordeling in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 moeten worden opgesteld. Wanneer op basis van 

de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling moet worden opge-

steld, dan dient op grond van de Wet milieubeheer ook een plan-m.e.r. te 

worden doorlopen. 

 

Er liggen meerdere Natura 2000-gebieden in en rond de gemeente waarop de 

ontwikkelingen effect kunnen hebben. In het kader van de plan-m.e.r. dient te 

worden uitgesloten of deze effecten significant negatief kunnen zijn. De pas-

sende beoordeling is als hoofdstuk in het bij dit bestemmingsplan behorende 

planMER opgenomen. 
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1 . 9   

L e e s w i j z e r  

In overeenstemming met het Bro vormt de toelichting een onderbouwing voor 

het feitelijke bestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding en regels. De 

opbouw van deze toelichting is als volgt: 

- Na deze inleiding is in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de gebiedsbe-

schrijving waarin een beschrijving van de huidige ruimtelijke en functio-

nele structuur van het plangebied is gegeven. 

- Hoofdstuk 3 behandelt het relevante beleid op rijks-, provinciaal en ge-

meentelijk niveau. 

- De rapportage van omgevingsaspecten uit planologisch en milieukundig 

oogpunt is in hoofdstuk 4 opgenomen. Omdat het hier gaat om een in 

hoofdzaak conserverend bestemmingsplan, is de onderzoeksverplichting 

in beginsel beperkt.  

- In hoofdstuk 5 is een korte beschrijving van het juridische systeem en de 

procedure van het bestemmingsplan opgenomen. 

- In hoofdstuk 6 is een nadere toelichting gegeven op de in dit bestem-

mingsplan gehanteerde bestemmingen.  

- De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid is tot slot in 

hoofdstuk 7 aangetoond. 
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2 2  G e b i e d s -

b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

I n t r o d u c t i e  

Bij de beschrijving van de huidige situatie kan worden uitgegaan van een ruim-

telijke en functionele benadering van de diverse functies, zoals de agrarische 

en ecologische functie en woon-, werk- en verkeersfuncties, die in het plange-

bied voorkomen. Al die activiteiten dienen een plaats en zo nodig ontwikke-

lingsruimte te krijgen. Er is een onderscheid te maken tussen functies die een 

sterke relatie met het buitengebied hebben (‘basisfuncties’) en de functies die 

minder sterk aan het buitengebied zijn gebonden (‘toegevoegde functies’). 

 

De basisfuncties zijn: 

- de omgevingsfunctie, oftewel het landschap (en de betekenis hiervan 

voor het menselijk welzijn ten aanzien van culturele ontwikkeling, her-

kenbaarheid, eigenheid); 

- de ecologische functie, oftewel de natuur (betreffende het onderlinge 

samenspel tussen biotische en abiotische factoren); 

- de productiefunctie, oftewel de landbouw. 

 

Tot de toegevoegde functies behoren: 

- wonen; 

- niet-agrarische bedrijvigheid; 

- recreatie; 

- verkeer en infrastructuur. 

 

Van de voornoemde functies is de ecologische over het algemeen een tamelijk 

‘stabiele’ functie met relatief weinig veranderingen. Bovendien verlopen deze 

gestaag. Er kunnen echter ook meer dynamische ontwikkelingen optreden, zo-

als vormen van gestuurde natuurontwikkeling. Veranderingen in de omgevings-

functie (het landschap) komen steeds vaker voor; ze kunnen soms in een rela-

tief hoog tempo plaatsvinden. 

 

Bij de overige ‘dynamische’ functies (als landbouw, recreatie, verkeer en in-

frastructuur) doen zich regelmatig maatschappelijke ontwikkelingen voor. Bo-

vendien is er ook in toenemende mate sprake van druk op delen van het bui-

tengebied door deze nieuwe functies. 

 

In het navolgende is de huidige functionele en ruimtelijke structuur van het 

landelijke gebied van Weststellingwerf op basis van bovengenoemde functies 
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geschetst. De omschrijving van het landschap en cultuurhistorie is ontleend 

aan het “Cultuurhistorische basisonderzoek”
1
.  

2 . 2   

H e t  l a n d s c h a p  

De boeiende ontwikkelingsgeschiedenis van Weststellingwerf is voor een groot 

deel nog afleesbaar in het landschap. Een landschap dat als zeer aantrekkelijk 

en gevarieerd kan worden getypeerd: van zanderig en hoog in het oosten naar 

venig en nat in het westen, met twee kenmerkende beekdalen. Het landschap 

kan in verschillende landschapstypen worden onderscheiden die in figuur 2 

zichtbaar zijn gemaakt.  

 

F i g u u r  2 .  L a n d s c h a p s t y p o l o g i e  

 

Deze verschillende landschappen ontstaan niet zomaar, maar zijn een combi-

natie van de natuurlijke ondergrond en de ingrepen die de mens in de loop van 

de eeuwen heeft gedaan (zie figuur 3).  

 

De natuurlijke ondergrond is het resultaat van abiotische processen van en in 

water, bodem en lucht. Deze processen zijn tienduizenden jaren geleden al 

begonnen. Onder andere in de geomorfologie, het bodempatroon en het wa-

terstelsel komt dit naar voren.  

 

De occupatielaag heeft vorm gekregen door de mens. Deze laag bevat alle spo-

ren van menselijke activiteit. Uiteraard heeft de mens bij het bouwen van ne-

derzettingen en bij het aanleggen van wegen en spoorlijnen aanvankelijk ge-

bruik gemaakt van de mogelijkheden die de natuurlijke ondergrond hem bood. 

De onderliggende laag is daarmee voorwaardenscheppend voor de bovenlig-

                                                   
1  “Cultuurhistorisch basisonderzoek ten behoeve van de herziening van bestemmingsplan Bui-

tengebied”, BügelHajema, 267.00.00.06.05, 19 oktober 2012. 
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gende occupatielaag. Het hedendaagse landschap laat nog steeds die wissel-

werking tussen menselijke ontwikkelingen en natuurlijke processen zien. 

 

 
F i g u u r  3 .  L a n d s c h a p p e l i j k e  o p b o u w  i n  l a g e n  

 

In de navolgende paragrafen is nader op de landschapstypologie van Weststel-

lingwerf ingegaan.  

2 . 2 . 1   

W o u d o n t g i n n i n g e n  

 

 

Het landschappelijk raamwerk van de woudontginningen wordt gevormd door 

ontginningslinten met haaks daarop staande houtsingels en bosstroken in de 

ontginningsrichting. De houtsingels en bosstroken komen afwisselend en in ver-

schillende breedtes, lengtes en dichtheden voor. Het patroon levert een zeer 

afwisselend en kleinschalig besloten landschapsbeeld op. Algemeen kan wor-

den gesteld dat de singels in de woudontginningen door achterstallig onder-

houd in verval dreigen te raken. De overgangen naar meer open gebieden, bij-

voorbeeld beekdalen, hebben een rafelig karakter (geen scherpe grens maar 

geleidelijk) doordat de singels en bosstroken in afwisselende lengten doorlopen 



267.00.00.06.06.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2014 - 22 september 2016 
 

22 

tot aan het open gebied. Deze gevarieerde overgangen zijn kenmerkend voor 

de woudontginningen. Gemeentelijke laan- en wegbeplantingen langs de paral-

lelle wegen en dwarswegen vormen belangrijke beplantingen voor het raam-

werk van deze structuur. 

 

D o r p s r an d en / d o r p s t yp e n  

De lineaire bebouwingslinten volgen de zandrug en zijn in de dorpskern vaak 

buiten het lint uitgegroeid. De oudere en vaak dichtere bebouwingslinten lig-

gen grotendeels langs de binnenweg, die het hoogste deel van de dekzandrug 

volgt. De wat jongere bebouwingslinten volgen de buitenweg, die op de over-

gang van zandrug naar beekdal liggen. 

 

E r f i n r i c h t i n g  

Houtsingels langs een perceelsgrens lopen door tot op het erf. Beplantings-

structuren zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dwars op het lint gesitueerd (mee-

lopend met de verkavelingsrichting) zodat de gerichtheid van het landschap 

wordt versterkt. Erfbeplanting in stroken vormt een eenvoudig middel om de 

opstrekkende verkaveling te benadrukken. Afhankelijk van de waterhuishoud-

kundige situatie, bij voorkeur eik, berk op de drogere delen en els, es op de 

nattere delen toepassen. Ook horen hoogstamfruitbomen en solitaire bomen 

als linde, es, kastanje en beuk op het erf thuis. 

2 . 2 . 2   

H e i d e o n t g i n n i n g e n  

 

 

Bij de grootschalige heideontginningen wordt gestreefd naar behoud van de 

karakteristieken: kleinschalige blokverkaveling, wegbeplantingen en verspreide 

erven met erfbeplanting. Ook houtwallen, heideterreintjes, reliëf, elzensingels 

op natte delen, pingoruïnes en dobben dienen duurzaam in stand te worden 

HUIDIGE  

KARAKTERISTIEK 

HUIDIGE  

KARAKTERISTIEK 
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gehouden. Zandwegen dienen onverhard te blijven, omdat ze kenmerkend zijn 

voor het landschapsbeeld. 

 

E r f i n r i c h t i n g  

Doordat ontginning relatief kort geleden plaatsvond, komen er geen oude 

dorpsstructuren binnen de heideontginningen voor. De bebouwing binnen de 

heideontginningen liggen verspreid over het gebied. 

 

G r o o t s c ha l i g e  h e i d e on t g i nn i n g  

De heideontginning in de as De Blesse/Noordwolde is overwegend grootschalig 

open, door ruilverkaveling zo gevormd.  

 
De verspreid liggende (bedrijfs)bebouwing (met gedeeltelijk grote loodsen) is 

relatief jong en fors van omvang. De bebouwing bepaalt veelal het beeld van 

het landschap. De beplanting bestaat uit singels, erfbosjes en solitairen. 

 

B e s l o t e n  h e i d e o n t g i nn i n g  

Het landschap van de heideontginningen in de as De Hoeve/Zandhuizen, ten 

noorden van Noordwolde, is redelijk besloten en gevarieerd. De ontginning er-

van heeft ook veelal op kleinere schaal plaatsgevonden. Hierdoor zijn er ook 

restanten heide, deels bebost, aanwezig. 

 

De verspreid liggende bebouwing is kleinschaliger van karakter (o.a. arbei-

derswoningen) en vaak gelegen in bosrijk gebied. 

2 . 2 . 3   

E s s e n l a n d s c h a p  

 

 

Het essenlandschap vormt een waardevol oud cultuurlandschap met kenmer-

kende steilranden, houtwallen, singels en hier en daar nog voorkomende 
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zandwegen. De structuren van de essen en kleinere kampen zijn nog deels her-

kenbaar. In Weststellingwerf gaat het om de ensembles van essen rond Zand-

huizen, Rijsberkampen en Boekelte. 

 

D o r p s r an d en / d o r p s t yp e n  

De esdorpen kenmerken zich door een stervormig uitwaaierend wegen- en be-

bouwingspatroon dat samenhangt met de natuurlijke hoogteverschillen in het 

gebied. Rond de esdorpen liggen akkercomplexen. Doordat op en rond akker-

complexen nieuwbouwwijken zijn ontwikkeld, dreigen veel esdorpen hun ka-

rakteristieke vorm te verliezen. 

 

E r f i n r i c h t i n g  

Erfbeplanting in de vorm van kleine bosjes, houtsingels en houtwallen, als af-

scherming tussen het erf, de akkers en de weiden. Bij boerderijen is vaak een 

zware erfbeplanting van groepen eiken en geriefhoutbosjes aanwezig. De be-

plantingen vormen een samenhangend patroon waarin de bebouwing is opge-

nomen (sterke verweving). 

2 . 2 . 4   

V e e n p o l d e r s  

 

 

De openheid en grote maat/schaal van de polders vormen belangrijke, maar 

ook onder druk staande, karakteristieken. Het open en grazige karakter is niet 

alleen landschappelijk gezien, maar ook voor veel weidevogels een voorwaar-

de. Daarnaast vormen de randen van de verschillende poldereenheden, de dij-

ken en kaden, belangrijke structuurlijnen in het landschap. De veenpolders be-

zitten enkele grote water- en moerasrijke natuurgebieden. 
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D o r p s r an d en / d o r p s t yp e n  

De dorpen in de veenpolders bestaan uit halfopen tot besloten lintdorpen. De 

halfopen tot besloten lintdorpen vormen groene linten in het landschap. Daar-

naast komen veel verspreid liggende boerderijen voor. De veenpolders van 

Weststellingwerf onderscheiden zich van die van Heerenveen en Opsterland 

door het voorkomen van open bebouwingslinten, waardoor de vrijstaande 

boerderijen, vaak met beplante erven, zich als losse puntelementen onder-

scheiden in het landschap. Deze forse erfbeplantingen in het open landschap 

leveren een monumentale situatie op en geven het gebied een eigen identiteit. 

 

De relatief hoger gelegen, niet ontgonnen petgatencomplexen van de Rottige 

Meenthe en Brandemeer zijn gedeeltelijk weer verland en bosopslag van wilg, 

els en berk levert ter plaatse een besloten landschap op, vaak afgewisseld met 

kleinschalige open hooilanden. 

 

Het opzetten van de grondwaterstand in de veenpolders leidt tot toename van 

de elzenopslag. In de open polders dient deze opslag actief te worden beheerd 

om de openheid te waarborgen. Langs de randen van de natuurgebieden de 

Rottige Meenthe en Brandemeer is de elzenopslag aanvaardbaar, omdat de 

openheid van de polders hierdoor niet verder wordt aangetast. 

 

E r f i n r i c h t i n g  

Het gaat om grote gebouwen van akkerbouwbedrijven die duidelijk geordend 

in het landschap liggen, wel of niet omringd door erfbeplanting en aan de 

voorzijde open. De bebouwingen (met erfbeplantingen) liggen als puntelemen-

ten in het open landschap. 

2 . 2 . 5   

H o o g v e e n o n t g i n n i n g e n  
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Binnen Zuidoost Friesland zijn drie verschillende typen hoogveenontginningen 

te onderscheiden met ieder hun eigen karakteristieke kenmerken: 

 

-  P l a a t s e l i j k  k l e i n s c ha l i g e  h o og v e e n on t g i n n i n g en  

Bij de kleinschalige hoogveenontginningen wordt gestreefd naar behoud 

van de kleinschaligheid die wordt gevormd door de kleinschalige struc-

tuur van sloten met singels, de opstrekkende verkaveling, de lintbebou-

wing langs de vaarten en de laanbeplantingen. De singels versterken de 

gerichtheid van het landschap. 

 

-  H o o g v e e n o n t g i nn i n g en  m e t  w i j k e n  

Voor de hoogveenontginningen met wijken wordt gestreefd naar het 

herkenbaar maken van de veenkoloniale ontginningsstructuur. Deze ont-

ginningsstructuur wordt gevormd door een strak patroon van wijken die 

op gelijke afstand van elkaar liggen en het gebied een duidelijke syste-

matische ordening geven. Vergroten van de herkenbaarheid van de wij-

ken door het deels verwijderen van de opslag is landschappelijk gezien 

gewenst. Het streefbeeld is het her en der voorkomen van plukken be-

planting langs de wijk. De vaarten en bebouwingslinten vormen als 

hoofdontginningsassen belangrijke structuurlijnen. 

 

-  G r o o t s c ha l i g e  h o og v ee n o n t g i n n i n g en  

Bij de grootschalige hoogveenontginningen speelt behoud van de open-

heid en de kenmerkende blokvormige verkavelingsstructuur een belang-

rijke rol. Ook hier is de systematische ordening kenmerkend. Wegbe-

plantingen langs rechte wegen geven structuur aan het gebied en dienen 

te worden hersteld. Erfbeplantingen op of rond erven dienen te worden 

gestimuleerd. 

 

Het gebied ten zuidwesten van Noordwolde is bosrijk en besloten. Het bevat 

zowel kenmerken van heideontginningen (restanten van kleinschalige heide-

bewoning) als hoogveenontginningen (ontginningsas). 

 

D o r p s r an d en / d o r p s t yp e n  

Langs de veenvaarten (kleinschalige hoogveenontginningen met wijken) zijn 

veenkoloniale dorpen ontstaan met vele kleine arbeidershuisjes in een duide-

lijke ordening. Halfopen tot dichte linten aan beide zijden van de vaart met 

begeleidende laanbeplantingen. In dorpskernen zijn deze uitgegroeid tot bui-

ten het lint. 

 

E r f i n r i c h t i n g  

Langs de slootkanten staan met name elzen die deels doorlopen tot op het erf. 

Hierdoor loopt de perceelsrandbeplanting over in de erfgrensbeplanting. De 

singels zijn transparanter dan bij de woudontginningen. De monumentale bo-

men (linde, kastanje), die voor op het erf staan, steken als plukjes boven de 

elzen uit. 
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Langs de wijken staan met name elzen die deels doorlopen tot op het erf. 

Hierdoor loopt de perceelsrandbeplanting over in de erfgrensbeplanting. Door-

dat de wijken vaak aan één zijde of aan twee zijden beplant zijn, zijn de wij-

ken vanaf de hoofdvaart slecht herkenbaar. De monumentale bomen (linde, 

kastanje), die voor op het erf staan, steken als plukjes boven de elzen uit. 

 

Het gaat om grote gebouwen van akkerbouwbedrijven die wel of niet omringd 

door erfbeplanting als puntelementen in het open landschap liggen. 

2 . 2 . 6   

B e e k d a l  

 

 

De beekdalen zijn kenmerkend in het landschap. Sommige tonen nog een goed 

natuurlijk karakter (riet, ruigte, natte graslanden, wilgenstruweel en moeras-

bos) met kleinschalige gradiënten (o.a. reliëf, zandopduikingen, oude mean-

ders). In Weststellingwerf gaat het vooral om de loop van De Lende en De 

Tsjonger. 

 

D e  L en d e  

Het beekdal van De Lende kent een grote verscheidenheid aan natte graslan-

den, hooilanden, petgaten en broekbossen. Langs de middenloop van De Lende 

vindt in het kader van de gebiedsvisie Beekdal Linde natuurontwikkeling plaats 

in de vorm van onder andere riet- en ruigtelanden, wilgenstruweel, verdere 

uitbreiding van een mozaïek van moerasbos en water. 

 

D e  T s j o n g er  

Het betreft hier voor het grootste deel de benedenloop van De Tsjonger. Hier 

wordt ingezet op ontwikkeling van een natte ecologische verbinding. Dus een 
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vast boezempeil met aansluitend zo natuurlijk mogelijke oeverlanden. Ontwik-

keling van water, moeras, riet- en ruigtezones passen in het landschapsbeeld. 

2 . 3   

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

In voorgaande zijn de kenmerken van de verschillende landschapstypen in de 

gemeente aan de orde geweest. Wat betreft de ontwikkelingsgeschiedenis van 

het landschap zijn ook de diverse in het verleden ontstane cultuurhistorische 

sporen van belang. Dit is bestudeerd op basis van de in de hiernavolgende ge-

hanteerde driedeling betreffende lijnen/structuren, bijzondere plekken en 

bouwwerken. Tot slot is ingegaan op enkele bijzondere en cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden in de gemeente.  

2 . 3 . 1   

L i j n e n  e n  s t r u c t u r e n  

Bij lijnen en structuren gaat het om inrichtingsaspecten die door het gebied 

heen lopen en een bijzonder karakter hebben. In Weststellingwerf gaat het 

daarbij om de cultuurhistorisch kenmerkende dijken en de kenmerkende wa-

tergangen. Dit is in figuur 4 weergegeven. Wat de watergangen betreft; de lij-

nen vallen hier deels samen met de gemeentegrens. Verder gaat het hier om 

oude dorpsvaarten (schipsloten), kanalen en wijken. Ook is gekeken naar bij-

zondere infrastructuurpatronen zoals spoor- en tramwegen maar ook zandwe-

gen. Voor wat betreft de zandwegen; het gaat hier om de bij de gemeente in 

beheer zijnde wegen. Deze gegevens zijn afkomstig van de gemeente. 

 

 

 

 

 

F i g u u r  4 .  L i j n e n  e n  s t r u c t u r e n  i n  h e t  l a n d s c h a p  
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2 . 3 . 2   

B i j z o n d e r e  p l e k k e n  

In het buitengebied zijn enkele bijzonder plekken ontstaan die min of meer los 

liggen van de dorpen en bebouwingslinten maar voortkomen uit een heel speci-

fiek gebruik. Gekeken is naar vestingwerken, eendenkooien (groen: nog aan-

wezig; rood: niet meer aanwezig), molens, sluizen en bruggen (zie figuur 5). 

 

Voor wat betreft de vestingwerken; de kaart geeft een lange lijn als zeer ab-

stracte duiding van de Friese waterlinie. Dit verdedigingswerk dat destijds be-

stond uit enkele schansen en een zone inundatiegronden, heeft de laatste ja-

ren veel aandacht gekregen en zal er mogelijk toe leiden dat er weer meer 

zichtbaar van wordt gemaakt.  

 

Verder geeft de kaart de ligging van de verdedigingswerken in de loop van De 

Lende. Zo zijn Blessebrug (1582), Kontermansbrug en Slijkenbrug (de laatste 

maakt tevens onderdeel uit van de Friese Waterlinie) aangegeven. 

 

F i g u u r  5 .  V e r b i j z o n d e r i n g e n  i n  h e t  l a n d s c h a p  

2 . 3 . 3   

B o u w w e r k e n  i n  h e t  l a n d s c h a p  

In het buitengebied zijn in de loop der eeuwen diverse soorten bouwwerken 

ontstaan. Om dit enigszins overzichtelijk te presenteren, is gekozen voor inde-

ling naar bebouwing die vooral gerelateerd is aan de agrarische functie, de re-

ligieuze bouwwerken en de overige bouwwerken. 

 

In figuur 6 zijn de agrarische objecten conform de Cultuurhistorische Kaart van 

de Provincie Fryslân (CHK) zichtbaar gemaakt voor stinsen, states en buiten-

plaatsen, de boerderijplaatsen (kaartlaag van in 1832 voorkomende boeren-

plaatsen), de zuivelfabrieken, de boerderijen van jongere bouwkunst en de 

boerderijen die als rijksmonument zijn aangemerkt. 
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F i g u u r  6 .  A g r a r i s c h e  f u n c t i e s  

 

In figuur 7 zijn de kerkelijke gebouwen inzichtelijk gemaakt. Vanuit de CHK 

zijn de kerken tot 1960 zichtbaar gemaakt. Tevens zijn de objecten van jonge-

re bouwkunst 1850-1940 en de rijksmonumenten aangemerkt (soms valt dat 

samen met elkaar waardoor de informatie niet altijd goed zichtbaar wordt). 

 

 
F i g u u r  7 .  R e l i g i e u z e  b o u w w e r k e n  

 

In figuur 8 zijn alle overige bouwwerken aangegeven. Het gaat daarbij om ob-

jecten van jongere bouwkunst (voor zover ze in de eerdere kaarten nog niet 

zichtbaar waren). Ook zijn de objecten opgenomen die als Delfts Rood bekend 

staan. Dat is een architectuurstroming die rond het midden van de vorige eeuw 

veelvuldig werd toegepast en vooral traditioneel van aard is. Ook is opgeno-

men de naoorlogse stroming van de wederopbouwwijken. 

 

 

 

 

 



 

  
267.00.00.06.06.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2014 - 22 september 2016 
 

31 

F i g u u r  8 .  O v e r i g e  b o u w w e r k e n  

2 . 3 . 4   

B i j z o n d e r e  g e b i e d e n   

Uit de cultuurhistorische inventarisatie en waardering blijkt dat er qua cul-

tuurhistorie drie gebieden als bijzonder zijn aan te merken. 

 

1 .  D e  S c h e en e  en  o m g e v i n g  ( S c h e en e pa d ,  V o e t pa d  en  

V e e n d i j k )  

Dit karakteristieke gebied is een deel van de in 1847 opgerichte Grote Veen-

polder met bijbehorende betrekkelijk gave infrastructuur in de vorm van dij-

ken, vaarten, paden, sluizen, poldermolens, Amerikaanse windmotoren en 

bruggen en voormalige veenarbeiderswoningen. De vervening vond weinig 

planmatig en zonder regelmaat plaats. Dit geldt ook voor de drooglegging van 

de polder die vanaf 1928 plaatsvond. In het gebied liggen nog petgatencom-

plexen in verschillende stadia van het verlandingsproces. 

 

Centraal in het gebied ligt De Scheene, een waterweg die deels van natuurlijke 

oorsprong is en bij de vervening geschikt is gemaakt als transportkanaal. Aan 

beide kanten van De Scheene liggen drooggemalen, in cultuur gebrachte gron-

den en petgatencomplexen. Op de kruising van de Helomavaort en De Scheene 

ligt een sluis met daarbij enige bebouwing, waaronder een voormalig café. De 

Grote Veenpolder werd vroeger bemalen door zes poldermolens, waaronder de 

nog bestaande molens De Rietvink en De Reiger en later door Amerikaanse 

windmotoren. Aan het Tjongerpaad en aan het Scheenepad zijn nog enkele 

voormalige veenarbeiderswoningen gesitueerd. 

 

Dit karakteristieke gebied is van bijzondere historische betekenis omdat de 

ontwikkelingen die in dit gebied hebben plaatsgevonden: vervening, gedeelte-

lijke droogmaling en in cultuur brengen, nog heel goed herkenbaar zijn. De 

gaafheid van de in het gebied gesitueerde objecten en complexen is wisselend. 

De veenarbeiderswoningen zijn vaak grondig verbouwd tot recreatiewoningen, 

waarbij de massa en de hoofdvorm soms bewaard zijn gebleven. 
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2 .  W e s t -  en  O o s t v i e r d ep a r t en  

Evenwijdig aan de grens met Drenthe en Overijssel loopt in Weststellingwerf 

een lange, rechte weg met de naam Vierdeparten. In de tijd van de turfgrave-

rij liep langs deze weg een vaart die de Steggerdasloot, de Vinkegavaart en de 

Noordwoolder Vaort met elkaar verbond. Om van deze dwarsvaart gebruik te 

mogen maken, moest pacht betaald worden: éénvierde deel (part) van de hoe-

veelheid per schip vervoerde turf. In de 19
de

 eeuw, toen de turfwinning beëin-

digd was, werd de grond aan weerskanten van Vierdeparten aangekocht door 

de “Maatschappij van Weldadigheid”. Die organisatie was in 1818 opgericht om 

de armoede in de steden te bestrijden. In het grensgebied van Drenthe, Fries-

land en Overijssel, werden landbouwkolonies gesticht, waar de “behoeftigen” 

aan het werk konden, met als doel dat ze uiteindelijk op eigen benen zouden 

komen te staan. De Vierdeparten was onderdeel van de kolonie Wilhelmina-

oord. De koloniehoeven in Wilhelminaoord werden hier iets groter dan de hoe-

ven die een paar jaar eerder in Frederiksoord waren aangelegd. De oppervlak-

te van 2,4 ha bleek te klein en werd vergroot tot 2,8 ha per hoeve. 

 

De bebouwing in dit karakteristieke gebied bestaat uit lintbebouwing langs de 

Oost- en Westvierdeparten. De nokrichting van de hoofdgebouwen staat lood-

recht ten opzichte van de weg. Tussen de erven is steeds zicht op het erachter 

gelegen landschap mogelijk. De hoofdgebouwen van de erven staan overwe-

gend in een rooilijn en de bebouwing op het erf staat haaks ten opzichte van 

elkaar. 

 

3 .  H e t  Ro d e  D o r p  

In 1919 besloot de Woningstichting Weststellingwerf in Noordwolde 22 arbei-

derswoningen op een stuk heidegrond op de Meenthe ten noorden van het dorp 

Noordwolde te bouwen. Daarvoor werd 11 ha heidegrond aangekocht voor €91 

(fl. 200) per hectare. Het Rode Dorp is een rechte straat met aan beide zijden, 

op min of meer gelijke afstand van elkaar gelegen, identieke woningen. Aan 

het begin van de straat zijn twee woningen in de loop van de tijd afgebroken 

zodat het Rode Dorp nu uit 20 woningen bestaat. De woningen zijn opgetrok-

ken in bruinrode baksteen en hebben een krimp. De woningen hebben een za-

deldak en zijn gedekt met rode Friese pannen. 

 

Het gebied is karakteristiek vanwege het relatief grote aantal bij elkaar gele-

gen woningen en is een bijzonder voorbeeld van bouwen voor arbeiders in het 

buitengebied. In het kader van de sociale woningbouw in het buitengebied of 

kleine dorpen werden over het algemeen in veel kleinere groepen gebouwd. 

 

De bebouwing van het Rode Dorp vormt een duidelijk herkenbaar geheel als 

gevolg van de situering aan een weg en het halfopen, halfgesloten karakter van 

het omliggende gebied. De aanleg van het gebied is bewaard gebleven net als 

de hoofdvorm en de situering van de woningen. De woningen zijn vaak in detail 

gewijzigd. Achter een aantal woningen is in de loop van de tijd kleine bijge-

bouwen geplaatst. Er heeft in de directe omgeving geen nieuwbouw plaatsge-

vonden. 
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2 . 4   

C u l t u u r h i s t o r i s c h e  e n  l a n d s c h a p p e l i j -

k e  w a a r d e b e p a l i n g  

In de voorgaande paragrafen zijn de kenmerken van het landschap en de cul-

tuurhistorische sporen aan de orde geweest. De ontstaans- en ontwikkelingsge-

schiedenis van Weststellingwerf kan in zeven punten worden samengevat 

waarbij de thema’s aan de gebieden en objecten zijn verbonden die hiervan 

nog steeds getuigen. 

 

1 .   D e  T s j o n g er  e n  D e  L e n d e  

De beekdalsystemen van De Tsjonger en De Lende zijn het meest bepalend 

geweest voor het gebruik en de inrichting van het gemeentelijke grondgebied. 

Beide beekdalen lopen van noordoost naar zuidwest en ontmoeten elkaar via 

de Tussenlende bij Slijkenburg. Kenmerkend is dat de beekdalen deels kronke-

lig verlopen en deels gekanaliseerd zijn. 

 

De ontginning van het grondgebied werd vanuit de beekdalen opgezet. Daarbij 

ontstonden grens- of scheidslijnen. Eén van de meest duidelijke lijnen die nog 

altijd zichtbaar is in het landschap wordt gevormd door De Scheene. Deze 

grens- of achtersloot markeert ook het verschil in kavelrichtingen.  

 

Een groot deel van De Scheene en het daarbij behorende ontginningsgebied is 

aangewezen als gebied met cultuurhistorische waarden. 

 

2 .   V e s t i g i n g sp l e k k en  

Aanvankelijk kwam de ontginning vanaf de beekdalen op gang. Geleidelijk aan 

kwamen er bewoningslinten tot stand op de hogere gronden. Kenmerkend is 

dat de linten, als gevolg van inklinken van grond maar ook door voortgaande 

ontginning, door de tijd heen zijn verschoven. Dat laat zich goed lezen aan de 

duidingen “Olde-” en “Nije-” bij de verschillende plaatsnamen. 

 

Vanuit het vroegste gebruik zijn de zogenaamde kerkkavels kenmerkend. Dit 

zijn naar de beekdalen toe opstrekkende structuren waarbij de kerk en de be-

graafplaats in een aantal gevallen op ruime afstand van de huidige wegen-

structuur zijn gelegen. 

 

In de linten komen daarnaast veel boerderijen en bijzondere bebouwing voor. 

Sommige hebben de status van rijks- of gemeentelijk monument en worden als 

zodanig goed beschermd. Veel andere zijn in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP) in beeld gebracht. 

Een verbijzondering in het landschap van Weststellingwerf vormen de gehuch-

ten Zandhuizen, Rijsbergkampen en Boekelte. Hier ontstonden geen lintbe-

bouwingspatronen, maar kwamen esgehuchten tot stand met hun typerende 

onregelmatigheid. 
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3 .   W a t e r  en  d i j k e n  

De betekenis van De Tsjonger, De Lende en De Scheene is al genoemd. Maar de 

betekenis van water omvat meer. Allereerst gaat het nu ook om de militair-

strategische betekenis van water. Daarvoor is de Waterlinie van belang. Deze 

linie wordt bepaald door De Lende en De Tsjonger en daarlangs gelegen dijken. 

Aan met name de westzijde van Weststellingwerf werden de laaggelegen gron-

den als inundatiegebied gebruikt. Op enkele strategische plekken waren schan-

sen aanwezig.  

 

Verder zijn er nog veel meer wateren van belang voor de bewoningsgeschiede-

nis van Weststellingwerf. Het gaat onder meer om de Helomavaort (1748- 

1775) die De Tsjonger en De Lende met elkaar verbindt; de Steggerdasloot 

(1603), Vinkegavaart (1647) en Noordwoolder Vaort (1642) en een aantal 

dwarsvaarten (die bijna allemaal zijn gedempt). De Gracht (1928) werd het 

hoofdafvoerkanaal voor de Groote Veenpolder naar het nieuwe gemaal aan De 

Tsjonger. 

 

Om het water te beteugelen, zijn er dijken en kunstwerken aangelegd. Een 

groot deel daarvan is nog steeds goed zichtbaar en van cultuurhistorische be-

tekenis. 

 

4 .   V e r k e er  o v e r  l a n d  

De oorspronkelijke wegenstructuur lag hoofdzakelijk min of meer parallel aan 

de beekdalen De Tsjonger en De Lende. Er waren slechts een paar noord-zuid 

gerichte verbindingen. Eén daarvan is de zogenaamde Heereweg (oftewel de 

route Zwolle–Leeuwarden). Dit werd uiteindelijk de belangrijkste route. Type-

rend is dat veel wegen zijn aangelegd op dijktracés en dat veel wegen zijn 

voorzien van laanbeplanting. Bijzonder in de wegenstructuur zijn vooral de nog 

resterende zandwegen.  

 

Met de spoorwegverbinding Leeuwarden-Zwolle (kwam tussen 1866 en 1868 ge-

reed) kreeg Wolvega een station. Zelfs Peperga (1870) kreeg een station, spe-

ciaal ook bedoeld voor het vervoer van rotanstoelen uit Noordwolde. 

 

5 .   H o o g v e en o n t g i n n i n g  e n  h u i s v e s t i n g  

Met het uitbreiden van de waterwegen kon ook een verdere ontsluiting en ont-

ginning van de hoogveengebieden op gang komen. Dat is onder meer zichtbaar 

in de omgeving van Noordwolde en in de grensstreek met de provincie Dren-

the. Juist daar werd een bijzondere ontwikkeling op gang gebracht door de 

Maatschappij van Weldadigheid. Deze vanuit Frederiksoord opererende organi-

satie zorgde voor de ontwikkeling van de Oost- en Westvierdeparten. Dit ge-

bied is aangemerkt als bijzonder waardevol. 

 

Naast de meer georganiseerde ontginning was ook sprake van wilde ontginning 

waarbij onder meer ex-kolonisten vanuit de Maatschappij van Weldadigheid 

hun geluk gingen beproeven. Dit was niet altijd succesvol en leidde dan tot 
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zeer slechte leefomstandigheden. Als antwoord hierop werd het Rode Dorp op-

gericht. Ook dit gebied is aangewezen als van bijzondere kwaliteit. 

 

6 .   J o n g e r e  v e e n p o l d e r s   

Het ontginnen van het laagveen kreeg in de 1
ste

 helft van de 20
ste

 eeuw weer 

een nieuwe impuls. De aanleg van de Groote Veenpolder kon nu, door betere 

bemalingsmethoden, worden uitgevoerd waarbij aan weerszijden van De 

Gracht (1928) de grond in cultuur werd gebracht. Deze gronden zijn meer re-

gelmatig en grootschalig verkaveld. Ook de boerderijen staan op een min of 

meer stelselmatige manier geplaatst aan de ontginningsas. 

 

7 .   V e r s t ed e l i j k i n g  v a n  h e t  p l a t t e l an d  

Inmiddels is duidelijk dat het overheersende agrarische karakter aan betekenis 

inboet. Veel boerderijen maar ook zuivelfabrieken, verliezen hun oorspronke-

lijke functie. De inzet is om het karakter van deze toch typerende bebouwing 

zo goed mogelijk te bewaren. De als monument gewaardeerde gebouwen zijn 

op grond van de monumentenwet beschermd als rijksmonument of gemeente-

lijke monument. De gebouwen die zijn opgenomen in het MIP verdienen extra 

aandacht. 

2 . 5   

D e  n a t u u r  

In de “Ecologische atlas”
2
 zijn de voor het bestemmingsplan relevante natuur-

waarden in beeld gebracht. Hierbij is de wettelijke of beleidsmatige status van 

de natuurwaarden steeds als uitgangspunt genomen. In onderstaande wordt op 

de belangrijkste geconstateerde natuurwaarden ingegaan.  

2 . 5 . 1   

G e b i e d e n  m e t  e c o l o g i s c h e  w a a r d e n  

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn Natura 2000-gebieden en 

natuurmonumenten aangewezen. 

 

N a tu r a  2 0 0 0 - g eb i ed en  en  N a tu u r m o n u m en t en  

De voor het bestemmingsplangebied relevante Natura 2000-gebieden bestaan 

uit de Natura 2000-gebieden die binnen het plangebied liggen en uit de Natura 

2000-gebieden die als gevolg van ruimtelijk beleid in het kader van het be-

stemmingsplan Buitengebied beïnvloed zouden kunnen worden. 

 

Binnen het plangebied ligt uitsluitend het Natura 2000-gebied Rottige Meenthe 

& Brandemeer. Buiten het plangebied wordt de invloed van het bestemmings-

plan op de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Weer-

                                                   
2  “Ecologische atlas Weststellingwerf”, BügelHajema, 267.00.00.06.05.07, 31 januari 2013. 
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ribben, De Wieden, Havelte-Oost, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper Schar, 

Deelen en het IJsselmeer niet onmogelijk geacht. 

 

De voor het bestemmingsplan relevante natuurmonumenten betreft slechts één 

gebied, namelijk natuurmonument Delleburen. Dit gebied ligt buiten het plan-

gebied. 

 

 
F i g u u r  9 .  N a t u u r g e b i e d e n  i n  e n  r o n d o m  W e s t s t e l l i n g w e r f  

 

Voor de gebieden die beschermd worden via de Natuurbeschermingswet 1998 

geldt dat zij dienen te worden voorzien van een adequate natuurbestemming. 

 

E c o l o g i s ch e  H o o fd s t r u c tu u r  

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is weergegeven in figuur 10. Tot de EHS 

wordt het aaneengesloten stelsel gerekend van: 

- grotere bestaande bos- en natuurgebieden, inclusief de grote wateren 

die in handen zijn van de overheid of van grote natuur beherende orga-

nisaties (aangegeven als “water” en “overige natuur”); 

- bij grotere eenheden aansluitende (één-op-één begrensde) beheerge-

bieden die veelal in eigendom zijn bij particulieren (aangeduid als “be-

heergebied”); 

- gerealiseerde ecologische verbindingszones, inclusief robuuste natte 

verbindingen. 

 

PROVINCIAAL  

BELEID 
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F i g u u r  1 0 .  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

 

W a t e r  e n  o v e r i g e  na tu u r  

De gemeente Weststellingwerf kent belangrijke natuurwaarden door de aan-

wezigheid van grote natuurkernen, zoals De Rottige Meenthe, De Brandemeer 

en de rest van de beekdalen van De Lende en De Kuunder (of De Tsjonger) en 

de naburige gebieden als Katlijker Schar & Tjongerdellen. 

 

De natuurgebieden binnen de EHS dienen van een natuurbestemming te wor-

den voorzien. 

 

E c o l o g i s c he  v e r b i n d i n g s z on e s  

Het is gewenst dat de natte natuurgebieden (moerassen) Rottige Meenthe & 

Brandemeer worden gekoppeld door middel van wat een robuuste natte ver-

binding heet. De gebieden kunnen om faunaknelpunten op te lossen, goed 

worden gekoppeld met de Weerribben, het Easterlân, de Lendevallei. Deze 

verbinding betreft een breed gearceerde band en loopt naar het noorden door 

langs de Tsjûkemar.  

 

Langs De Lende is een natte ecologische verbindingszone (EVZ) geprojecteerd. 

Kunstwerken als stuwen en (keer)sluizen (de Sas) zouden de verbinding voor 

aan watergebonden organismen belemmeren. Aangezien De Lende grotendeels 

bevaarvaar is, staat de waterweg ook voor bijvoorbeeld vissen open. Over gro-

te lengten zijn de oevers voor niet zwemmende organismen en in standplaat-

sen voor planten toegankelijk. Hierin vormen alleen sommige bruggen en de 

eerder genoemde kunstwerken een plaatselijke belemmering. 

 

De enige droge EVZ loopt noord-zuid vlak langs de grens tussen de beide Stel-

lingwerven. Deze moet de uitwisseling van soorten bevorderen tussen het 

Drents-Friese Wold en de bossen bij Nijeberkoop en Tronde. Voor zover deze 

route al functioneel is, volgt deze houtsingels en houtwallen langs Boijl en 

Rijsberkampen. 

 

PROVINCIAAL  

BELEID 
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Het provinciaal beleid is erop gericht om verbindingszones te realiseren, bij-

voorbeeld in het kader van onderhoudsprojecten. Het is niet altijd noodzake-

lijk om de betrokken gronden te voorzien van een op de bescherming van na-

tuurwaarden gerichte bestemming. Het is evenwel niet de bedoeling dat de 

realisatie van de zones wordt gefrustreerd door ontwikkelingen ter plaatse van 

de zone toe te staan die de realisatie in de weg staan. 

 

B e he e r g e b i ed e n  

In aansluiting op de grotere bos- en natuurgebieden liggen binnen de EHS ook 

gebieden die van belang zijn voor de instandhouding van de natuurwaarden 

van deze grotere natuurkernen. Het gaat dan om gebieden die niet primair 

worden gebruikt voor natuur (veelal zijn deze gebieden agrarisch in gebruik), 

maar waarvan de natuurwaarde zo groot is dat deze nader beschermd dient te 

worden. Het gaat dan om gebieden die van belang zijn voor weidevogels en/of 

ganzen, die botanisch van belang zijn of voor beide aspecten van belang zijn. 

Binnen deze gebieden wordt ten behoeve van het beheer van de natuurwaar-

den subsidie verleend. De subsidie is gericht op de vergoeding van werkzaam-

heden die tot doel hebben om de natuur te beschermen of de vergoeding voor 

een vermindering van de opbrengst die het gevolg zijn van het natuurbeheer. 

Dit beleid wordt op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. 

 

Het provinciaal beleid is erop gericht om de natuurwaarden binnen deze ge-

bieden te beschermen via een adequate bestemming. 

 

G a n z en fo e r ag e e r -  en  w e i d e v o g e l g e b i e d  

Buiten de EHS zijn er natuurwaarden waaronder kwetsbare dier- en planten-

soorten. Specifiek zijn te noemen de gebieden die vooral voor weidevogels en 

voor ganzen van groot belang zijn.  

 

De provincie heeft voor weidevogels en ganzen gebieden aangewezen in het 

westen van de gemeente Weststellingwerf (zie figuur 11). In deze gebieden is 

het bewaren van de openheid en de rust van belang. In grote delen van deze 

weidevogel- en ganzenfoerageergebieden is de openheid en de rust reeds ver-

stoord door bijvoorbeeld de aanwezigheid van bebouwing. Deze verstoorde ge-

bieden zijn in de figuur weergegeven. Indien activiteiten ertoe leiden dat de 

nog aanwezige openheid en rust worden aangetast, dan dient compensatie 

plaats te vinden. 

 

PROVINCIAAL  

BELEID 

PROVINCIAAL  

BELEID 

PROVINCIAAL  

BELEID 
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F i g u u r  1 1 .  G a n z e n f o e r a g e e r -  e n  w e i d e v o g e l g e b i e d  

 

N a tu u r g e b i ed en  b u i te n  d e  E co lo g i s c h e  Ho o f d s t r u c tu u r  

Voor de overige natuurgebieden gaat het om min of meer geïsoleerd liggende 

bosgebieden en om het deels samenhangende en uitgebreide stelsel van hout-

wallen, houtsingels en bosjes die samen het besloten deel van het landschap 

van de Zuidelijke Friese Wouden uitmaken. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Helomabos en Baardabos (tussen Wolvega en de A32). 

- Lendepolder (woonwijk Wolvega). 

- Westersche Veld met Spoekeplas (ten zuiden van Noordwolde). 

- Bossen tussen Rode Dorp en Zandhuizen, grenzend aan de Noordwolder-

meenthe. 

- Koningsbergen en de overige bossen rond Nijeholtpade. 

- Beheergebieden, zoals meenten in het dal van De Lende en De Tsjonger. 

 

 
F i g u u r  1 2 .  N a t u u r g e b i e d e n  b u i t e n  d e  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

 

Het provinciaal beleid is erop gericht om in deze gebieden de natuurwaarden 

te beschermen via een adequate bestemming. 

PROVINCIAAL BELEID 
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N a tu u r b e h e er p l an  20 1 3  

De Provincie Fryslân voert het natuurbeleid uit zoals dat geldt voor de EHS, de 

weidevogel- en ganzenfoerageergebieden en de overige natuur. Daarvoor 

wordt jaarlijks een natuurbeheerplan (NBP) opgesteld (het actuele plan betreft 

het NBP 2013), waarin de doelstellingen voor de verschillende gebieden ten 

aanzien van het beheer zijn vastgelegd. Tevens is hierin het subsidiebeleid uit-

gewerkt, waarop bijvoorbeeld particulieren een beroep kunnen doen wanneer 

zij gronden binnen het begrensde gebied in eigendom hebben en het natuur-

beheer voor deze gronden (vrijwillig) willen uitvoeren. Het NBP bevat dus fei-

telijk geen natuurbeleid, maar voert het bestaande beleid uit en schept daar-

voor het financiële kader. Als gevolg daarvan kan een zeker verschil ontstaan 

tussen de beleidsmatig begrensde natuurgebieden en de gebieden waarop het 

natuurbeheerplan betrekking heeft. In de praktijk wordt nog wel eens grond 

geruild, omdat dat bijvoorbeeld bij de uitvoering beter uitkomt. 

 

Op het hierna weergegeven kaartfragment zijn de gebieden zonder status in 

paars weergegeven. Deze worden in het kader van het natuurbeheerplan wel 

van belang geacht. 

 

 
F i g u u r  1 3 .  N a t u u r g e b i e d e n  i n  h e t  k a d e r  v a n  h e t  N a t u u r b e h e e r p l a n  

2 0 1 3  

2 . 5 . 2   

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Naast de gebiedsbescherming waarbij gebieden vaak voor specifieke soorten 

(instandhoudingsdoelen of doelsoorten) zijn aangewezen, zijn alle van nature 

in Nederland voorkomende soorten beschermd via de Flora- en faunawet. Voor 

de huidige Flora- en faunawet zijn de beschermde soorten ingedeeld in drie 

door de wet genoemde tabellen I, II en III. Alleen de vogels vallen daar buiten. 

Die zijn in het broedseizoen altijd en overal volledig beschermd en daarbuiten 
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alleen als ze een vaste nestplaats blijven gebruiken. Dat betreft maar een paar 

soorten: steenuil, roek, gierzwaluw, huismus, ooievaar, kerkuil, slechtvalk, 

boomvalk, buizerd en ransuil. 

 

De soorten uit de tabel I gelden als licht beschermd. Dat komt, omdat voor de-

ze tabel een algemene ontheffing geldt voor het overtreden van verbodsbepa-

lingen uit de wet bij ruimtelijke ingrepen. Die soorten zijn bij een bestem-

mingsplanprocedure daarom minder van belang, al blijft de wet een algehele 

voorzorg in de vorm van het zorgvuldig omgaan met soorten voorschrijven.  

 

Voor gemiddeld beschermde soorten uit tabel II geldt dat verbodsbepalingen 

bij ruimtelijke ontwikkelingen niet belemmerend zijn wanneer volgens een 

door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of 

een van zijn ambtsvoorgangers goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. 

Daarvan zijn er meer dan 30 voor onder meer de bouw- en ontwikkelsector, 

groenbeheer en de waterschappen. Anders kan door de staatssecretaris ook 

een ontheffing worden verleend bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, on-

der vergelijkbare voorwaarden en ingrepen als de gedragscodes voorschrijven. 

 

Wat overblijft, zijn de streng beschermde soorten uit tabel III. Volgens de wet 

moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd, maar ruimtelijke ontwikke-

ling en inrichting is geen criterium op basis waarvan de staatssecretaris die kan 

verlenen. Daarom zal met verzachtende maatregelen en planning moeten wor-

den voorkomen dat een verbodsbepaling, zoals voor doden, beschadigen of  

verstoren, wordt overtreden. Met de aandacht vragende soorten uit tabel II 

zijn daarom de soorten uit tabel III van belang voor de ontwikkelingsmogelijk-

heden van het buitengebied. 

 

Van alle soorten uit de tabellen II en III, die de laatste vijf jaren zijn waarge-

nomen binnen het grondgebied van de gemeente Weststellingwerf, is tabel 2 

opgesteld. Dat betreft dus de actuele en recente situatie van de tabel II en ta-

bel III-soorten. Het betreft in totaal 62 verschillende soorten: 5 soorten amfi-

bieën, 2 dagvlindersoorten, 1 keversoort, 3 soorten libellen, 15 soorten vaat-

planten, 3 soorten vissen, 15 vogelsoorten, 1 soort slak, 8 soorten zoogdieren 

en 9 soorten vleermuizen. Bij deze laatste zoogdiergroep valt op dat de twee-

kleurige vleermuis niet wordt genoemd. Aangezien de laatvlieger en rosse 

vleermuis wel zijn waargenomen, is de kans groot dat deze soort hiermee is 

verward. 

 

Tabel 2. Streng en gemiddeld beschermde soorten die recent zijn aangetroffen  

S o o r t   B e s c h e r -

m i n g   

A m f i b i e ë n  

Alpenwatersalamander tabel II 

Boomkikker, Heikikker, Kamsalamander, Poelkikker, Rugstreeppad tabel III 

I n s e c t e n   

Dagvlinders: Grote vuurvlinder, Heideblauwtje  tabel III 
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S o o r t   B e s c h e r -

m i n g   

Kevers: Gestreepte waterroofkever  

Libellen: Gevlekte witsnuitlibel, Groene glazenmaker, Noordse winterjuffer 

R e p t i e l e n  

Levendbarende hagedis tabel II 

Adder, Hazelworm, Ringslang tabel III 

V a a t p l a n t e n  

Beenbreek, Brede orchis, Gevlekte orchis, Kleine zonnedauw, Klokjesgenti-

aan, Rietorchis, Ronde zonnedauw, Spaanse ruiter, Steenbreekvaren, Tong-

varen, Valkruid, Veldsalie, Waterdrieblad, Wilde gagel, Wilde Marjolein 

tabel II 

V i s s e n  

Kleine modderkruiper tabel II 

Bittervoorn, Grote modderkruiper tabel III 

V o g e l s  

Boomvalk, Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, 

Kerkuil, Ooievaar, Ransuil, Roek, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespen-

dief, Zwarte wouw. 

tabel III 

W e e k d i e r e n  

Platte schijfhoren tabel III 

Z o o g d i e r e n  

Damhert, Eekhoorn, Steenmarter, Wild zwijn tabel II 

Boommarter, Das, Otter, Waterspitsmuis tabel III 

Z o o g d i e r e n  -  V l e e r m u i z e n  

Baardvleermuis, Franjestaart, Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoor-

vleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleer-

muis, Watervleermuis 

tabel III 

 

 

F i g u u r  1 4 .  B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

 

Een aantal van de in de tabel genoemde soorten is ‘in kaart te brengen’ op het 

gemeentelijk grondgebied (zie figuur 14). Dat is gebeurd op basis van de ter-

reinkenmerken die het waarschijnlijk maken dat de soort er voorkomt of bin-

nen de bestemmingsplanperiode voor zou kunnen gaan komen. Dat kan van be-
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lang zijn voor de bestemming die aan dat plandeelgebied kunnen worden toe-

gekend, net als dat de beschermde natuurgebieden ruimtelijke consequenties 

hebben. 

 

A m f i b i e ën  

De zeldzamere en dus beschermde amfibieën stellen specifieke eisen aan het 

voorkomen van onderdelen van hun leefgebied. Daarbij mag de afstand tussen 

die onderdelen of landschapselementen niet meer dan 300 m tot 600 m zijn. 

Van de amfibieën is heikikker gebonden aan het gecombineerd voorkomen van 

heide of heischrale vegetaties met poelen of (afgesneden) beekmeanders of 

watergangen met een goede waterkwaliteit. Daarbij moeten dan ook nog strui-

kenvegetaties beschikbaar zijn. De soort verspreid zich echter niet snel en ze-

ker niet door andersoortige gebieden.  

 

Kamsalamander verplaatst zich jaarlijks tussen voortplantingspoelen met een 

goede waterkwaliteit, extensief gebruikte, vochtige schrale gebieden en op-

gaande beplanting of struikenbeplanting. Daarbij worden afstanden van iets 

meer dan een kilometer niet geschuwd. 

 

Poelkikker zoekt het in de combinatie van afgesloten schoon water en houtige 

ruigte of opgaande beplanting zoals een houtwal. Wanneer een keten van poe-

len om de 600 m is te volgen, kan de soort zicht verspreiden.  

 

Ringslang is bij uitstek een beekdalsoort van natte graslanden aan het water, 

die echter ook moerasgebieden aan de beek benut. Een individu kan daarbin-

nen grote afstanden afleggen. 

 

L i b e l l en  

Het voorkomen van gevlekte witsnuitlibel zal beperkt blijven tot de open wa-

tergebieden van De Tsjonger en De Lende, waaronder het gebied Rottige 

Meenthe. De soort is alleen van de oostrand van de Rottige Meenthe bekend.  

 

Groene glazenmaker is voor zijn levenscyclus afhankelijk van de waterplant 

krabbenscheer die alleen onder de combinatie van een bepaalde kwaliteit 

kwelwater en verterend plantenmateriaal voorkomt. Dat is in de gemeente 

Weststellingwerf beperkt tot de Rottige Meenthe en de Lendevallei. Noordse 

winterjuffer is ook te vinden in de Rottige Meenthe en de Lendevallei, met 

kennelijk een voorkeur voor de laatste locatie. 

 

V l e e r m u i z en  

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn vooral ook soorten van de bebouw-

de kom. Het zijn gebouwenbewoners waarvan elk dorp of nederzetting in de 

gemeente wel een kolonie zal huisvesten. Daarnaast kan een kleine groep of 

een solitair mannetje ook heel goed een verblijfplaats kiezen in een woning in 

het buitengebied. Beide soorten foerageren in het gehele buitengebied.  
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Ook meervleermuis is een gebouwenbewoner, maar van deze soort zijn geen 

verblijfplaatsen in Zuidoost-Fryslân bekend. Het dal van De Tsjonger met het 

Brandemeer is echter zeker bereikbaar als foerageergebied voor de kolonies 

uit Tsjerkgaast, Lemmer, Sloten, Balk of Tjalleberd. Daarnaast is de soort ook 

vastgesteld rond De Lende en in De Rottige Meenthe.  

 

De soort ruige dwergvleermuis bestaat tijdens de zomer in Nederland uitslui-

tend uit mannetjes die alleen of met een kleine groep in boomholtes of bouw-

werken verblijven. Het is een typische insectenjager van het buitengebied, die 

net zo lief rond bebouwing in kleinschalig landschap als in een moerasgebied 

foerageert.  

 

Van watervleermuis zijn ook geen koloniebomen bekend op het gemeentelijk 

grondgebied, maar de soort wordt overal boven watergangen en kleine water-

plassen in de gemeente aangetroffen. 

 

O v e r i g e  

Bittervoorn is voor zijn voortplanting afhankelijk van grote zoetwatermosselen 

die worden gebruikt als broedkamer. Daarom wordt de soort alleen aangetrof-

fen in schoon water. Hiervoor voldoen delen van beide beeksystemen en de 

kern van de Rottige Meenthe.  

 

Er is een flink bosgebied met oudere bomen en voldoende rust nodig om 

boommarter een territorium te bieden. Dat komt vooral voor op de ruggen tus-

sen de beekdalen en nabij de boscomplexen in aangrenzende gemeenten.  

 

Das kan met kleine bospartijen of zelfs opgaande beplantingen toe om een 

burcht, bijburcht of vluchtpijp aan te leggen. Hij heeft daar in de omgeving 

echter grasland of akkers nodig met voedselgewassen. Die combinatie komt in 

het oostelijk gebied van de gemeente ruimschoots voor.  

 

Otter is geherintroduceerd in De Wieden en Weerribben. De soort zwermt uit 

en wordt onder meer in de Rottige Meenthe en de Lendevallei aangetroffen. 

2 . 6   

D e  l a n d b o u w  

De landbouw neemt een belangrijke plaats in op het platteland van Weststel-

lingwerf. Het platteland is echter in beweging, waardoor het aandeel van de 

landbouw in de regionale economie en het aantal boeren in de gemeente af-

neemt. Meer dan de helft van het oorspronkelijke aantal boerderijen is thans 

niet meer in agrarisch gebruik, maar huisvest allerlei bedrijfjes of dient thans 

als woon- of recreatieobject. 

 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aan-

tal landbouwbedrijven in de gemeente in de periode 1990-2012 is teruggelopen 
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van 595 in 1990, naar 502 in 2000 en naar 399 in 2012. De gemiddelde bedrijfs-

omvang is door schaalvergroting in de landbouw in die periode daarentegen 

ongeveer met 60% toegenomen. De agrarische sector bestaat in Weststelling-

werf hoofdzakelijk uit melkveeteeltbedrijven. Er komen enkele akkerbouw-, 

tuinbouw- en intensieve veehouderijbedrijven in de gemeente voor.  

 

Alhoewel het agrarisch karakter nog dominant is in de gemeente, is de laatste 

decennia een proces van stille verstedelijking gaande geweest. Het grondge-

bruik van de agrarische sector is volgens cijfers van het CBS in de periode 

1990-2008 geleidelijk afgenomen (-385 ha). In 1990 was nog sprake van 18.853 

ha aan agrarische gronden; in 2008 betrof dit 18.468 ha. Deze afname is ten 

gunste gekomen van de oppervlakten aan binnenwater (+199 ha), bebouwd ter-

rein (+93 ha), semi-bebouwd terrein (+69 ha), recreatieterrein (+33 ha) en bos 

en open natuurlijk terrein (+16 ha). Ook het grondgebruik ten behoeve van 

verkeersterrein is in de beschouwde periode afgenomen (-28 ha).  

 

Andere sectoren blijken steeds meer ruimte op te eisen. Hoewel landbouw in 

z’n algemeenheid niet langer de grootste economische sector vormt op het 

platteland, zal deze naar verwachting ook in de toekomst in belangrijke mate 

het gezicht van het platteland blijven bepalen.  

2 . 7   

W o n e n  

Het gevarieerde en aantrekkelijke buitengebied met toch een behoorlijk voor-

zieningenniveau en een goede bereikbaarheid blijken bepalende factoren te 

zijn voor Weststellingwerf als vestigingsplaats. Weststellingwerf is een aan-

trekkelijke woongemeente met hoge woonkwaliteiten voor mensen uit de re-

gio. Maar ook elders is er belangstelling voor wonen in de gemeente. Niet al-

leen van gepensioneerden maar ook van werkenden die rust en ruimte in com-

binatie met een relatief snelle verbinding naar de economische centra van het 

land zoeken.  

 

In de voorbije tijd van de evenredige verdeling van aantallen woningen over de 

dorpen is hierom bijna bij elk dorp nieuwbouw gerealiseerd. Bij vele lintvormi-

ge dorpen is woningbouw geconcentreerd bij het centrum in de vorm van een 

nieuwbouwwijkje. Deze verdikkingen van de kernen in het lint zijn niet be-

paald karakteristiek in de historische structuur van dergelijke lintdorpen.  

 

Figuur 15 toont de inventarisatie van de verschillende primaire woonfuncties in 

het plangebied van voorliggend bestemmingsplan. Het gaat in het buitengebied 

in overwegende mate om ‘gewone’ burgerwoningen en in mindere mate om 

voormalige boerderijen waar burgerbewoning nu de hoofdfunctie op het per-

ceel uitmaakt. In het zuidwestelijke deel van de gemeente vindt tot slot op 

een locatie bij Driewegsluis bewoning op een woonboot plaats.  

 

GRONDGEBRUIK 
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F i g u u r  1 5 .  I n v e n t a r i s a t i e k a a r t  w o o n f u n c t i e s  

2 . 8   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d  

Stad en platteland raken steeds meer met elkaar vervlochten waardoor de 

scheiding hiertussen langzaamaan verdwijnt. Dit houdt risico’s in voor het na-

tuurlijke, sociale en culturele erfgoed. Als er bijvoorbeeld meer bedrijvigheid 

komt, kan dat ten koste gaan van rust, ruimte, natuur, biodiversiteit en de 

noodzakelijke ruimte voor water.  

 

 
F i g u u r  1 6 .  I n v e n t a r i s a t i e k a a r t  b e d r i j v e n f u n c t i e s  

 

De in figuur 16 getoonde niet-agrarische bedrijvigheid in het plangebied wordt 

gevormd door agrarisch aanverwante bedrijven, zoals agrarisch hulp- en loon-

bedrijven en hoveniersbedrijven, maar ook door niet-agrarisch aanverwante 

bedrijven (in de figuur als bijzondere bedrijvigheid aangegeven), zoals een au-

tosloperij, gaswinlocaties, mijnbouwlocaties, opslag, rietdekkersbedrijf, sier-
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smederij, waterleidingbedrijf, wegensteunpunt, zadelmakerij, zandwinning. 

Daarnaast vinden bij paardenhouderijen bedrijfsmatige activiteiten plaats die 

niet direct in verband kunnen worden gebracht met de productiefunctie van de 

landbouwgronden. Tot slot komen op diverse locaties in het plangebied nuts-

voorzieningen voor.  

 

De niet-agrarische aanverwante bedrijvigheid heeft van oudsher een plaats in 

het buitengebied gevonden. Veel van deze bedrijven zijn echter niet aan het 

buitengebied gebonden en horen daar in principe dan ook niet thuis.  

2 . 9   

R e c r e a t i e  

Een toenemende landelijke tendens is dat het buitengebied in toenemende 

mate als recreatiegebied wordt ontdekt. Ondanks de veelvoorkomende natuur-

lijke, landschappelijke en daarmee recreatieve kwaliteiten, beschikt Weststel-

lingwerf echter niet over een sterk eigen aansprekend recreatief gezicht. Re-

creatie en toerisme zijn nog relatief weinig ontwikkeld en voornamelijk klein-

schalig. Dit terwijl de gemeente in potentie toeristisch-recreatief veel te bie-

den heeft door de grote kwaliteit en afwisseling in het landelijk gebied. Daar-

bij komt dat de gemeente grenst aan gebieden met een hoge recreatieve en 

toeristische bekendheid, zoals de Nationale Parken het Drents-Friese Wold en 

de Wieden en Weerribben. De belangrijke vaarroute van de kop van Overijssel 

naar het Friese Merengebied voert over De Tsjonger door de gemeente West-

stellingwerf. In de gemeente komen daarnaast diverse wandel- en fietspaden 

voor.  

 

 
F i g u u r  1 7 .  R e c r e a t i e v e  f u n c t i e s  

 

In figuur 17 zijn de diverse recreatieve voorzieningen in het plangebied zicht-

baar gemaakt. De verschillende (verblijfs)recreatieve voorzieningen die voor-

komen, betreffen recreatieterreinen, (kleinschalige) kampeerterreinen en 
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bungalow-/huisjesterreinen. Daarnaast is sprake van recreatieve appartemen-

ten in hoofdgebouwen en gelegenheden tot Bed & Breakfast in bijgebouwen bij 

woonfuncties. Naast deze voorzieningen komen tevens een jachthaven, zwem-

voorziening, enige sportvoorzieningen en enkele maneges in het plangebied 

voor.  

2 . 1 0   

D i v e r s e  o v e r i g e  f u n c t i e s  

In het plangebied komen nog verschillende overige functies voor. Het gaat 

hierbij om functies als detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, 

zorgboerderijen en een cultureel-educatieve voorziening. Een en ander is 

zichtbaar gemaakt in figuur 18.  

 

 
F i g u u r  1 8 .  O v e r i g e  v o o r k o m e n d e  f u n c t i e s  

2 . 1 1   

V e r k e e r  e n  i n f r a s t r u c t u u r  

De aantrekkelijke ligging in het infrastructurele netwerk zorgt voor een goede 

bereikbaarheid van de gemeente. De A32 (Zwolle - Leeuwarden) en de spoor-

lijn zijn de twee economisch belangrijke slagaders die de gemeente verbinden 

met de rest van Nederland. De A32 kan getypeerd worden als een cruciale 

‘verbindingsader’ tussen twee hoofdverkeersroutes vanuit de Randstad naar 

Noord-Nederland en Noord-Duitsland: de A28 (Amersfoort - Groningen) en de 

A6/A7 (Amsterdam – Groningen). Daarmee ligt de gemeente over het algemeen 

en Wolvega als hoofdkern in het bijzonder niet aan een van deze ‘economische 

corridors’, maar is er over de snelweg wel uitstekend mee verbonden. De 

treinverbindingen met Heerenveen/Leeuwarden en de Randstad zijn goed 

maar niet hoogfrequent. Voor het lange afstand personenvervoer naar Leeu-

warden en de centra in het midden en westen van het land vormt de trein 
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evenwel een goed alternatief voor de auto. Overigens zal de frequentie van 

het aantal treinen de komende jaren stapsgewijs worden opgevoerd zodat de 

verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad verder wordt verbeterd. Ook 

voor Wolvega betekent dit een betere verbinding: in de toekomst tweemaal 

per uur een trein in plaats van de ene trein die nu per uur stopt.  

 

 
F i g u u r  1 9 .  D e  ( i n t e r ) r e g i o n a l e  v e r b i n d i n g e n   

( B r o n :  S t r u c t u u r p l a n  W e s t s t e l l i n g w e r f )    
 

 
F i g u u r  2 0 .  V e r b i n d i n g e n  i n  d e  g e m e e n t e  
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3 3  R u i m t e l i j k  

b e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  e n  R u i m t e  

In de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR, 13 maart 2012) geeft 

het Rijk haar visie aan op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland 

richting 2040. Dit betreft een integraal kader dat de basis vormt voor bestaand 

en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In dit document zijn de 

nationale belangen geformuleerd. In de SVIR is gekozen voor een meer selec-

tieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de 

ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

- Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland. 

- Verbeteren van de bereikbaarheid. 

- Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in 

de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de di-

verse onderscheiden regio’s. Buiten deze nationale belangen hebben decentra-

le overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening 

gekregen. Het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de 

hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, be-

drijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) 

ingrepen in een gebied nodig zijn. 

3 . 1 . 2   

B e s l u i t  a l g e m e n e  r e g e l s  r u i m t e l i j k e  o r d e -

n i n g  

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

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

gels richten zich primair op gemeenten, die het eerstverantwoordelijke over-

heidsniveau zijn voor de inhoud van ruimtelijke plannen. In het “Besluit alge-

mene regels ruimtelijke ordening” (Barro, 7 december 2011), ook wel bekend 

onder de naam AMvB Ruimte, zijn de nationale belangen uit de SVIR voorzien 
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van juridische kaders waarmee de doorwerking van de nationale belangen op 

ruimtelijk gebied is geborgd. 

3 . 1 . 3   

B e l e i d  p l a t t e l a n d s w o n i n g e n  

Het “Beleid plattelandswoningen” is op 1 januari 2013 middels een wijziging 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden 

en betreft het mogelijk maken van burgerbewoning van (voormalige) agrari-

sche bedrijfswoningen in het buitengebied. Dit was voorheen niet mogelijk. De 

nieuwe wet- en regelgeving ziet er op toe dat de bedrijfsvoering van het bij-

behorende nog in werking zijnde agrarische bedrijf niet door plattelandswo-

ningen wordt beperkt, aangezien de plattelandswoningen niet worden be-

schermd tegen milieugevolgen (zoals geur- en geluidhinder en luchtkwaliteit) 

van het bijbehorende nabijgelegen agrarisch bedrijf. Plattelandswoningen zijn 

wel beschermd tegen de milieugevolgen van overige omliggende bedrijven. De 

wetgeving is alleen toepasbaar op (voormalige) agrarische bedrijfswoningen 

waarvan het agrarische bedrijf nog actief is.  

3 . 2   

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

3 . 2 . 1   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n  2 0 0 7  

Het “Streekplan Fryslân 2007” van de Provincie Fryslân (13 december 2006) 

geeft de visie op het ruimtelijk beleid van de provincie weer en vormt de basis 

van het provinciale beleid tot 2016. Uitgangspunt is een ondeelbaar Fryslân 

waarbij stad en platteland elkaar nodig hebben en elkaar ondersteunen. Daar-

naast wordt ingezet op een economisch sterk Fryslân met ruimtelijke kwaliteit 

van het landschap. Ruimtelijke kwaliteit benadrukt het bovenlokale belang bij 

de instandhouding en verder ontwikkelen van gebruiks-, belevings- en toe-

komstwaarde van de ruimte.  

 

Het streekplan geeft aan dat het landelijk gebied primair bestemd is voor 

functies die een ruimtelijk-functionele relatie met het landelijk gebied heb-

ben. Het gaat daarbij vooral om de functies landbouw, recreatie, natuur en 

waterberging en bestaande woon- en werkfuncties en voorzieningen. De vol-

gende beleidslijnen van de Provincie Fryslân zijn voor het buitengebied van 

Weststellingwerf relevant. 

 

A l g em e n e  v i s i e  

Voor een verantwoorde ruimtelijke inpassing van de sociaaleconomische dyna-

miek van Zuidoost-Fryslân wordt aangesloten bij de aanwezige natuurlijke, 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Het is een uitdaging om de 

ruimtelijke dynamiek gelijktijdig op te laten gaan met investeringen in groene 

FUNCTIES IN HET  

LANDELIJK GEBIED 
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en blauwe kwaliteiten. Hoofdaccent ligt daarbij op de stedelijke centra. Daar-

naast is bestendiging en verbetering van de positie van krachtige regionale 

centra van belang, waaronder Wolvega. Realisering van de EHS in het kader 

van nieuwe natuur zorgt voor versterking en ontwikkeling van natuurlijke 

waarden. Het gaat hierbij vooral om herstel van natuurlijke beekdalsystemen, 

de realisering van hydrologische bufferzones en vergroting van kerngebieden. 

Natuurontwikkelingen vinden vooral plaats in de omgeving van onder meer De 

Lende. Dit wordt gekoppeld aan vergroting van de mogelijkheden voor het 

vasthouden en bergen van water. Ook behoud en versterking van landschappe-

lijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn gewenst. De ligging tussen Drenthe 

en het Friese merengebied, in combinatie met de aantrekkelijke gebiedsspeci-

fieke natuur- en landschapswaarden (‘stukje Drenthe in Fryslân’), bieden kan-

sen voor versterking en verbreding van recreatie en toerisme, passend bij de 

aard en de karakteristieken van het gebied.  

 

 
F i g u u r  2 1 .  K a a r t f r a g m e n t  G e b i e d s g e r i c h t  b e l e i d  Z u i d o o s t - F r y s l â n  

 

B o d e m ,  l a n d s ch ap ,  n a t u u r  en  w a t e r  

- Versterking is gewenst van de op de beekdalen gerichte landschaps-

structuur van De Lende en De Tsjonger en de daarop haaks staande be-

plantingsstructuur.  
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- Bij De Lende wordt herstel van het natuurlijke karakter van het beekdal 

nagestreefd door natuurontwikkeling (uitbreiding van de EHS) en her-

meandering, in combinatie met waterberging langs de benedenlopen. Er 

zijn kansen voor groene en blauwe diensten door de landbouw en parti-

culier natuurbeheer. 

- De Provincie Fryslân ziet mogelijkheden om versnipperde stukken natuur 

werkende weg te herschikken wanneer dit zowel voordelen voor de 

landbouw als voor de natuur heeft. 

- Voor het overige is landbouwontwikkeling mogelijk binnen de land-

schappelijke kernkwaliteiten, met inbegrip van schaalvergroting en van 

houtteelt. De afweging vindt plaats op basis van gebiedsgericht maat-

werk. Vooral de hogere zandruggen bieden goede condities voor land-

bouwontwikkeling. Rekening wordt gehouden met de verzuringgevoelig-

heid van bepaalde natuurgebieden, waarvoor zo nodig flankerend beleid 

wordt ingezet. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kwetsbaar-

heid van brongebieden van beken in verband met de waterkwaliteit. 

- Extensivering van de landbouw kan in sommige delen aan de orde zijn 

en samengaan met verbreding van landbouw(kansen). Lage delen van 

het gebied zijn waar mogelijk te benutten voor boezemvergroting.  

- Voldoende landschappelijke openheid is een kernkwaliteit van het 

veenweidegebied, ook voor weidevogels en ganzenopvang. Het behoud 

van de landbouw is hiervoor van belang, met kansen voor groene en 

blauwe diensten. 

- Grote aaneengesloten natuurgebieden worden in stand gehouden. De 

mogelijkheden voor recreatief medegebruik zijn hierop afgestemd.  

 

O n t s l u i t i n g  

- Verbetering van het onderliggende wegennet tussen Heerenveen en Jou-

re, parallel aan de A7 en de A32, is nodig in verband met de oplossing 

van de verkeersproblematiek bij het knooppunt Joure. Daarnaast is ver-

betering van belang voor de doorstroming van verkeer van en naar de 

stedelijke gebieden en voor de verkeersveiligheid. 

 

R e c r e a t i e ( k e r n en )  

- Ontwikkeling van de recreatie is vooral te koppelen aan de netwerken 

voor landrecreatie (wandelen, fietsen, paardrijden), de cultuurhistorie 

en de bossen/landgoederen. Kansen zijn er vooral in de omgeving van 

het Nationaal Park Drents-Friesche Wold, onder meer in het relatief on-

ontdekte gebied tussen Oosterwolde en Wolvega. 

- Recreatiekern Noordwolde: mogelijkheden voor recreatieve ontwikke-

ling zijn er vooral in zuidelijke en oostelijke richting (Spoekeplas), in 

combinatie met herinrichting en kwaliteitsverbetering van het centrum-

gebied. 

- Buiten de recreatiekernen zijn er vooral kansen voor verblijfsrecreatie 

rond het Nationaal Park Drents-Friesche Wold en in de zone Wolvega-

Noordwolde/Boijl-Oldeberkoop. In de omgeving bij Driewegsluis/Helo-
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mavaort zijn er kansen voor (kleinschalige) verblijfsrecreatie, passend 

bij en in goede afstemming op de natuurwaarden van de Rottige Meen-

the. 

 

O v e r i g  

- Bij de invulling van ‘naar aard en schaal passende bedrijvigheid’ wordt 

rekening gehouden met de al aanwezige bedrijvenconcentraties en de 

daaraan gekoppelde werkfuncties van onder meer Noordwolde. 

3 . 2 . 2   

P r o v i n c i a l e  V e r o r d e n i n g  R o m t e  

Ter bescherming van de provinciale belangen heeft de provincie de “Provincia-

le Verordening Romte” (PVR, 15 juni 2011) vastgesteld. Dit omdat met de in-

voering van de Wro de goedkeuringsbevoegdheid van bestemmingsplannen door 

de provincie is vervallen en het streekplan daardoor de status van een struc-

tuurvisie heeft gekregen. In de PVR is aangegeven welke onderwerpen de pro-

vincie van provinciaal belang acht en op welke wijze deze moeten worden ver-

taald in gemeentelijke ruimtelijke plannen. Het streekplanbeleid, zoals dat 

hiervoor is aangegeven, is in het kader van de verordening voorzien van con-

crete beleidsregels. Deze beleidsregels zijn betrokken bij het opstellen van dit 

bestemmingsplan. De PVR kent daarnaast strakkere regels ten behoeve van de 

borging van ruimtelijke kwaliteit. Zo heeft de provincie onder meer bepaald 

dat gemeenten in plannen voor het landelijk gebied duidelijkheid moeten ge-

ven over hoe de ruimtelijke kwaliteit van het landschap gewaarborgd wordt.  

3 . 3   

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

3 . 3 . 1   

S t r u c t u u r p l a n  W e s t s t e l l i n g w e r f  2 0 0 0 - 2 0 1 5   

In het “Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015” heeft de gemeente (25 fe-

bruari 2002) haar overkoepelende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Weststellingwerf voor de periode tot 2015 uiteengezet. Het plan is primair be-

doeld als ruimtelijk toetsings- en uitwerkingskader voor de (middel)lange ter-

mijn. Het structuurplan betreft een ruimtelijk plan op hoofdlijnen waarin de 

essentiële keuzes met betrekking tot de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 

zijn gemaakt voor zowel het bebouwde gebied als het buitengebied. Het struc-

tuurplan beschrijft een samenhangende en gefaseerde ruimtelijke ontwikkeling 

van de stedelijke en landelijke functies van de gehele gemeente, uitgaande 

van een ruimtelijke zonering van kansen en beperkingen voor de verschillende 

functies en gebruikers. In de gemaakte keuzes in het structuurplan hebben 

kwaliteits- en duurzaamheidsambities de boventoon gevoerd.   
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F i g u u r  2 2 .  P l a n k a a r t  s t r u c t u u r p l a n  W e s t s t e l l i n g w e r f  

 

Vanwege de positie van de gemeente in het landschap en de ligging aan be-

langrijke infrastructuur wordt in het structuurplan op hoofdlijnen gestreefd 

naar: 

- behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische 

‘bakermat’ van de gemeente; de historisch bepaalde diversiteit van 

landschappen en nederzettingen blijft ook in de toekomst gehandhaafd; 

- een evenwichtige en onderlinge samenhangende ontwikkeling van de 

economisch, recreatief-toeristische en woonpotenties, waarbij kwaliteit 

vóór kwantiteit gaat; 

- concentratie van de nieuwe woon- en werkgebieden primair in de oost-

flank van Wolvega; 

- een grote diversiteit in woon- en werkmilieus voor de eigen bedrijven en 

woningzoekenden maar ook voor vestigers van buitenaf met als gemeen-

schappelijk uitgangspunt: ‘een aantrekkelijke ligging in het landschap’.  

 

Een goed functionerend buitengebied is daarnaast één van de hoofdthema’s 

voor het ruimtelijke beleid van de gemeente. Samengevat zijn de volgende 

uitgangspunten in dit kader van toepassing.  
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L a n d b ou w  

- De rundveehouderij blijft de belangrijkste tak voor de gemeente. 

- Uitgangspunt is het zoveel mogelijk verweven van natuur- en land-

schapsdoelen met de agrarische bedrijfsvoering. 

- Een duurzamer bedrijfsvoering en de ontwikkelingen bij de EU dwingen 

tot keuzen. 

 

N a t u u r  

- Optimaliseren hydrologische condities voor de natuur, vooral in de Lin-

devallei. 

- Behoud en beheer bestaande gebieden. 

- Uitbreiden en aaneensluiten via het landschapsecologisch raamwerk. 

- Nieuwe natuuruitbreiding in het Lindedal ten oosten van A32 in het ka-

der van het ROM-project; ten westen van de A32 een ecologische ver-

bindingszone naar de Rottige Meenthe in combinatie met duurzaam wa-

terbeheer. 

- In het overige buitengebied afstemmen en kansen benutten in samen-

werking met landbouw en recreatie. 

 

C u l t u u r h i s t o r i e  e n  l a n d s cha p  

- Gelijke waarde aan ‘cultuur’, ‘historie’ en ‘landschap’ toekennen en via 

een functionele analyse de te behouden, te herstellen en te vernieuwen 

structuren en elementen identificeren. 

- Speciale aandacht voor de ligging en beleving van de bebouwingslinten 

in het landschap. 

 

R e c r ea t i e  en  t oe r i s m e  i n  h e t  b u i t e ng eb i ed  

- Verdere groei van op de natuur en het landschap gerichte recreatief 

medegebruik en een beperkte concentratie van de verblijfsrecreatie in 

het buitengebied in aansluiting op ontwikkelingen in aangrenzende ge-

meenten/provincies. 

- Veel aandacht voor een verdere ontwikkeling van het routenetwerk voor 

fietsers en wandelaars en de koppeling van de bebouwde kommen aan 

routes in het buitengebied. 

- Onderzoek naar een (bescheiden en landschappelijk in te passen) ont-

wikkeling van de waterrecreatie in het westelijke deel van de gemeen-

te, indien mogelijk in samenhang met een verbetering van de water-

huishouding. 

3 . 3 . 2   

W e r f b o e k  W e s t s t e l l i n g w e r f  

Op 10 januari 2007 is het “Werfboek Weststellingwerf” gepresenteerd waar-

mee het college van burgemeester en wethouders een vijftal belangrijke toe-

komstige ontwikkelthema’s zichtbaar heeft willen maken. Het Werfboek is er 

op gericht om de inwoners van de gemeente, publieke en private partijen en-

thousiast te maken om een gezamenlijke uitwerking en uitvoering van de ont-
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wikkelingen mogelijk te maken. Het gaat daarbij om thema’s van bovenlokaal 

belang. In het Werfboek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de 

orde:  

- Uitbereiding van het Nationaal Park de Weerribben met de Rottige 

Meenthe, met als onderdelen de inrichting van een brede wetlandzone. 

Verder de ontwikkeling van De Lende, het toegankelijk maken voor be-

zoekers, ontwikkeling van verblijfsrecreatie, een ecologische golfbaan 

en de bouw van een paluduct (een moerasaquaduct). 

- Turven uit het oosten met als doel de historie van het gebied zichtbaar 

te maken, het toerisme te bevorderen en relicten te herstellen. 

- De paardenwereld van Weststellingwerf met als onderdelen het realise-

ren van een MBO-opleiding, aanbrengen van verbindingen tussen de be-

trokkenen bij de paardensport en het aanleggen van ruiterroutes. 

3 . 3 . 3   

N o t a ’ s  v a n  U i t g a n g s p u n t e n  

In het kader van onder meer voorliggend bestemmingsplan Buitengebied zijn in 

de afgelopen jaren door de gemeente verschillende Nota’s van Uitgangspunten 

(NvU) opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat om de volgen-

de nota’s: 

1 .  N v U  G r o e n e  fu n c t i e s  

In de “Nota van Uitgangspunten / Groene functies” (4 juni 2012) is voor 

de thema’s landschap, cultuurhistorie, paarden, recreatie, natuur en 

water het beleid in uitgangspunten vastgelegd. 

2 .  N v U  Ro d e  fu n c t i e s  

In de “Nota van Uitgangspunten / Rode functies” (4 juni 2012) zijn voor 

de thema’s wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, detailhandel, horeca, 

verkeer en infrastructuur en energie de uitgangspunten vastgelegd. 

3 .  N v U  Fu n c t i ev e r a n d er i n g  en  –v er b r e d i n g  a g r a r i s ch e  

s e c t o r  

De “Nota van Uitgangspunten / Functieverandering en –verbreding” 

(12 december 2011) geeft het nieuwe beleid voor hergebruik van vrij-

komende agrarische bebouwing en verbredingsactiviteiten bij agrarische 

bedrijven aan. 

4 .  N v U  A g r a r i s ch  

Met vaststelling van de “Nota van Uitgangspunten / Agrarisch” (13 sep-

tember 2010) is door de gemeenteraad de koers bepaald voor de agrari-

sche bedrijven, intensieve veehouderij en tweede bedrijfswoningen in 

het buitengebied. 

 

De nota’s van Uitgangspunten zijn mede als basis gebruikt voor de regeling in 

voorliggend bestemmingsplan. In de periode tot vaststelling van dit bestem-

mingsplan dienen deze stukken als interim-beleid. 
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3 . 3 . 4   

N o t i t i e  h e r z i e n i n g  v e r f i j n i n g  v e r b l i j f s r e -

c r e a t i e  ( k a m p e e r b e l e i d )  

Vanwege het vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR) is door de 

gemeenteraad de “Notitie herziening verfijning verblijfsrecreatie (kampeer-

beleid)” (17 maart 2008) vastgesteld. De notitie dient te worden vertaald in 

voorliggend bestemmingsplan zodat deze het juiste ruimtelijke toetsingskader 

voor de verschillende vormen van verblijfsrecreatie in het plangebied biedt.  

 

De volgende algemene uitgangspunten zijn onder meer genoemd: 

- Het College kan nadere voorwaarden stellen in het belang van 1) de 

openbare orde; 2) het voorkomen of beperken van overlast; 3) de ver-

keersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; 4) de zede-

lijkheid of gezondheid; 5) de bescherming van natuur en landschap. 

- Bij in het bestemmingsplan geregelde kampeerterreinen worden geen 

maximale aantallen standplaatsen en/of slaapplaatsen meer aangege-

ven. 

- De afstand tussen twee vestigingen voor kamperen en de afstand tot de 

erfgrens van naastgelegen woningen dan wel een agrarisch bouwblok 

bedraagt hemelsbreed gemeten minimaal 50 m. 

- In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen verschillen-

de typen kampeerterreinen of onderdelen daarvan (toeristische stand-

plaatsen, caravans, kampeerboerderijen). 

- De toegestane oppervlakte van de voorzieningengebouwen bedraagt 5% 

van het bestemmingsoppervlak (exclusief stacaravans en bergingen). In 

verband met ruimtelijke inpasbaarheid kan in specifieke situaties een 

bouwvlak worden gelegd. 

- Afschermende beplanting met inheemse soorten en/of gebiedseigen be-

planting is verplicht. 

- Parkeren van kampeerders en hun gasten dient steeds op eigen terrein 

plaats te vinden waarbij parkeerplaatsen eveneens landschappelijk die-

nen te worden ingepast. 

 

Naast de algemene uitgangspunten zijn in de beleidsnotitie ook specifieke uit-

gangspunten opgenomen voor: 

- toeristische standplaatsen en stacaravans op kampeerterreinen; 

- kleinschalig kamperen; 

- incidenteel kamperen; 

- vrij kamperen op eigen grond. 

 

Ook deze uitgangspunten zijn zo goed mogelijk vertaald in dit bestemmings-

plan. 
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3 . 3 . 5   

W e l s t a n d s n o t a  

In de “Welstandsnota” (uit 2004) is het gemeentelijk welstandsbeleid voor on-

der meer het plangebied van dit bestemmingsplan opgenomen. Het plangebied 

ligt overwegend, zo niet geheel, in welstandsgebied 12: ‘Landelijk gebied’. 

Het beleid dat in het landelijk gebied wordt voorgestaan, is gericht op het be-

heer van de bestaande situatie. Voor het welstandsgebied is een bijzonder am-

bitieniveau van kracht. De nadruk daarbij ligt op het behoud en waar mogelijk 

versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. De klemtoon ligt daar-

bij op handhaven en respecteren. Bijzondere ontwikkelingen worden niet ver-

wacht. Wel is voor de toekomst in de welstandsnota voorzien dat als gevolg 

van de schaalvergroting steeds meer boerderijen hun agrarische functie verlie-

zen waarbij functiewijzigingen en bijkomende verbouwingen zich zullen aan-

dienen. 

 

De thans nog in bedrijf zijnde agrarische bedrijfspercelen vormen geen onder-

deel van dit bestemmingsplan. Wel zijn de reeds vrijgekomen agrarische be-

drijven in het plangebied van dit bestemmingsplan opgenomen. Voor deze be-

bouwing gelden specifieke objectgerichte criteria (zoals in het op 6 juni 2011 

gewijzigde welstandskader voor boerderijen is vastgesteld). Het gaat daarbij 

vooral om stelp- en kop-hals-rompboerderijen met een overwegend traditio-

neel-ambachtelijke architectuur uit de 19
de

 en 20
ste

 eeuw. De boerderijen ko-

men vanwege hun bijzondere betekenis voor de gemeente in aanmerking voor 

extra aandacht bij planbeoordeling. De algemene lijn in de welstandsambitie is 

gericht op het handhaven van de bestaande kwaliteiten.  

3 . 3 . 6   

G e m e e n t e l i j k  V e r k e e r s -  e n  V e r v o e r p l a n  

In het “Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan” (uit 2000) is de visie ten aan-

zien van het verkeersbeleid opgenomen. Hierin is aangegeven dat de gemeente 

het verkeersbeleid verder conform het principe Duurzaam Veilig wil vormge-

ven. Dit betekent dat het wegennet zal worden ingericht met de volgende ty-

pen wegen: 

- Stroomwegen: dit zijn de (regionale) hoofdwegen, waar een maximum-

snelheid van 100 of 120 km/uur is toegestaan. 

- Gebiedsontsluitingswegen: dit zijn de 80 km/uur-wegen die gebieden 

aansluiten op het hoofdwegennet. 

- De wegen in het landelijk verblijfsgebied krijgen een typering erftoe-

gangsweg A of erftoegangsweg B. De A-wegen zijn voorzien van een vrij 

liggend fietspad en er geldt een maximale snelheid van 60+ km/uur. 

Voor de B-wegen geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. 

- Verblijfsgebied: een maximumsnelheid van 30 km/uur voor alle dorps-

kernen/bebouwde komgebieden. 
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3 . 3 . 7   

K l i m a a t b e l e i d s p l a n  2 0 1 0 - 2 0 2 0  

Het kabinet heeft in het programma Schoon en Zuinig (2007) de klimaatdoel-

stellingen vastgelegd op 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte 

van 1990, 20% energiebesparing in 10 jaar en 20% duurzame energie in 2020. 

De gemeenten hebben deze doelen overgenomen in het klimaatakkoord VNG-

VROM 2007. Woningbouwverenigingen en bouwbedrijven hebben een vergelijk-

baar convenant getekend. De gemeente Weststellingwerf heeft in 2009 het 

Energieakkoord Noord-Nederland getekend. Hierin is afgesproken dat provin-

cies en gemeenten de kabinetsdoelstellingen voor klimaat en energie helpen 

realiseren en om energie-innovatieve activiteiten te versterken. Gemeenten 

zullen zich inzetten voor optimale inzet van gemeentelijke deskundigheid voor 

activiteiten die voortvloeien uit het energieakkoord. Als uitgangspunt wordt 

een hogere energieambitie gehanteerd dan het wettelijk minimum in de 

nieuwbouwsector. Een stimuleringsbeleid zal worden ontwikkeld voor energie-

besparing in de bestaande bouw. Actief zal worden deelgenomen aan de be-

stuurlijke en ambtelijke werkverbanden die noodzakelijk zijn voor een effec-

tieve uitvoering van het energieakkoord.  

Het gemeentelijk “Klimaatbeleidsplan 2010-2020: Samen de schouders eron-

der” (1 februari 2010) is een beleidsplan op hoofdlijnen. Het formuleert doel-

stellingen en ambities die de komende 10 jaar nader moeten worden ingevuld. 

Op basis van eerder verschenen nota’s en de uitwerkingsmatrix wordt in de ac-

tiepunten een indicatie gegeven van de activiteiten die per thema gekozen 

kunnen worden. De feitelijke keuze en verdere uitwerking hiervan moeten ie-

der jaar worden gemaakt in de kadernota.  

 

Het bestemmingsplan is een instrument waarin enkele duurzame energieaspec-

ten geregeld kunnen worden. Zo kunnen randvoorwaarden voor passieve, ac-

tieve en fotovoltaïsche zonne-energie worden vastgelegd. Daarnaast kunnen 

gebruiksregels worden opgenomen waarin staat dat het op kleinschalige wijze 

opwekken van duurzame energie passend is in de bestemmingsregels. 
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4 4  P l a n o l o g i s c h e  e n  

m i l i e u k u n d i g e  

b e p e r k i n g e n  

4 . 1   

B o d e m k w a l i t e i t  

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

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

ruimtelijk plan inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het 

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

noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodem-

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

derhalve onderdeel van de onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van 

een ruimtelijk plan. Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat 

deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodanig goed moet zijn dat er geen 

risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het plangebied 

voor wonen of een andere functie. Ten behoeve van een goede ruimtelijke or-

dening moet het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mi-

lieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

worden voorkomen. 

 

O n d er z o e k  

Op de kaart van het Bodemloket
3
 is zoveel mogelijk informatie verzameld over 

de kwaliteit van de bodem. Het bodemloket biedt informatie over bodemon-

derzoeken en -saneringen die zijn uitgevoerd. Ook is er informatie opgenomen 

over bedrijven of terreinen waar ‘verdachte’ werkzaamheden hebben plaats-

gevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mo-

gelijk bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Ook voor onverdachte terrei-

nen geldt overigens dat bodemverontreiniging kan worden aangetroffen, omdat 

altijd activiteiten kunnen hebben plaatsgevonden die tot verontreiniging van 

de bodem hebben geleid en die thans niet bekend zijn. 

 

Uit de kaart van het bodemloket blijkt dat in het plangebied op verschillende 

plaatsen bodemonderzoek is uitgevoerd dat nog in procedure is. Ook is in het 

plangebied bodemonderzoek uitgevoerd waarvoor geen vervolg nodig is ge-

weest. In enkele gevallen zijn locaties gesaneerd. In het plangebied zijn voorts 

verschillende historische activiteiten bij het bodemloket bekend die kunnen 

wijzen op verontreiniging van de bodem.  

                                                   
3  Benaderbaar via www.bodemloket.nl 
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De gemeente Weststellingwerf beschikt daarnaast over een eigen gemeentelijk 

bodembeheerplan (Oranjewoud, 2010), waarvan een bodemkwaliteitskaart 

deel uitmaakt. Het gemeentelijk bodembeheerplan ziet toe op: 

- het toepassen van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie 

als bodem; 

- het toepassen van licht verontreinigde grond en baggerspecie in groot-

schalige toepassingen; 

- het verspreiden van schone en licht verontreinigde baggerspecie op de 

bodem.  

 

In het bodembeheerplan is geconstateerd dat Weststellingwerf overwegend uit 

schone gebieden, zonder specifieke probleemstoffen, bestaat. Er is overwe-

gend sprake van gebieden met een landbouw- of natuurfunctie. Relatief is er 

weinig grondverzet en een beperkte baggeropgave. Ook liggen in de gemeente 

geen gebieden met een dermate grote gevoeligheid dat uit oogpunt van be-

scherming van de bodemkwaliteit specifieke normen zouden moeten worden 

gesteld. Daarom kan in de gemeente worden volstaan met generiek beleid en 

is specifiek gebiedsgericht beleid niet nodig. Gemiddeld voldoet de bodemkwa-

liteit van het plangebied aan de bodemkwaliteitsklasse “landbouw/natuur”. 

Hiermee is de algemene bodemkwaliteit geschikt of beter dan noodzakelijk is 

voor de functies die in het buitengebied voorkomen.  

 

Voorliggend plan is op actualisatie van de bestaande situatie gericht. Naast 

reeds toegelaten reguliere perceelsgebonden bouwmogelijkheden worden er 

geen nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied moge-

lijk gemaakt. In het kader van in de toekomst uit te voeren projecten binnen 

de regels van dit bestemmingsplan zal daar waar nodig nader onderzoek moe-

ten worden verricht. In de voorbereiding- en uitvoeringsfase van een ontwikke-

ling moet daarom rekening worden gehouden met verkennend of actualiserend 

bodemonderzoek en het werken in en het afvoeren van licht tot sterk veront-

reinigde grond. De uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt hierdoor op 

voorhand niet door onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem be-

lemmerd. 

 

C o n c l u s i e  

Geconcludeerd kan worden dat de status quo met betrekking tot mogelijke bo-

demverontreiniging in het plangebied acceptabel is. Dit bestemmingsplan mag 

ten aanzien van het aspect bodem uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 2   

W a t e r b e h e e r  ( w a t e r t o e t s )  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  /  b e l e i d s k ad e r  

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

een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is ge-

houden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. 

BODEMBEHEERPLAN 
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In die paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in 

kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwa-

ter en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zoge-

naamde watertoets. Het doel van de watertoets is het waarborgen dat water-

huishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschou-

wing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 

plannen en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig 

stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 

 

W a t e r w e t  e n  Na t i o na a l  w a te r p l a n  

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

voor een ingrijpende bundeling van waterwetgeving. Daarnaast heeft het Na-

tionaal Waterplan (NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met de Waterwet 

is verschenen, een formele rol in de ruimtelijke ordening. De NWP bevat de 

hoofddoelstelling voor waterbeheer in Nederland en is de vervanger van de 

Vierde Nota Waterhuishouding en alle voorgaande nota’s hieromtrent. Het 

NWP is tevens een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wet ruimte-

lijke ordening en is opgesteld voor de planperiode 2009-2015. Het NWP gaat uit 

van integraal waterbeheer en van een watersysteembenadering. Het hoofd-

thema is ‘Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst’. Het 

NWP beoogt te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het beleid richt zich op 

bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en andere 

vormen van gebruik van water. In het NWP is beleid opgenomen voor het IJs-

selmeergebied, de Noordzee en de stroomgebiedbeheerplannen op grond van 

de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast bevat het NWP, naar aanleiding 

van het advies van de Deltacommissie in 2008, beleid over maatregelen die ge-

nomen moeten worden vanwege de verwachte klimaatsveranderingen.  

 

Met de inwerkingtreding van de Waterwet is tevens de Watervergunning van 

kracht geworden. Watervergunning (en/of Keurontheffing) van Wetterskip 

Fryslân als waterbeheerder is nodig voor werkzaamheden in, onder, langs, op, 

bij of aan open water, waterkeringen en wegen in het beheer van het water-

schap, het onttrekken van grondwater en het lozen op het oppervlaktewater.  

 

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

In het Waterhuishoudingsplan (WHP) van de Provincie Fryslân en het Waterbe-

heerplan (WBP) van Wetterskip Fryslân staat vermeld hoe de provincie en het 

waterschap vorm willen geven aan het waterbeheer in de periode 2010-2015. 

In het WHP staan doelen die de Provincie Fryslân in de planperiode wil berei-

ken. Het plan geeft kaders voor het waterbeheer, dat door het waterschap, 

gemeenten en andere partijen wordt uitgevoerd. In het WBP staan de maatre-

gelen die Wetterskip Fryslân van 2010-2015 neemt om het watersysteem op 

orde te houden en te verbeteren. De drie thema’s waterveiligheid, voldoende 

water en schoon water vormen de basis voor het waterbeheer in Fryslân. 

 

 

 

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

Met betrekking tot dit bestemmingsplan adviseert Wetterskip Fryslân in haar 

wateradvies het volgende (het complete advies is in bijlage 7 in het bij dit be-

stemmingsplan behorend planMER opgenomen): 

 

Ontwikkelingen door middel van wijzigingsbevoegdheid 

Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard, grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen worden in het nieuwe bestemmingsplan niet moge-

lijk gemaakt. Wij gaan er van uit dat er geen ontwikkelingen bij recht mogelijk 

worden gemaakt die op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk 

zijn. Wanneer er in de toekomst wel ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, 

bijvoorbeeld via een wijzigingsbevoegdheid, dan moet voor deze ontwikkelin-

gen opnieuw een watertoets worden doorlopen. 

 

Objecten van Wetterskip Fryslân 

In het plangebied liggen diverse objecten en belangen van Wetterskip Fryslân. 

Dit gaat onder andere om hoofdwatergangen, keringen en leidingen. De objec-

ten hoeven niet terug te komen op de Verbeelding en in de Regels. Maar de 

bestemmingen die de gronden krijgen waar deze objecten in liggen mogen de 

functie van de objecten niet uitsluiten. Zo moet bijvoorbeeld de bestemming 

van de gronden waar een hoofdwatergang ligt de functie Water mogelijk ma-

ken. Hieronder volgt een beschrijving van de objecten in het plangebied. 

 

Hoofdwatergangen en overig oppervlaktewater 

De hoofdwatergangen hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. 

Voor het onderhoud van deze watergangen is aan beide zijden een obstakel-

vrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet 

worden gebouwd. 

 

Naast de hoofdwatergangen zijn er ook schouwwatergangen en overige wate-

ren. In principe moet het bestemmingsplan al het oppervlaktewater in het 

plangebied planologisch mogelijk maken. 

 

Regionale keringen 

In het plangebied liggen regionale keringen. Door een hoog maaiveld zijn de 

keringen niet altijd direct herkenbaar als zijnde een kade. Een regionale ke-

ring of boezemkade beschermt het achterliggende gebied tegen hoge water-

standen in de Friese boezem. De regionale kering heeft met een bepaalde 

hoogte een kerende werking. Deze kerende werking moet te allen tijde ge-

handhaafd worden. Aan beide kanten van de kering hanteert Wetterskip Frys-

lân een obstakelvrije zone van 5 meter gerekend vanaf de teen van de kade. 

Deze obstakelvrije zone is nodig voor beheer en onderhoud van de boezemka-

de. Voor werkzaamheden binnen de kernzone en de obstakelvrije zone van de 

boezemkade is een watervergunning nodig. 
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Rioolpersleidingen en rioolgemalen 

In het plangebied liggen rioolgemalen in de nabij omgeving van Slijkenburg, 

Boijl, de Blesse, Steggerda en Oldeholtpade. Voor rioolgemalen is door de ge-

meente als bevoegd gezag een geurcontour vastgesteld. Binnen deze geurcon-

tour gelden beperkingen ten aanzien van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

Wij adviseren u om binnen uw organisatie contact hierover op te nemen. Graag 

willen wij op de hoogte worden gehouden over de voortgang en uitkomst van 

dit overleg. 

 

Er lopen rioolpersleidingen naar de rioolgemalen. Wetterskip Fryslân heeft be-

perkt recht van opstal ter plaatse van de rioolpersleidingen. Dit houdt o.a. in 

dat aan een strook van 6 meter (3 meter aan weerszijden van de persleiding, 

gerekend vanuit het hart van de leiding) beperkingen gelden voor het grondge-

bruik. Er mogen o.a. geen vaste verharding en diep wortelende beplanting 

worden aangelegd boven de genoemde strook. Bebouwing is hier ook niet toe-

gestaan. Bij nieuwe ontwikkelingen dient u hier rekening mee te houden. Het 

is daarom aan te bevelen de watertoets in een zo vroeg mogelijk stadium te 

doorlopen. 

 

De ligging van de rioolpersleidingen en rioolgemalen kunt u niet online raad-

plegen. Als bijlage van dit wateradvies sturen wij daarom enkele kaarten mee 

waarop de rioolpersleidingen en rioolgemalen schematisch staan aangegeven. 

Ook zijn deze gegevens digitaal aangeleverd. U hoeft deze niet op te nemen in 

de Regels en op de Verbeelding. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is de 

ligging van deze objecten wel van belang. 

 

Waterwingebied 

In het plangebied ligt nabij Oldeholtpade een grondwaterbeschermingsgebied. 

De provincie Fryslân is hiervoor bevoegd gezag. Wij verzoeken u hierover con-

tact op te nemen met Provincie Fryslân. 

 

C o n c l u s i e  

De gemeente volgt de wettelijk gestelde eisen die door Wetterskip Fryslân aan 

het wateraspect in het plangebied worden gesteld. De watertoets mag hiermee 

als afgerond worden beschouwd. Er bestaan voor het aspect water geen be-

lemmeringen ten aanzien van dit bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan mag 

uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 3   

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

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

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wij-

ziging van art. 3.6.1, lid 1 van het Bro geleid. Ieder ruimtelijk plan dient nu 

tevens een analyse van cultuurhistorische waarden van het plangebied te be-

vatten. In paragraaf 2.3 is hier reeds nader op ingegaan. Voor zover sprake van 
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cultuurhistorie is, dient daarnaast aangegeven te worden op welke wijze met 

de mogelijk in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is 

gehouden.  

 

O n d er z o e k  

Voorliggend bestemmingsplan is gericht op het actualiseren en conserveren van 

de bestaande situatie in het plangebied. Mochten nieuwe ruimtelijke ontwik-

kelingen in de toekomst plaatsvinden dan is het uitgangspunt dat nog bestaan-

de cultuurhistorische structuren en waarden in het plangebied niet of zo min 

mogelijk zullen worden doorbroken en aangetast. Hiertoe zijn de diverse cul-

tuurhistorische elementen in het plangebied met dit bestemmingsplan voorzien 

van een beschermingsregeling.  

 

C o n c l u s i e  

Dit bestemmingsplan is op actualisatie gericht; bestaande ruimtelijke struc-

turen worden niet gewijzigd en bestaande cultuurhistorische waarden worden 

als gevolg hiervan dan ook niet aangetast. Daarnaast zijn diverse bescher-

mingsregelingen ten aanzien van cultuurhistorie met dit getroffen. Dit be-

stemmingsplan mag uit cultuurhistorisch oogpunt derhalve uitvoerbaar worden 

geacht. 

4 . 4   

A r c h e o l o g i e  

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

Naar aanleiding van het Verdrag van Malta is de Wet op de Archeologische Mo-

numentenzorg (Wamz) ingesteld, als onderdeel van de gewijzigde Monumen-

tenwet 1988 (Monw). Hierin is geregeld dat gemeenten zelf verantwoordelijk 

zijn voor de archeologische monumentenzorg. In de Monw is gesteld dat de 

gemeente bij (op)nieuw vast te stellen ruimtelijke plannen rekening moet 

houden met in de bodem aanwezige en te verwachten archeologische waarden 

en dat archeologische resten bij bodemverstoring intact blijven. Deze verplich-

ting volgt ook uit de Wro/Bro, die voorschrijft dat archeologie en cultuurhisto-

rie uitdrukkelijk moeten worden meegewogen bij ruimtelijke plannen. Volgens 

het provinciaal beleid (PVR) en het rijksbeleid (MoMo) is integratie van de (ar-

cheologische) monumentenzorg in het gemeentelijke ruimtelijk beleid een 

fundamenteel uitgangspunt. Borging van archeologische waarden wordt gerea-

liseerd door integratie van archeologie in het proces van de ruimtelijke orde-

ning. Een ruimtelijk plan moet hierdoor naast de inventarisatie van mogelijke 

archeologische waarden ook, indien nodig (en mogelijk), bescherming bieden 

voor waardevolle gebieden. 
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O n d er z o e k  

De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE)
4
 van de Provincie 

Fryslân biedt voor de gehele provincie per locatie informatie wat de bekende 

als wel de te verwachten archeologische waarden zijn. Daarbij worden de on-

derzoeksperioden steentijd-bronstijd en ijzertijd-middeleeuwen onderschei-

den.  

 

Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is door 

archeologisch adviesbureau RAAP een archeologisch basisonderzoek
5
 uitge-

voerd. Het archeologisch basisonderzoek is als bijlage bij de regels in dit be-

stemmingsplan opgenomen. Doel van het onderzoek is geweest om een over-

zicht te geven van de bekende archeologische vindplaatsen en de te verwach-

ten archeologische waarden in de gemeente Weststellingwerf en hier onder-

zoeksadviezen aan te koppelen.  

 

A r c h e o l o g i s c h e  a d v i e s k a a r t e n  

In lijn met de in FAMKE gehanteerde systematiek, en om praktische redenen, 

zijn als resultaat van het archeologisch basisonderzoek twee advieskaarten 

voor de periode Steentijd-Bronstijd (Figuur 23) en voor de periode IJzertijd en 

later (Figuur 24) opgesteld. Deze advieskaarten kunnen worden beschouwd als 

een verdieping van FAMKE (versie 2012). Op deze advieskaarten is, anders dan 

op de FAMKE, tevens rekening gehouden met grotere, diepe verstoringen: de 

desbetreffende terreinen/terreingedeelten (voor zover bekend) zijn van ar-

cheologisch onderzoek vrijgesteld. 

 

F i g u u r  2 3 .  A r c h e o l o g i s c h e  a d v i e s k a a r t  v o o r  d e  p e r i o d e  s t e e n t i j d - b r o n s t i j d   

( B r o n :  R A A P ,  2 0 1 3 )  

 

 

                                                   
4  http:/www.fryslan.nl/famke. 
5  “Archeologisch basisonderzoek ten behoeve van de herziening Bestemmingsplan Buitenge-

bied Gemeente Weststellingwerf”, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp, RAAP-rapport 

2607, 7 maart 2013.  
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F i g u u r  2 4 .  A r c h e o l o g i s c h e  a d v i e s k a a r t  v o o r  d e  p e r i o d e  i j z e r t i j d  e n  

l a t e r  ( B r o n :  R A A P ,  2 0 1 3 )  

 

De kwantitatieve als wel de kwalitatieve te onderscheiden archeologische ver-

wachtingszones in het archeologisch basisonderzoek hebben het uitgangspunt 

gevormd bij het opstellen van de archeologische (onderzoeks)adviezen. Deze 

zijn op de advieskaarten vertaald naar zones met uiteenlopende onderzoeks-

adviezen en volgen de FAMKE-systematiek. Dit betekent dat een onderzoeks-

verplichting geldt voor gebieden aangegeven als:  

- ‘Streven naar behoud’ bij ingrepen groter dan 50 m
2
;  

- ‘Waarderend onderzoek – vuursteenvindplaatsen’ bij ingrepen groter 

dan 50 m
2
; 

- ‘Waarderend onderzoek – dobben’ bij ingrepen groter dan 500 m
2
; 

- ‘Waarderend onderzoek – kopjes’ bij ingrepen groter dan 50 m
2
; 

- ‘Karterend onderzoek 1’ bij ingrepen groter dan 500 m
2
; 

- ‘Karterend onderzoek 2’ bij ingrepen groter dan 2.500 m
2
; 

- ‘Karterend onderzoek 3’ bij ingrepen groter dan 5.000 m
2
; 

- ‘Quickscan’ bij ingrepen groter dan 5.000 m
2
.  

 

Er zijn enkele adviezen die (nog) niet in de FAMKE zijn ondergebracht of daar-

van afwijken, te weten: 

- Voor de gebieden die vallen binnen het attentieraster ‘beekdal’ wordt 

geadviseerd bij het onderzoek ook een antwoord te verlangen op de vol-

gende onderzoeksvraag: “Is in het plangebied sprake van beekdalafzet-

tingen?” Indien dit het geval is, is (eventueel) verder archeologisch on-

derzoek maatwerk onder meer afhankelijk van de aard en de omvang 

van de voorziene bodemingrepen en de praktische (on)mogelijkheid om 

daarbij archeologische waarnemingen te kunnen doen.  

- Voor onderzoek naar vindplaatsen in het dekzandgebied moet naast de 

onderzoekeisen die de FAMKE voorschrijft, een archeologische opper-

vlaktekartering worden uitgevoerd, gericht op bodemontsluitingen en 

bij voorkeur op vers geploegde en schoon geregende akkers; deze voor 
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de vondstzichtbaarheid gunstige omstandigheden zijn natuurlijk dikwijls 

niet voorhanden.  

- Voor (mogelijke) dobben is conform de FAMKE-systematiek op de ad-

vieskaart een bufferzone van 50 m aangehouden (om mogelijke onzui-

verheden in de kartering van de begrenzingen op te vangen). Op grond 

van de bevindingen die RAAP elders heeft opgedaan kan de bufferzone 

voor het veldonderzoek gericht op dobben tot 25 m worden beperkt. 

 

G e b r u i k  v a n  d e  a d v i e s k a a r t e n  

De advieskaarten moeten worden geraadpleegd bij voorziene bodemingrepen 

in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestem-

mingsplanwijziging. In geval van een bestemmingsplanwijziging geldt de om-

vang van het plangebied als onderzoeksgebied. Indien voor een omgevingsver-

gunning de bestemming gewijzigd dient te worden, geldt eveneens dat de om-

vang van het archeologische onderzoeksgebied gelijk is aan die van het plan-

gebied. Alleen als de omgevingsvergunning betrekking heeft op een ingreep die 

al mogelijk wordt gemaakt door het bestaande bestemmingsplan geldt de om-

vang van de ingreep (bijvoorbeeld het bouwvlak van een woning) als archeolo-

gisch onderzoeksgebied. Voor bodemsaneringen of ontgrondingen (waarvoor 

niet de gemeente, maar de provincie of soms het Rijk de bevoegde overheid is) 

geldt de oppervlakte van het te ontgraven gebied als de ingreep. 

 

De gemeente/de initiatiefnemer dient voor een omgevingsvergunningsaan-

vraag/plangebied altijd te bepalen of archeologisch onderzoek daadwerkelijk 

nodig is, ook al lijken de advieskaarten en het bestemmingsplan dit op het eer-

ste gezicht aan te geven. Er gelden namelijk ook vrijstellingsgrenzen. De vol-

gende vragen die hiertoe ter beoordeling dienen te worden beantwoord, zijn: 

 

1. “Wat is de omvang van het plangebied? Valt de bodemingreep binnen de 

algemene vrijstellingsgrens? Zo ja, dan is geen archeologisch onderzoek 

nodig.”  

 Er geldt een algemene vrijstelling voor bodemingrepen kleiner dan 

50 m
2
. 

 

Deze ondergrens geldt niet voor archeologische rijksmonumenten (wettelijk 

beschermde monumenten). Hoewel er momenteel nog geen archeologische 

rijksmonumenten in de gemeente liggen, is niet uit te sluiten dat in de toe-

komst wel terreinen als zodanig zullen worden aangewezen. In principe is bin-

nen een archeologisch rijksmonument geen enkele bodemingreep, hoe klein 

ook, toegestaan. Voor rijksmonumenten is de rijksoverheid (de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed) de bevoegde instantie. Indien de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed besluit de gewenste bodemingrepen te gedogen, legt zij 

meestal dwingende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen op. 

 

 

NOTA BENE 
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2. “Welke onderzoeksadviezen gelden voor welke gedeelten van het plan-

gebied, zowel voor de periode Steentijd-Bronstijd als voor de periode 

IJzertijd en later?” 

 Ook voor deze afzonderlijke advieszones gelden vrijstellingsgrenzen. 

 Indien uit een rapport of uit andere stukken (te overleggen door de 

initiatiefnemer) in redelijkheid blijkt dat een terrein in het verleden 

zo diep verstoord is dat geen archeologie meer te verwachten is, kan 

de gemeente besluiten tot vrijstelling van archeologisch onder zoek 

voor het desbetreffende gedeelte van het plangebied.  

 Het is wenselijk te noteren voor welke delen van het plangebied 

welke typen onderzoek voor welke perioden nodig zijn. De onder-

zoeksadviezen voor beide perioden dienen te worden opgevolgd. Het 

is dus zaak altijd zowel figuur 23 als figuur 24 te raadplegen. Hoe 

groter het plangebied, hoe groter de kans op meer typen onderzoek 

per periode. De specifieke onderzoekseisen die bij de verschillende 

advieszones horen, zijn te vinden in de toelichting op FAMKE. 

 

3. “Is in (een deel van) het plangebied al eerder archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, zodat nieuw onderzoek eventueel (gedeeltelijk) kan verval-

len?” 

 Op de bronnenkaart zijn de gebieden afgebeeld waar (voor zover be-

kend) al archeologisch onderzoek heeft plaatsgehad.  

 

Archeologisch onderzoek moet aangemeld worden in ARCHIS (het nationale di-

gitale archeologische archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed); de 

desbetreffende archeologische uitvoerder is daartoe verplicht. Gemiddeld om 

het half jaar wordt ARCHIS geactualiseerd. 

 

4. “Is gelet op de onderzoeksadviezen en de bijbehorende vrijstellingen 

archeologisch onderzoek nodig?”  

 Dikwijls zal nu alsnog blijken dat gelet op de omvang van het plan-

gebied geen archeologisch onderzoek nodig is. Een voorbeeld: voor 

een bepaald plangebied is voor de periode Steentijd-Bronstijd het 

advies ‘karterend onderzoek 2’ (bij ingrepen groter dan 2.500 m
2
). 

Voor de periode Middeleeuwen is het advies ‘karterend onderzoek 3’ 

(bij ingrepen groter dan 5.000 m
2
). Omdat het plangebied in dit 

voorbeeld kleiner is dan 2.500 m
2
, hoeft geen archeologisch onder-

zoek uitgevoerd te worden. Zou dit plangebied echter 2.800 m
2
 groot 

geweest zijn, dan moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd, 

maar hoeven alleen de richtlijnen voor karterend onderzoek 2 voor 

de periode Steentijd-Bronstijd gevolgd te worden. 

 Als archeologisch onderzoek nodig is, dient dit te worden uitgevoerd 

door een gespecialiseerd bedrijf dat over een opgravingsvergunning 

beschikt. Zo’n bedrijf zal overigens ook zelf aan de hand van de ad-

vieskaarten controleren welk type onderzoek uitgevoerd moet wor-

den.  

 

NOTA BENE 
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De bevindingen van het archeologisch onderzoek worden vastgelegd in 

een rapport. Dit rapport maakt deel uit van de stukken die ingediend 

moeten worden bij een aanvraag voor een wijziging van het bestem-

mingsplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

 

De onderzoeksresultaten kunnen aanleiding geven voor verder archeologisch 

onderzoek of voor bijzondere maatregelen. Zo kan in het geval van een behou-

denswaardige archeologische vindplaats een omgevingsvergunning worden ver-

leend op voorwaarde van de uitvoering van (verder) archeologische onderzoek 

(een opgraving of een archeologische begeleiding, inclusief de uitwerking en 

rapportage) of op voorwaarde van de uitvoering van specifieke beschermende 

maatregelen om (een deel van) een archeologische vindplaats te beschermen. 

De gemeente kan in de omgevingsvergunning opnemen dat pas begonnen mag 

worden met de uitvoering van de werken na ontvangst van het evaluatierap-

port (een verplicht onderdeel van de werkzaamheden na de veldwerkfase van 

een opgraving of begeleiding) en het bewijs van aanbesteding van de daarop 

gebaseerde uitwerking en rapportage.  

 

Ongeacht of er wel of geen onderzoeksvrijstelling geldt: als archeologische 

vondsten en/of grondsporen worden gedaan of opgemerkt, heeft men de plicht 

dit te melden bij de gemeente. Deze verplichting is opgenomen in de Monw. 

 

C o n c l u s i e  

In voorliggend bestemmingsplan is voorzien in de noodzakelijke verbinding met 

de in het archeologisch basisonderzoek opgenomen onderzoeksadviezen. Hier-

mee wordt voldaan aan de wettelijke eisen die ten aanzien van archeologie 

worden gesteld. De uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt niet be-

lemmerd door archeologie.  

4 . 5   

N a t u u r  

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

In het kader van de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan is het van be-

lang om aandacht te besteden aan beschermde natuurwaarden. De effecten op 

natuurwaarden dienen te worden beoordeeld in relatie tot bestaande wet- en 

regelgeving. Juridisch en beleidsmatig strekken de planologisch relevante na-

tuur- en landschapsaspecten zich uit over soortenbescherming en gebiedsbe-

scherming.  

 

De soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet (Ffw). De Ffw is 

gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat en de instand-

houding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefom-

geving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde ‘nee, tenzij’-principe. Dit be-

tekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toegestaan. On-

der voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing van wor-

NOTA BENE 

FLORA- EN FAUNAWET 
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den afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te handelen nadeli-

ge gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk handelen 

of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van hem kan 

worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in redelijkheid 

van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voorkomen, te 

beperken of ongedaan te maken. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) bundelt de gebiedsbescherming van na-

tionaal begrensde natuurgebieden. In de Nbw zijn ook de bepalingen vanuit de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw zijn drie 

typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en 

Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor 

het nationale Natuurbeleidsplan waarin de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is 

geregeld. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ont-

wikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het 

natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infra-

structuur en Ruimte en is uitgewerkt in het Streekplan Fryslân 2007. 

 

In paragraaf 2.5 is reeds nader ingegaan op de diverse beschermde natuur-

waarden die in en nabij het plangebied van dit bestemmingsplan voorkomen. 

 

O n d er z o e k  

In het kader van dit bestemmingsplan heeft BügelHajema Adviseurs een Ecolo-

gische Atlas opgesteld. Daarin zijn zowel de soortenbescherming als de ge-

biedsbescherming binnen het plangebied in beeld gebracht. Deze atlas is als 

afzonderlijke bijlage bij dit bestemmingsplan beschikbaar.  

 

Ruimtelijke plannen dienen getoetst te worden op de gevolgen voor de aanwe-

zige natuurwaarden. Voorliggend bestemmingsplan is evenwel primair gericht 

op het vastleggen van de bestaande situatie in het plangebied en vormt daar-

mee hoofdzakelijk een beheerplan. Dit bestemmingsplan biedt geen kader voor 

ingrijpende ruimtelijke veranderingen ten opzichte van de bestaande situatie. 

Tegen deze achtergrond worden geen verstoringen van beschermde soorten 

verwacht als gevolg van dit bestemmingsplan. Wel blijft de zorgplicht uit arti-

kel 2 van de Ffw onverminderd van toepassing. Uitgangspunt hiervan is dat een 

ieder gehouden is om alle adequate voorzorgsmaatregelen te treffen die in re-

delijkheid kunnen worden gevergd om verontrusting, vernieling, doden en ver-

jaging en dergelijke van dieren te voorkomen. In voorkomende gevallen dient 

een ontheffing van de Ffw te worden verkregen, voordat gewenste werkzaam-

heden kunnen worden uitgevoerd.  

 

Evenmin is aannemelijk dat er sprake is van gevolgen voor de beschermde ge-

bieden. Er is geen sprake van areaalsvermindering, noch is er sprake van ex-

terne effecten vanuit het bestemmingsplan op Natuurbeschermingswetgebie-

den die leiden tot (significant) negatieve effecten op de beschermde waarden 

NATUURBESCHER- 

MINGSWET 

VOORTOETS 
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binnen deze gebieden. Er is dan ook geen noodzaak tot het opstellen van een 

passende beoordeling. 

 

O n d er z o e k  n o o d z a k e l i j k  b i j  o n tw i k k e l i n g e n  

Voorafgaand aan beperkte te verrichten ruimtelijke ingrepen in het plangebied 

op basis van de mogelijkheden van dit bestemmingsplan, dient altijd te wor-

den bepaald of en welke stappen volgens de ecologische wet- en regelgeving 

noodzakelijk zijn.  

 

Mochten er in het plangebied bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden plaatsvinden, 

dan is het noodzakelijk om de betreffende gebouwen te beoordelen en moge-

lijk zelfs te controleren op de mogelijke aanwezigheid van kraamkolonies van 

vleermuizen en/of nesten van vogels. Sloop kan pas plaatsvinden op het mo-

ment dat is vastgesteld dat er zich geen verblijfplaatsen van beschermde soor-

ten in het betreffende pand bevinden.  

In een ander geval kan, wanneer aanwezige struik- en boombeplanting gedu-

rende het broedseizoen wordt verwijderd, tevens een negatief effect worden 

verwacht met betrekking tot verstoring en vernietiging van nesten. Om deze 

effecten te mitigeren, wordt aanbevolen om werkzaamheden niet plaats te la-

ten vinden gedurende het broedseizoen, hiervoor wordt een standaardperiode 

van 15 maart tot 15 juli gehanteerd. Dit om te voorkomen dat verbodsbepa-

lingen in de Ffw en de Habitatrichtlijn worden overtreden. 

 

Voor zover dit bestemmingsplan wel veranderingen mogelijk maakt (bijvoor-

beeld de vernieuwing of het realiseren van een bijgebouw), ligt de zorgplicht 

voor het niet aantasten van eventuele ecologische waarden bij de initiatief-

nemer. Dit rechtvaardigt geen verder onderzoek naar ecologie in het kader van 

de vaststelling van dit bestemmingsplan. 

 

C o n c l u s i e  

Met de voor dit bestemmingsplan gehanteerde planopzet worden de in het 

plangebied aanwezige natuurwaarden gerespecteerd. De mogelijk aanwezige 

ecologische waarden worden door vaststelling van dit bestemmingsplan dan 

ook niet verstoord. 

4 . 6   

L u c h t  

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

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

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

toetst aan de hiervoor gestelde grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering 

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

wordt als ‘niet in betekenende mate’ beschouwd. Van een dergelijke verslech-

tering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een toe-
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name van meer dan 1.853 voertuigbewegingen (van personenwagens) per 

weekdagetmaal leidt.  

 

O n d er z o e k  

Met voorliggend actualiserend en conserverend bestemmingsplan worden geen 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Vanwege dit bestem-

mingsplan valt geen toename van verkeersstromen te verwachten. Derhalve 

vindt geen verslechtering van de luchtkwaliteit plaats. Het plan moet worden 

beschouwd als ‘niet in betekende mate’ van invloed op de luchtkwaliteit. Na-

der onderzoek naar luchtkwaliteit kan achterwege blijven. 

 

C o n c l u s i e  

Dit bestemmingsplan wordt niet door de wettelijk gestelde eisen wat betreft 

het aspect luchtkwaliteit belemmerd. 

4 . 7   

G e l u i d  

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op ge-

richt om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoor-

weglawaai en industrielawaai te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 

1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. De Wgh bepaalt dat de ‘geluidsbelas-

ting’ op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet hoger 

mag zijn dan een in de wet bepaalde norm. In veel gevallen is deze norm 48 

dB, die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. 

4 . 7 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

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

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven wanneer een weg zoneplichtig is. Elke 

weg heeft in principe een zone, behoudens wegen die gelegen zijn binnen een 

als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt 

van 30 km/uur. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de ligging van de weg binnen of buiten stedelijk gebied.  

 

De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de 

ligging van de weg binnen of buiten stedelijk gebied. In tabel 3 is hiervan een 

overzicht gegeven. 

 

Tabel 3. Overzicht breedte geluidzones per type weg 

Aantal rijstroken Wegligging binnen 

stedelijk gebied 

Wegligging buiten 

stedelijk gebied 

2 200 m 250 m 

3 of 4 350 m 400 m 

5 of meer n.v.t. 600 m 

(Bron: Wgh) 
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Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals wonin-

gen, worden gerealiseerd of wanneer reconstructie van de weginfrastructuur 

plaatsvindt, moet door middel van akoestisch onderzoek worden vastgesteld of 

aan de grenswaarden uit de Wgh wordt voldaan. 

 

O n d er z o e k  

Binnen het plangebied worden met dit bestemmingsplan bij recht geen nieuwe 

geluidgevoelige functies mogelijk gemaakt. Ook vinden vanwege dit bestem-

mingsplan geen ingrijpende wijzigingen in de verkeersinfrastructuur plaats 

waardoor verkeersstromen in belangrijke mate zullen veranderen ten nadele 

van geluidgevoelige objecten in de omgeving daarvan. Akoestisch onderzoek is 

voor dit bestemmingsplan derhalve niet van toepassing. Voldaan wordt aan het 

gestelde in de Wgh.  

 

C o n c l u s i e  

Op grond van voorgaande mag worden geconcludeerd dat de uitvoerbaarheid 

van dit bestemmingsplan niet door geluidhinder wordt belemmerd. 

4 . 7 . 2   

R a i l v e r k e e r s l a w a a i  

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

Het Besluit geluidhinder spoorwegen (Bgs, besluit van 25 maart 1987, houden-

de uitvoering van de artikelen 105, 106 en 129, Wgh) heeft ten doel regels te 

stellen met betrekking tot het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties. De 

procedures en grenswaarden voor de in het besluit genoemde situaties zijn on-

der meer van toepassing bij de vaststelling of herziening van een bestem-

mingsplan. 

 

Op grond van de Wgh zijn in het Besluit geluidhinder geluidsemissie-eisen op-

genomen die gelden bij de aanleg of vervangen van (een gedeelte van) een 

spoorweg. Het besluit geldt niet voor op de datum van inwerkingtreding ervan 

aanwezige of in aanbouw zijnde woningen langs een aanwezige of in aanleg 

zijnde spoorweg. In het besluit is bepaald dat langs iedere spoorweg een zone 

ligt, waarvan de breedte gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf varieert van 

100 m tot 500 m. 

 

O n d er z o e k  

De spoorweg Leeuwarden-Zwolle loopt dwars door het plangebied. Voor dit 

baantraject geldt een geluidszonebreedte van 300 m aan weerszijden van het 

spoor. Met dit bestemmingsplan worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mo-

gelijk gemaakt waarbij nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de geluidszone 

van deze spoorweg betrokken zijn. Derhalve is nader akoestisch onderzoek 

naar railverkeerslawaai niet noodzakelijk. 
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C o n c l u s i e  

Het aspect geluidhinder als gevolg van railverkeerslawaai leidt niet tot belem-

meringen ten opzichte van de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 

4 . 7 . 3   

I n d u s t r i e l a w a a i  

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

Op grond van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestem-

mingsplan onder meer aandacht aan industrielawaai te worden besteed. Dit is 

met name het geval als een bestemmingsplan de mogelijkheid van de vestiging 

van een inrichting als bedoeld in artikel 41 Wgh insluit. De categorieën van in-

richtingen bedoeld in artikel 41 Wgh zijn nader aangewezen in artikel 2.1, lid 3 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor).  

 

De bedrijvigheid op een geluidgezoneerd industrieterrein mag cumulatief niet 

meer dan 50 dB(A) op de vastgestelde zonelijn van de geluidszone produceren. 

In het geval binnen de geluidzone woningen zijn gelegen, dient te worden ge-

waarborgd dat de geluidbelasting op deze woningen niet meer bedraagt dan 55 

dB(A), overeenkomstig vastgestelde maximaal toelaatbare geluidbelastingen 

(MTG). 

 

O n d er z o e k  

Ter plaatse van het tank- en apparatenbouwbedrijf aan de Konijnenbergen 1 

bij De Blesse is sprake van een geluidgezoneerd industrieterrein. De thans voor 

het bedrijf geldende geluidzone van 50 dB(A) is in figuur 25 aangegeven.  

 

Bij de vaststelling van de geluidzone heeft in het verleden reeds een afweging 

plaatsgevonden over de aanvaardbare geluidniveaus op het terrein en in de di-

recte omgeving. Binnen de geluidszone is sprake van een enkele woning en in 

de directe omgeving komen woningen verder ook slechts in beperkte mate 

voor. Voor zover noodzakelijk is voor de woningen binnen de geluidzone een 

hogere waarde in de zin van de Wgh vastgesteld en voldoen deze woningen aan 

de daarvoor geldende normen. De huidige geluidzone is op grond van voor-

gaande aanvaardbaar. De geluidruimte van het industrieterrein voldoet. Voor-

liggend bestemmingsplan voorziet hierin geen wijzigingen.  

 

 

F i g u u r  2 5 .  G e l d e n d e  g e -

l u i d s z o n e  t e r  p l a a t s e  v a n  

h e t  i n d u s t r i e t e r r e i n  D e  

B l e s s e  a a n  d e  K o n i j n e n -

b e r g e n  1  
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C o n c l u s i e  

De geluidszone voorziet in een regeling voor de beperking van de geluidhinder 

van het industrieterrein. De indertijd vastgestelde geluidzone voor het indu-

strieterrein De Blesse aan de Konijnenbergen 1 wordt door dit nieuwe be-

stemmingsplan niet gewijzigd. Dit bestemmingsplan betreft een conserverend 

plan en mag - gezien het voorgaande - uitvoerbaar worden geacht voor wat be-

treft het aspect industrielawaai. 

4 . 8   

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

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

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

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

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

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

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

door buisleidingen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken 

van de risico’s voor de burger door deze activiteiten. Hiertoe zijn risico’s ge-

kwantificeerd, namelijk door middel van het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. 

 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangeno-

men dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het plaatsge-

bonden risico zegt iets over de theoretische kans op overlijden op een bepaal-

de plaats voor een persoon die een jaar lang op die plaats zou staan. Hiervoor 

geldt dat een kans groter dan 1 op het miljoen per jaar (10
-6
/jaar) onaccepta-

bel wordt geacht. De norm voor het plaatsgebonden risico is bij kwetsbare ob-

jecten een grenswaarde die niet mag worden overschreden.  

 

Het groepsrisico (GR) is de kans dat een groep mensen overlijdt door een on-

geval met gevaarlijke stoffen. Het GR moet worden gezien als een maat voor 

maatschappelijke ontwrichting. In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico, 

dat in één getal kan worden uitgedrukt, wordt het groepsrisico door een (gra-

fiek)lijn weergegeven. Naarmate de groep mogelijke slachtoffers groter wordt, 

moet de kans op een dergelijk ongeval kleiner zijn. De omvang van het in-

vloedsgebied van het groepsrisico wordt in het Regeling externe veiligheid in-

richtingen (Revi) beschreven. Indien er kwetsbare objecten binnen dit in-

vloedsgebied gelegen zijn, moet het bevoegd gezag een verantwoording schrij-

ven.  

 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De 

volgende besluiten zijn relevant voor het plangebied:  

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

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

PLAATSGEBONDEN  

RISICO 

GROEPSRISICO 
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antwoordingsplicht voor het groepsrisico met betrekking tot risicovolle 

bedrijven wettelijk vastgelegd.  

2.  Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS): De cir-

culaire is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen de 

invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stof-

fen. 

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

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

grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatie 

waarde voor het groepsrisico.  

4. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbe-

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

volger van een groot aantal AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan al-

gemene regels voor verschillende milieuaspecten, zoals veiligheidsaf-

standen waaraan voldaan moet worden.  

 

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

grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. In bovenstaande besluiten 

is de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico opgenomen. Deze verant-

woording houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische keu-

zes middels een belangenafweging moet worden onderbouwd en verantwoord 

door het bevoegd gezag. Bij een toename van het groepsrisico moet ten op-

zichte van de oriëntatiewaarde gekeken worden naar alternatieven, zoals de 

rol van de brandweer en dergelijke. 

 

De Provincie Fryslân heeft in het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

een zogenoemde risicokaart
6
 ontwikkeld. Op de risicokaart staan gegevens die 

met risico te maken hebben, zoals risicoveroorzakende bedrijven die gevaarlij-

ke stoffen gebruiken of produceren of opslaan en ook het vervoer/transport 

van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn in dit ge-

val stoffen die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu. 

Op de risicokaart worden tevens kwetsbare objecten getoond die extra aan-

dacht verdienen in de buurt van risicobronnen. Dit zijn gebouwen waarin zich 

veel mensen kunnen bevinden en gebouwen waar niet-zelfredzame mensen 

aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen).  

 

O n d er z o e k  

Om na te gaan of voor dit bestemmingsplan ook aandachtspunten op het vlak 

van externe veiligheid aanwezig zijn, is de risicokaart geraadpleegd. Een 

kaartfragment hiervan voor het plangebied is in figuur 26 opgenomen. 

                                                   
6  Benaderbaar via www.risicokaart.nl. 

VERANTWOOR-
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F i g u u r  2 6 .  D e t a i l  v a n  d e  R i s i c o k a a r t ,  m e t  h e t  p l a n g e b i e d  e n  d e  

o m g e v i n g  ( B r o n :  R i s i c o k a a r t ,  2 0 1 3 )   

 

R i s i c o v o l l e  i n r i c h t i n g e n / b r o n n en  

Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn risicobronnen aan-

wezig waarvan de risicocontouren of het invloedsgebied binnen het plangebied 

ligt. De volgende externe veiligheidsaspecten in het plangebied zijn uit oog-

punt van ruimtelijke ordening relevant: 

- Risicovolle inrichtingen betreffende LPG-tankstations; 

- Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg; 

- Hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

Daarnaast zijn er diverse inrichtingen binnen het plangebied aanwezig die wel 

gevaaraspecten en bijbehorende veiligheidsafstanden in het kader van een 

plaatsgebonden risicocontour hebben, maar die niet onder het Bevi vallen. De-

ze inrichtingen worden daarom niet nader beschouwd. Het kan hier bijvoor-

beeld gaan om propaantanks met een inhoud van minder dan 13 m
3
, biogasop-

slagen en aardgasontvangst- en meetstations. 

 

L P G - t a nk s t a t i on s  

Binnen het plangebied komen de volgende drie benzineservicestations met de 

verkoop van LPG (autogas)
7
 als risicovolle inrichting voor.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
7
  LPG is onder druk samengeperst tot een vloeistof. Wanneer LPG vrijkomt ontstaat er een 

gaswolk die door een vonk of een andere ontstekingsbron kan worden ontstoken en explo-

sief kan ontbranden. 

OVERIGE RISICOVOLLE 

INRICHTINGEN 
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Tabel 4. Overzicht LPG-tankstations in plangebied 

Naam Adres Vergunde 

jaardoorzet 

Vulpunt* Reservoir Aflever- 

installatie 

  [m3] PR10-6 [m] 

Gulf  

Rijksweg-west 

A32 Rijksweg-west 1 

(Oldeholtwolde) 

1.499 110 

(40) 

25 15 

Esso De Weeren A32 Rijksweg-oost 2 

(Oldeholtwolde) 

1.500 110 

(40) 

25 15 

J.C.A. Karbet 

 

Nijverheidsstraat 23 

(Noordwolde) 

999  

 

45 

(35) 

25 15 

* In februari 2013 is het ontwerp besluit LPG-tankstations Milieubeheer 2013 ingetrok-

ken. Dit betekent dat de afstanden rond het LPG-vulpunt, die vooruitlopend op het be-

sluit in ruimtelijke plannen werden opgenomen (tussen haakjes in bovenstaande), zijn 

komen te vervallen en de afstanden die vroeger voor deze plaatsgebonden risicocontour 

werden gehanteerd weer van toepassing worden. Dit betreft 45 m voor een doorzet van 

minder dan 1.000 m3 en 110 m voor een doorzet van meer dan 1.000 m3. 

 

De voor het risico bepalende objecten bij deze inrichtingen betreffen het vul-

punt, reservoir en afleverinstallatie van LPG. De plaatsgebonden risicocontou-

ren hiervan voor alle drie de tankstations zijn in de navolgende kaartfragmen-

ten weergegeven (let wel dat de contour van het vulpunt thans niet meer ac-

tueel is). 

 

 
F i g u u r  2 7 .  L P G - t a n k s t a t i o n s  i n  h e t  p l a n g e b i e d  ( B r o n :  R i s i c o k a a r t ,  

2 0 1 3 )  

 

Met uitzondering van de PR10
-6
-contour behorende bij de LPG-afleverinstallatie 

van het tankstation aan de Nijverheidsstraat in Noordwolde liggen alle overige 

aangegeven PR10
-6
-contouren binnen het plangebied. Deze contouren omvat-

ten binnen het plangebied van dit bestemmingsplan evenwel geen kwetsbare 

objecten. 

 

Op grond van het Bevi/Revi geldt wat betreft het groepsrisico een invloedsge-

bied van 150 m rondom het LPG-vulpunt en het LPG-reservoir. De invloedsge-

bieden van alle drie de tankstations zijn van toepassing in het plangebied. Bin-

nen deze invloedsgebieden dient het groepsrisico verantwoord te worden.  

 

Het tankstation aan de Rijksweg-West heeft een milieuvergunning van 23-09-

2008. De milieuvergunningen van de tankstations aan Rijksweg-Oost en de Nij-

verheidsstraat dateren beide van 19-09-2008. Het groepsrisico van deze tank-

stations is bij het verstrekken van de milieuvergunningen destijds verant-

woord. Kortheidshalve kan voor dit bestemmingsplan naar deze stukken wor-

PLAATSGEBONDEN  

RISICO  

GROEPSRISICO 
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den verwezen. Voorliggend bestemmingsplan betreft een actualisatie van het 

bestaande beleid, waarmee binnen de invloedsgebieden geen nieuwe ontwik-

kelingen mogelijk worden gemaakt. Het bestemmingsplan veroorzaakt daar-

mee geen toename van het groepsrisico. 

 

V e r v o e r  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  o v e r  d e  w e g  

Door de gemeente Weststellingwerf is een route gevaarlijke stoffen op grond 

van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) vastgelegd. Via de A32 vindt dit 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In de cRNVGS staat beschreven dat bij 

de vaststelling van bestemmingsplannen langs wegen die deel uitmaken van 

het Basisnet Weg een berekening van het PR achterwege kan blijven. De A32 

maakt deel uit van het Basisnet Weg. Een PR-berekening hoeft dan ook niet te 

worden uitgevoerd. Voor het Basisnet Weg gelden voorts veiligheidsafstanden 

die in de cRNVGS zijn opgenomen. In bijlage 5 van de circulaire
8
 staat dat voor 

de A32 geen veiligheidszone geldt. Het toekomstig landelijk nog vast te leggen 

plasbrandaandachtsgebied (PAG) langs wegen kan uit een zone van maximaal 

30 m bestaan waarbinnen niet zonder meer gebouwd mag worden. Op basis 

van het Basisnet Weg is langs de A32 evenwel geen PAG aanwezig. Voorliggend 

bestemmingsplan voorziet bovendien niet in ruimtelijke ontwikkelingen. Het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg leidt derhalve niet tot belemme-

ringen met betrekking tot dit bestemmingsplan.  

 

H o g e d r uk  a a r d g a s t r a n s p o r t l e i d i n g e n  

In het plangebied zijn voor het transport van aardgas diverse planologisch rele-

vante aardgastransportleidingen van N.V. Nederlandse Gasunie en Vermilion 

Oil & Gas Netherlands aanwezig. Vanwege de aanwezigheid van deze leidingen 

bestaat er een risico op een ongeval met brandbare en explosieve stoffen in 

het plangebied.  

 

Verschillende leidingen in het plangebied kennen een plaatsgebonden risico-

contour van 0 m, hetgeen betekent dat deze op de leidingen zelf zijn gelegen. 

Derhalve is een PR10
-6
-contour vanwege deze aardgastransportleidingen niet 

van toepassing op het plangebied. Verschillende andere leidingen kennen 

daarentegen wel een plaatsgebonden risicocontour die buiten de leiding zelf 

ligt. Dit betreft vooral agrarische percelen, maar in een enkel geval ook een 

woonperceel. Wat betreft deze gronden geldt dat nieuwe kwetsbare objecten, 

zoals woningen, niet op deze gronden mogen worden opgericht. De verplaat-

sing van een reeds op het perceel bestaande woning is bovendien ook niet zon-

der meer mogelijk.  

 

Wat betreft het groepsrisico dient de inventarisatie van de rond een leiding 

aanwezige bevolking zich uit te strekken tot een afstand waarop ten hoogste 

1% van de aanwezigen nog slachtoffer wordt van een calamiteit met de leiding. 

Dat is de zogenaamde inventarisatiezone. In het plangebied zijn verschillende 

inventarisatiezones behorende bij de diverse buisleidingen aanwezig. 

                                                   
8  Tabel afstanden en vervoerscijfers Basisnet Weg. 
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Voor het groepsrisico geldt, indien er kwetsbare of beperkt kwetsbare objec-

ten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht. Wanneer een 

plan consoliderend van aard is of de oriënterende waarde niet wordt over-

schreden kan bij de verantwoording worden volstaan met het vermelden van: 

- de personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleiding (het GR); 

- de hoogte van het groepsrisico; 

- de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen; 

- de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 

 

Ten aanzien van de laatste twee aspecten dient het bevoegd gezag de regiona-

le brandweer in staat te stellen om een advies uit te brengen.  

 

Gesteld kan worden dat met dit bestemmingsplan geen sprake is van een 

nieuwe situatie of van ruimtelijke ontwikkelingen die tot een hoger groepsrisi-

co zullen leiden dan in het verleden. Het groepsrisico is in het verleden reeds 

als aanvaardbaar aangemerkt. Aangezien voorliggend bestemmingsplan uitslui-

tend de bestaande situatie vastlegt en geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk maakt waardoor de feitelijke situatie zou kunnen veranderen, zal het 

groepsrisico naar verwachting niet wijzigen als gevolg van dit bestemmings-

plan. 

 

De belemmerde strook is de zone die een leidingbeheerder nodig heeft voor 

het veilig in bedrijf kunnen hebben van een aardgastransportleiding. Tevens is 

deze strook nodig voor inspectie- en onderhoudsdoeleinden. Voor de belem-

merde strook dient een zone van 5 m aan weerszijden van de hartlijn van een 

leiding aangehouden te worden (met uitzondering van leidingen met een N-, 

W-, of Z-nummer van Gasunie waar een zone van 4 m voor geldt). Binnen de 

belemmerde strook dient het bestemmingsplan regels te stellen ter bescher-

ming van de leiding en de nabije omgeving. Binnen deze strook dienen alle 

handelingen achterwege te blijven, die een veilig transport in gevaar kunnen 

brengen. Hierbij valt te denken aan: 

- het oprichten van enig bouwwerk; 

- het aanbrengen van gesloten wegdek; 

- het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

- het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en 

ploegwerk; 

- het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  

- het indrijven van voorwerpen in de grond. 

 

In het plangebied bevinden zich twee woningen die zich (geheel of gedeelte-

lijk) binnen de PR10
-6
-contour bevinden. Het betreft de woningen met de 

adressen:  

- Ottersweg 15, Oldeholtwolde;  

- Stelweg 6, Oldeholtwolde. 

 

BELEMMERDE  

STROOK 

ONDERZOEK 
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Van belang voor beide woningen is de vraag in hoeverre hier sprake is van 

kwetsbare objecten.  

 

Voor de definitie van (beperkt) kwetsbare objecten verwijst het Bevb naar het 

Bevi. In de Nota van toelichting op het Bevi (Stb 2004, 250) is het volgende op-

genomen: 

“In onderdeel a zijn twee categorieën woningen genoemd die niet onder de 

categorie kwetsbare objecten vallen. Bij verspreid liggende woningen met een 

dichtheid van maximaal twee woningen per hectare moet vooral gedacht wor-

den aan woningen in agrarisch gebied. Voorwaarde is wel dat de desbetref-

fende woningen niet behoren tot dezelfde inrichting die het risico veroor-

zaakt. Met andere woorden, het moet gaan om woningen van derden. Die 

voorwaarde geldt ook voor dienst- en bedrijfswoningen. Voor de beoordeling 

of een woning onderdeel uitmaakt van een inrichting is de technische, organi-

satorische of functionele binding doorslaggevend, niet de juridische verhou-

ding. In onderdeel a, onder ten eerste, is met de maximale dichtheid van wo-

ningen per hectare bedoeld de dichtheid per willekeurig gekozen hectare.” 

 

Die “willekeurige hectare” moet vervolgens zo worden geïnterpreteerd dat als 

er een willekeurige hectare te vinden is waar méér dan 2 woningen in passen, 

dan is er geen sprake van beperkt kwetsbare objecten, maar van kwetsbare 

objecten. Willekeurig gekozen betekent: elke situatie waarin in een vierkant 

van 100 x 100 meter zich meer dan 2 woningen bevinden, is er sprake van 

kwetsbare objecten. 

 

De woonboerderij aan de Ottersweg 15 levert geen PR-knelpunt op en wel om 

de volgende reden:  

- Het object aan de Ottersweg 13 betreft de bedrijfswoning van een agra-

risch bedrijf (= een beperkt kwetsbaar object).  

- De woning aan de Ottersweg 10 (met bestemming W-VBP) zit ten opzich-

te van de Ottersweg 15 op circa 190 meter. Dit houdt in dat er niet 

meer dan twee woningen per hectare aanwezig zijn.  

 

Ook de woning aan de Stelweg 6 levert geen PR-knelpunt op en wel om de vol-

gende reden:  

- De agrariër aan de Stelweg 7 zit op een te grote afstand (circa 180 me-

ter) van Stelweg 6.  

- Aan de Stelweg 5 bevindt zich nog een woonboerderij. Hoewel de woon-

boerderij aan de Stelweg 5 op circa 80 meter van de woning aan de 

Stelweg 6 is gesitueerd, betreft het hier geen situatie waar meer dan 2 

woningen binnen een hectare aanwezig zijn.  

 

Verder liggen de woonboerderij aan de Ottersweg 15 en de woning aan de 

Stelweg 6 in het invloedsgebied van de aardgastransportleiding (de 1% letali-

teitszone). Voor het bevoegd gezag bestaat bij het vaststellen van ruimtelijke 

plannen de wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van 

toepassing voor ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen 
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dat het Bevb dat voorschrijft. In casu is sprake van een bestaande situatie. 

Omdat het hier het buitengebied betreft en het gaat om een vrij dun bebouw-

de omgeving zal het GR de oriëntatiewaarde niet overschrijden. 

 

C o n c l u s i e  

Dit bestemmingsplan legt uitsluitend de bestaande situatie vast, waarbij geen 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Daarnaast wordt 

met dit bestemmingsplan in een beschermingsregeling voor de aanwezige 

aardgastransportleidingen voorzien, alsook dat geen kwetsbare objecten kun-

nen worden opgericht in de in het plangebied aanwezige plaatsgebonden risi-

cocontouren van 10
-6
. De beide woningen (aan de Ottersweg en de Stelweg) die 

binnen de risicocontour van 10-6 van een gasleiding liggen, blijken niet als 

kwetsbaar object te hoeven worden beschouwd. Geconcludeerd mag dan ook 

worden dat het toetsingsaspect externe veiligheid geen beperkingen voor dit 

bestemmingsplan met zich meebrengt.  

4 . 9   

B e d r i j f s h i n d e r  

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

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) zijn bedrijven en instellingen ver-

plicht te voldoen aan de eisen van een AMvB, dan wel een milieuvergunning te 

hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening gehouden dient 

te worden met de omliggende woonbebouwing. Door middel van milieuwet- en 

regelgeving wordt (milieu)hinder voor hindergevoelige functies, zoals wonin-

gen, zo veel mogelijk voorkomen. 

 

In de geactualiseerde publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een richtafstandenlijst 

voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor elk 

van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar minimale afstanden aangegeven. 

In de meeste gevallen kunnen deze minimale afstanden worden aangehouden 

tussen een bedrijf en hindergevoelige functies om hinder en schade aan men-

sen binnen aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is bepalend. 

De genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan 

en mag hiervan worden afgeweken. 

 

O n d er z o e k  

In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering worden twee omgevingstypen 

onderscheiden, te weten: 

1. rustige woonwijk en rustig buitengebied; 

2. gemengd gebied. 

 

In een rustige woonwijk of rustig buitengebied wordt functiescheiding nage-

streefd. Hiertoe worden minimale richtafstanden gehanteerd, waarbij een be-

FUNCTIESCHEIDING 
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paalde bij een bedrijf of voorziening behorende milieucategorie een zone-

ringsafstand ten opzichte van hindergevoelige functies inhoudt, te weten:  

- Milieucategorie 1 met een minimale richtafstand van 10 m; 

- Milieucategorie 2 met een minimale richtafstand van 30 m; 

- Milieucategorie 3.1 met een minimale richtafstand van 50 m; 

- Milieucategorie 3.2 met een minimale richtafstand van 100 m.  

- Milieucategorie 4.1 met een minimale richtafstand van 200 m; 

- Milieucategorie 4.2 met een minimale richtafstand van 300 m.  

- Milieucategorie 5.1 met een minimale richtafstand van 500 m; 

- Milieucategorie 5.2 met een minimale richtafstand van 700 m.  

 

In het plangebied is in meer of mindere mate sprake van een ‘rustig buitenge-

bied’. In het plangebied komt naast bedrijvigheid ten behoeve van de agrari-

sche functie ook niet-agrarische bedrijvigheid voor. In het plangebied is sprake 

van maximaal milieucategorie 5.1.  

 

In het verleden is bij de vestiging van bedrijven in het plangebied in het kader 

van de milieuwetgeving beoordeeld in hoeverre die vestiging aanvaardbaar was 

en aan welke eventuele te stellen voorschriften zou moeten worden voldaan. 

Wanneer aan bovenstaande richtafstanden kon worden voldaan, zijn veelal 

geen nadere regels gesteld. Is de afstand korter, dan zijn vaak wel aanvullend 

regels gesteld, bijvoorbeeld in een milieuvergunning. Vanwege deze situatie is 

de aanwezigheid van de verschillende legaal gevestigde bedrijven dan ook 

aanvaardbaar.  

 

Bedrijven die in de huidige situatie niet kunnen voldoen aan de geldende mi-

nimale richtafstanden worden normaliter op de verbeelding specifiek aange-

duid. Hiermee kan de huidige situatie wel worden voortgezet, maar kan geen 

gelijkwaardig bedrijf uit dezelfde milieucategorie terugkeren in een toekom-

stige situatie bij bedrijfsbeëindiging. Enkel bedrijvigheid uit lagere milieucate-

gorieën dan wel eenzelfde bedrijf is dan nog mogelijk.  

 

Bij recht is nieuwvestiging van bedrijven op andere dan de bestaande en als 

zodanig bestemde locaties binnen het voorliggende bestemmingsplan niet mo-

gelijk. In gevallen van zowel uitbreiding van bedrijvigheid als in gevallen van 

nieuwvestiging van bedrijvigheid zal bij de verstrekking van de milieuvergun-

ningen of bij het instemmen met meldingen van geval tot geval een beoorde-

ling plaatsvinden van de gevolgen voor de directe omgeving. 

 

C o n c l u s i e  

De uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt niet door hinder van be-

drijven belemmerd. 
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4 . 1 0   

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

In het plangebied komen diverse kabels en leidingen voor die planologische be-

scherming verdienen. Dit betreffen diverse aardgastransportleidingen die reeds 

in paragraaf 4.8 handelend omtrent externe veiligheid zijn besproken. Daar-

naast komt een persdrukleiding van Wetterskip Fryslân in het plangebied voor. 

In de waterparagraaf (4.2) is hier zijdelings al aandacht aan besteed. Uit voor-

gaande opsomming resteren nog de aanwezige hoogspanningsleidingen en 

hoofdwaterleidingen in het plangebied. Hierop is in onderstaande nader inge-

gaan. 

4 . 1 0 . 1   

H o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n  

B e l e i d  

Op grond van het voorzorgbeginsel heeft het voormalige ministerie van VROM 

in oktober 2005 aan overheden en netbeheerders advies omtrent hoogspan-

ningsleidingen uitgebracht. Geadviseerd wordt, zoveel als redelijkerwijs moge-

lijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdu-

rig verblijven/worden blootgesteld
9
 in een gebied rond bovengrondse hoog-

spanningsleidingen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 

0,4 microTesla (μT)
10

. Hier moet bij vaststelling van bestemmingsplannen en 

wijzigingen in bestaande plannen rekening mee gehouden worden. 

 

O n d er z o e k  

In het plangebied is sprake van twee verschillende hoogspanningsleidingen, te 

weten de 220 kV-leiding Oudehaske-Ens (van TenneT) en de 110 kV-leiding Ou-

dehaske-Wolvega (van Liander). De zogenaamde indicatieve zone
11

 die hiervoor 

door het RIVM
12

 wordt aangegeven, beslaat respectievelijk 125 m en 50 m aan 

weerszijden van het hart van de hoogspanningslijn. Dit zijn conservatieve aan-

names. De daadwerkelijke zone van 0,4 μT (microtesla) is kleiner. 

 

                                                   
9
  Voor langdurige blootstellingen wordt uitgegaan van kinderen die wonen of verblijven in 

scholen, crèches of kinderopvangplaatsen die gelegen zijn in magneetveldzones. Als ge-

voelige bestemmingen hiervoor worden woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaat-

sen aangemerkt. Locaties waar zich wel kinderen kunnen bevinden, maar waar de ver-

blijftijd vergeleken met wonen als kort kan worden bestempeld, worden niet aangemerkt 

als gevoelige bestemming, zoals recreatievoorzieningen. 
10

  De magneetveldzone. De magneetveldzone is de strook grond die zich aan beide zijden 

langs de hoogspanningslijn uitstrekt en waarbinnen het magneetveld gemiddeld over een 

jaar hoger dan 0,4 μT is of in de toekomst kan worden. 
11

  De “indicatieve zone” is de magneetveldzone berekend op basis van een aantal conserva-

tieve aannames. 
12

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
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F i g u u r  2 8 .  K a a r t f r a g m e n t  l i g g i n g  h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n   

( B r o n :  R I V M ,  2 0 1 3 )  

 

Met voorliggend bestemmingsplan worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikke-

lingen mogelijk gemaakt en derhalve ook geen nieuwe situaties waarbij kin-

deren langdurig verblijven of worden blootgesteld in de zone van de hoogspan-

ningsleidingen. 

 

De verdere distributie van elektriciteit in de gemeente geschiedt voornamelijk 

ondergronds. Naast kabels en leidingen wordt in de elektriciteitsvoorziening 

voorzien door transformatorstations die verspreid in de gehele gemeente aan-

wezig zijn. 

 

C o n c l u s i e  

Voorliggend bestemmingsplan is uitvoerbaar wat betreft de aanwezige hoog-

spanningsleidingen in het plangebied. 

4 . 1 0 . 2   

H o o f d w a t e r l e i d i n g e n  

In het plangebied komt een aantal hoofdwaterleidingen van waterleidingbe-

drijf Vitens voor. Deze leidingen hebben geen veiligheidszone. Wel geldt voor 

deze leidingen een zakelijk rechtstrook van 5 m uit het hart van de lijn als be-

bouwingsvrije zone. Privaatrechtelijk is geregeld dat hierbinnen al dan niet 

gebouwen en bouwwerken tot een bepaalde hoogte zijn toegelaten en geen 

hoge beplanting mag worden aangebracht. De zakelijk rechtstrook is in dit be-

stemmingsplan vertaald. Op de verbeelding en in de regels is dit middels de 

dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ vastgelegd. 
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4 . 1 0 . 3   

A n d e r e  l e i d i n g  

In het plangebied liggen diverse rioolpersleidingen, waterleidingen, gasleidin-

gen, elektriciteitsleidingen, CAI-leidingen etc. Buiten de hiervoor beschreven 

leidingen zijn deze niet van planologisch belang. Deze andere leidingen zijn via 

het zakelijk recht voldoende beschermd. Deze worden dan ook niet via het be-

stemmingsplan beschermd. 
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5 5  R e s u l t a t e n  u i t  h e t  

p l a n M E R  

5 . 1   

A l g e m e e n  

In het kader van voorliggend bestemmingsplan is een planMER (het rapport) 

opgesteld. De plan-m.e.r. (de procedure) is erop gericht inzicht te krijgen in 

de verwachte milieueffecten van de m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten 

waarvoor het bestemmingsplan het kader vormt, maar is niet tot alleen deze 

activiteiten beperkt. In samenhang met de niet-m.e.r.-(beoordelings)plichtige 

activiteiten moet het milieueffectrapport ook inzicht geven in de schaal waar-

op effecten van de verschillende activiteiten elkaar versterken of verzwakken 

(de zogenoemde cumulatie). In het planMER zijn met name agrarische activi-

teiten onderzocht omdat deze activiteiten in voorliggend bestemmingsplan ka-

derstellend zijn voor de plan-m.e.r. Overige aspecten zijn in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening echter wel onderzocht. Hiervan wordt verslag ge-

daan verderop in dit hoofdstuk. 

 

Op basis van dit inzicht in de verwachte milieueffecten is het mogelijk om het 

voornemen, zoals dat in het voorontwerpbestemmingsplan is uitgewerkt, en 

een alternatief hiervoor te beoordelen. Naar aanleiding hiervan zijn, met de 

planMER als onderdeel van de onderbouwing, keuzes gemaakt in de ontwikke-

lingen die wel en die niet op grond van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt 

worden.  

5 . 2   

V o o r n e m e n  

In het planMER is onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van de eerste 

uitwerking van het bestemmingsplan (het voornemen). Deze eerste uitwerking 

is opgesteld op basis van de vier nota’s waarin de uitgangspunten voor het 

nieuwste ruimtelijk beleid van de gemeente is uiteengezet. Uit de beoordeling 

van de effecten van het voornemen blijkt dat er vooral effecten op de natuur 

en de geur verwacht worden. De effecten op (een deel van) de natuur zijn als 

zeer negatief beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de effecten als zeer 

negatief zijn beoordeeld door de toename van de ammoniakdepositie (als stik-

stofverbinding) op Natura 2000-gebieden. Vooral dit effect is een probleem 

voor het vaststellen van dit bestemmingsplan. Zoals uit de passende beoorde-

ling (zie planMER) blijkt zijn zogenoemde “significant negatieve effecten” op 

Natura 2000-gebieden door een toename van de ammoniakdepositie in het 
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voornemen niet uit te sluiten. Dit betekent dat de eerste uitwerking van het 

bestemmingsplan (op basis waarvan het voornemen is uitgewerkt) in strijd is 

met de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) en dan ook niet zo kan wor-

den vastgesteld. 

5 . 3   

A l t e r n a t i e v e n  

Op basis van de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen zijn in 

het planMER twee alternatieven uitgewerkt: 

- Alternatief 1: het uitgangspunt voor alternatief 1 is dat, in afwijking van 

het voornemen, in het bestemmingsplan een gebruiksregel is opgenomen 

op grond waarvan een “negatief effect” op een Natura 2000-gebied door 

de stikstofdepositie wordt voorkomen. 

- Alternatief 2: voor alternatief 2 is, in afwijking van het voornemen, het 

uitgangspunt dat in het bestemmingsplan een bouwregel is opgenomen 

op grond waarvan het vergroten van bestaande en de bouw van nieuwe 

stalgebouwen alleen mogelijk is onder de voorwaarde dat er geen spra-

ke is van een toename van de ammoniakemissie van het bedrijf. 

 

Uit de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven blijkt dat in al-

ternatief 1 “significant negatieve effecten” op Natura 2000-gebieden zijn uit 

te sluiten en dat dit alternatief daardoor niet in strijd is met de Nbw 1998. De 

andere milieueffecten van alternatief 1 zijn overeenkomstig het voornemen 

beoordeeld. In alternatief 2 zijn dergelijke effecten, overeenkomstig het voor-

nemen, niet uit te sluiten waardoor ook dit alternatief in strijd is met de Nbw 

1998. 

 

Omdat alternatief 1 niet in strijd is met de Nbw 1998 kan een bestemmings-

plan op basis van dit alternatief worden vastgesteld. De keuze is gemaakt om 

de eerste uitwerking van het bestemmingsplan op basis van alternatief 1 aan 

te passen. Het voorliggende bestemmingsplan is daarvan het resultaat. De be-

langrijkste aanpassing van het bestemmingsplan is het opnemen van de ge-

bruiksregel op grond waarvan een “negatief effect” op een Natura 2000-gebied 

door stikstofdepositie wordt voorkomen. 

5 . 4   

S t i k s t o f d e p o s i t i e  

Het uitgangspunt voor alternatief 1 is dat in de gebruiksregels van de bestem-

ming Agrarisch is bepaald dat, ‘tot een gebruik strijdig met deze bestemming 

in ieder geval wordt gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten 

behoeve van het houden van vee, zodanig dat er sprake is van een negatief 
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effect op een Natura 2000-gebied door de stikstofdepositie, met dien verstan-

de dat:  

1. tot een gebruik strijdig met deze bestemming niet wordt aangemerkt 

het bestaand gebruik, waarbij als referentiedatum voor het bestaand 

gebruik, in afwijking van het bepaalde in artikel 1, sub (…) [van de eer-

ste uitwerking van het bestemmingsplan], wordt verstaande de referen-

tiedata die zijn genoemd in bijlage (...) [bij de regels van het bestem-

mingsplan]; of, 

2. tot een gebruik strijdig met deze bestemming niet wordt aangemerkt 

het gebruik dat vergund is door middel van een vergunning op grond 

van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel het gebruik waarvan van 

het bevoegd gezag een verklaring is ontvangen dat een vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 niet nodig is.’ 

 

Daarbij is in de regels de volgende omschrijving van het begrip ‘negatief effect 

op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie’ opgenomen: ‘een, in verge-

lijking met de stikstofdepositie op de in bijlage (...) [bij de regels van het be-

stemmingsplan] genoemde referentiedatum voor het betreffende Natura 2000-

gebied, toename van de stikstofdepositie groter dan 0 mol stikstof per ha per 

jaar op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied’. 

 

Op grond van deze regel is het gebruik van de gronden beperkt tot een gebruik 

waarbij (vanwege het houden van vee) geen sprake is van een “negatief ef-

fect” op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. Dit betekent onder an-

dere dat het aantal stuks vee op de agrarische bedrijven in beginsel beperkt 

moet worden tot het aantal overeenkomstig het bestaand gebruik (zoals be-

doeld in de gebruiksregel) of het gebruik dat op grond van een vergunning op 

grond van de Nbw 1998 mogelijk is. Hiermee sluit het bestemmingsplan aan op 

de Nbw 1998. Ook op grond van de Nbw is het gebruik van gronden en bouw-

werken beperkt tot dat gebruik waarbij er geen sprake is van een negatief ef-

fect op een Natura 2000-gebied door de stikstofdepositie.  

 

In die zin is er dan ook geen sprake van een aanvullende voorwaarde in het be-

stemmingsplan. Ook wanneer de regel niet in het bestemmingsplan zou worden 

opgenomen, mag het gebruik niet in strijd zijn met de Nbw 1998. Het lijkt mo-

gelijk dan ook niet zinvol om een dergelijke regel in het bestemmingsplan op 

te nemen. De Nbw 1998 stelt echter dat een plan op de wet dient te zijn afge-

stemd. Door bovenstaande bepaling in de regels op te nemen, voldoet het aan 

plan aan de eisen van de Nbw 1998 en kan dit bestemmingsplan worden vast-

gesteld. 
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5 . 5   

G e u r  

In het planMER zijn de milieueffecten van alternatief 1 op geur als negatief tot 

zeer negatief beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de effecten als nega-

tief tot zeer negatief zijn beoordeeld door de toename van de geurhinder in 

het bestemmingsplangebied binnen de grenswaarden op grond van de Wet 

geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Verordening geurhinder en veehouderij 

van de gemeente. Binnen de grenswaarde voor het landelijk gebied is door de 

toename van de geurhinder plaatselijk een afname van de waardering van de 

woon- en leefomgeving mogelijk van “slecht” tot “extreem slecht”. In de be-

staande situatie is deze waardering plaatselijk “matig”. Opgemerkt kan wor-

den dat in het alternatief als in de bestaande situatie in een groot deel van het 

landelijk gebied de waardering “zeer goed” is. 

 

Op grond van de Wgv en de Verordening geurhinder en veehouderij van de ge-

meente wordt een onaanvaardbare geurhinder vanwege (afzonderlijke) vee-

houderijbedrijven voorkomen door: 

- een ten hoogste toegestane geurbelasting in gebieden binnen en buiten 

de dorpen; 

- of een ten minste te waarborgen afstand tussen een veehouderijbedrijf 

en een geurgevoelig gebouw. 

 

Op basis hiervan zijn bij de verdere ontwikkeling van veehouderij al maatrege-

len op grond van de Wgv en de verordening nodig, zoals het gebruik van stal-

soorten waarbij de geuremissie wordt beperkt. Het is dan ook niet noodzake-

lijk om in het bestemmingsplan aanvullende maatregelen op te nemen ten ein-

de geurhinder te voorkomen. Met andere woorden: de Wgv en de verordening 

bieden wat betreft de beperking van geuroverlast voldoende sturingsmogelijk-

heden voor de ontwikkeling van veehouderijbedrijven binnen een agrarisch 

bouw- en ontwikkelingsvlak. 
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6 6  J u r i d i s c h e  o p z e t  

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke en 

functionele situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn 

getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en vervolgens vertaald in een 

set regels en een verbeelding – het eigenlijke bestemmingsplan.  

 

In dit hoofdstuk is na een algemene introductie van de gehanteerde wettelijke 

richtlijnen voor dit bestemmingsplan en een toelichting op de bestemmings-

planprocedure, volgt een korte toelichting op de regels.  

6 . 1   

A l g e m e e n  

W r o ,  B r o  en  S V B P  

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare Be-

stemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) toegepast. 

 

De SVBP2012 bevat een aantal juridische regels die moeten worden opgevolgd. 

Voor de planregels betekent dit onder meer dat niet meer wordt gesproken van 

voorschriften maar van regels. Tevens zijn er een aantal dwingend voorge-

schreven begripsbepalingen, die worden neergelegd in het artikel aangaande 

begrippen. Ook schrijft de SVBP2012 voor op welke wijze er invulling moet 

worden gegeven aan de wijze van meten. In het Bro is een formulering opge-

nomen ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze 

teksten zijn neergelegd in de planregels. 

 

W a b o  e n  B o r  

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoe-

ring van de Wabo en het Bor heeft grote gevolgen voor het ruimtelijk omge-

vingsrecht zoals dat nu geldt op grond van de Wro. Met de inwerkingtreding 

van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in de Wabo. 

 

In de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld. 

In de omgevingsvergunning zijn de verschillende toestemmingen voor locatie-

gebonden activiteiten geïntegreerd, waarbij sprake is van een samenloop met 

andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leef-

omgeving. Ook de ontheffingen die in een bestemmingsplan zijn geregeld, zijn 

na 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor 

de aanlegvergunning. Het algemene gebruiksverbod dat is opgenomen in arti-

kel 7.10 Wro is komen te vervallen en is vervangen door het algemene ge-
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bruiksverbod dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd 

met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. 

6 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure 

vastgelegd. Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden: 

 

V o o r b e r e i d i n g s f a s e  

Door burgemeester en wethouders is overeenkomstig het bepaalde in artikel 

1.3.1. van het Bro (in de lokale kranten Stellingwerf en Griffioen en via de 

website van de gemeente) op 5 september 2012 kennis gegeven van het voor-

nemen om dit bestemmingsplan te herzien. De gemeente voert ten behoeve 

van de voorbereiding van een bestemmingsplan vervolgens onderzoek uit naar 

de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de ge-

meente.  

 

De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro haar 

voornemen (vaak in de vorm van een voorontwerpbestemmingsplan) beschik-

baar aan de besturen en diensten van hogere overheden. Ook biedt de ge-

meente eventueel de mogelijkheid om een reactie te geven op het vooront-

werpbestemmingsplan via inspraak. De gemeente geeft een reactie op de over-

leg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan worden vermeld in de toelich-

ting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover noodzakelijk verwerkt in 

regels en verbeelding. 

 

T e r i n z ag e l eg g i n g s f a se  

Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisblad en op de internetpagina van de gemeente, wordt 

het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. 

In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestem-

mingsplan worden ingediend. 

 

V a s t s t e l l i n g s f a s e  

Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbe-

stemmingsplan, mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 

12 weken vast. 

 

B e r o e ps f a s e  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Indien Gedeputeerde Staten of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport 

een zienswijze hebben ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is 

overgenomen of indien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft 

vastgesteld, geschiedt bekendmaking en terinzagelegging 6 weken na vaststel-
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ling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er be-

roep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (ABRvS). 

 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 

aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie voor Leefomge-

ving en Transport wordt het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 

2 weken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na 

vaststelling het bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

6 . 3   

S t r u c t u u r  v a n  d e  r e g e l s  

De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in drie delen. 

 

In de Inleidende regels zijn algemene artikelen opgenomen die voor het gehele 

plan van belang zijn. In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van de in het 

plan voorkomende relevante begrippen. In artikel 2 is vastgelegd op welke wij-

ze dient te worden gemeten. Door deze vaste omschrijving van de begrippen 

en van de wijze van meten wordt eenduidigheid in de bedoelingen van het 

plan gegeven en wordt de rechtszekerheid vergroot. 

 

In de bestemmingsregels zijn de bestemmingen en de gebruiks- en/of bebou-

wingsmogelijkheden van de betreffende gronden aangegeven. De bestemmin-

gen zijn op alfabetische volgorde benoemd. In hoofdstuk 6 volgt een nadere 

toelichting op de bestemmingen. In de algemene regels staan artikelen be-

noemd die voor alle of meerdere bestemmingen gelden. Het betreffen onder 

andere de voor alle bestemmingen geldende gebruiksregels en de algemene 

afwijkingsregels. 

 

De afwijkingsmogelijkheden in de verschillende bestemmingen en de algemene 

afwijkingsregels zorgen voor enige flexibiliteit van het plan. De algemene af-

wijkingen zijn niet specifiek op één bestemming gericht, zij kunnen gebruikt 

worden ten aanzien van alle bestemmingen. 

6 . 4   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g e n  

De bepalingen die betrekking hebben op de te onderscheiden bestemmingen, 

zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Het bestemmingsplan geeft 

aan voor welke doeleinden de gronden zijn bestemd. In de navolgende para-

grafen worden de afzonderlijke bestemmingen, zoals deze in de regels zijn op-

genomen en op de verbeelding zijn weergegeven, per hoofdcategorie beschre-

ven. Daarnaast is ingegaan op de verschillende van toepassing zijnde dubbel-
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bestemmingen en gebiedsbestemmingen die in de onderliggende enkelbe-

stemmingen voor kunnen komen.  

6 . 4 . 1   

E n k e l b e s t e m m i n g e n  

A r t i k e l  3  A g r a r i s c h  

De gronden binnen de bestemming ‘Agrarisch’ hebben als hoofdfunctie de uit-

oefening van de agrarische functie.  

 

Binnen de bestemming is een regeling opgenomen voor de agrarische bedrij-

ven. Elk agrarisch bedrijf heeft een bouwvlak gekregen. Per bouwvlak is één 

agrarisch bedrijf toegestaan. Bouwwerken ten behoeve van het agrarisch be-

drijf mogen binnen een denkbeeldige rechthoek van maximaal 1,5 hectare 

worden gebouwd. De denkbeeldige rechthoek moet binnen een bouwvlak lig-

gen. Op deze manier hebben agrariërs enige flexibiliteit wat betreft de plaat-

sing van hun gebouwen. 

 

De verschillende landschapstypen die voorkomen zijn aangeduid. In een bijlage 

bij de regels worden de kenmerken van deze typen verder omschreven. 

 

Daarnaast is een regeling opgenomen voor bedrijfswoningen en plattelandswo-

ningen. In beginsel is per bedrijf één bedrijfswoning toegestaan. De platte-

landswoningen zijn op de verbeelding aangeduid. Het aantal mag niet meer 

bedragen dan één per aanduidingsvlak. 

 

Tot slot zijn een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen waarmee onder 

andere de bestemming kan worden gewijzigd als de agrarische bedrijfsactivi-

teiten zijn beëindigd. 

 

A r t i k e l  4  A g r a r i s c h  –  P a a r d e n b e d r i j f  

In het buitengebied komen een aantal paardenhouderijen en paardenfokkerij-

en voor. Omdat dit onderscheid niet altijd makkelijk te maken is, is voor één 

bestemming ‘Agrarisch – Paardenbedrijf’ gekozen. Binnen deze bestemming 

zijn beide vormen van een paardenbedrijf mogelijk, maar ook combinaties 

daarvan. Daarnaast zijn voorzieningen als een stapmolen en dergelijke meege-

nomen in deze bestemming. Maneges passen niet binnen deze bestemming, 

daarvoor is een aparte bestemming ‘Sport – Manege’ opgenomen. 

 

Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzi-

gen in de bestemming ‘Bedrijf’, ‘Bedrijf – Agrarisch aanverwant bedrijf’, ‘Ho-

reca’, ‘Maatschappelijk’, ‘Natuur’, Recreatie – Verblijfsrecreatie 2’ of ‘Wonen 

– Voormalige boerderijpanden’. 

 

A r t i k e l  5  B ed r i j f  

De bedrijfsbestemming regelt de bestaande niet-agrarische bedrijven in het 

plangebied. In beginsel zijn de bedrijven bestemd voor verschillende bedrijfs-
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typen met een beperkte milieubelasting (milieucategorie 1 en 2). In het geval 

dat bedrijvigheid in het buitengebied meer milieubelastend is dan de bij recht 

toegestane bedrijven tot en met milieucategorie 2, dan is deze bedrijvigheid 

van een specifieke aanduiding voorzien (zoals “specifieke vorm van bedrijf – 

aannemersbedrijf”). Dit bedrijf mag dan voor zowel de bedrijfstypen uit de 

milieucategorieën 1 en 2 als voor aannemersbedrijf worden gebruikt. Het be-

stemmingsplan biedt in bescheiden mate mogelijkheden voor het uitbreiden 

van de bedrijfsgebouwen, passend binnen het gemeentelijk en provinciaal be-

leid. 

 

Zoneringsplichtige inrichtingen ingevolge de Wet geluidhinder zijn daarbij op 

voorhand uitgesloten. Behalve een milieuselectie (categorie 1 en 2) is op de 

Staat van bedrijfsactiviteiten ook een selectie uitgevoerd op de passendheid 

van de bedrijvigheid in het buitengebied. Ook andere niet in de Staat van be-

drijfsactiviteiten genoemde bedrijfssoorten zijn mogelijk wanneer deze qua 

aard, schaal en milieubelasting vergelijkbaar zijn met de te kunnen vestigen 

bedrijfsvormen uit de categorieën 1 en 2 en de daarmee qua uitstraling verge-

lijkbare bedrijven. In de looptijd van het plan kunnen zich namelijk nieuwe 

bedrijfssoorten ontwikkelen of andere productieprocessen aandienen die niet 

in de bedrijvenlijst zijn opgenomen, maar die toch aanvaardbaar kunnen zijn.  

 

Terwijl het bestemmingsplan een regeling geeft over de aard van de bedrijven, 

worden de milieueffecten meer specifiek geregeld door middel van de Wet mi-

lieubeheer.  

 

Binnen de bestemming is rekening gehouden met de aanwezigheid van het be-

staande aantal bedrijfswoningen per bedrijf. Het is niet mogelijk om dit aantal 

uit te breiden. 

 

A r t i k e l  6  B ed r i j f  –  A g r a r i s c h  aa n v er w a n t  b ed r i j f  

De bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische bedrijven in de ge-

meente hebben deze bestemming gekregen. De regels die hiervoor opgenomen 

zijn, komen in grote lijnen overeen met de regels uit de algemene bedrijfsbe-

stemming.  

 

A r t i k e l  7  B ed r i j f  –  N u t sb e d r i j f  

De openbare nutsvoorzieningen die in het plangebied aanwezig zijn, zijn be-

stemd als ‘Bedrijf – Nutsbedrijf’. De oppervlakte per gebouw mag niet meer 

bedragen dan 150 m² en de bouwhoogte mag niet meer dan 5 meter hoog zijn. 

Ook de gaswinlocaties en de gasdrukmeet- en regelstations vallen binnen deze 

bestemming. Deze functies zijn voorzien van de aanduiding  "specifieke vorm 

van bedrijf - gaswinlocatie" respectievelijk "specifieke vorm van bedrijf - gas-

drukmeet- en regelstation”. 

 

A r t i k e l  8  B ed r i j f  -  Z a n d w i n n i n g  

De zandwinning die in het plangebied voorkomt heeft de bestemming ‘Bedrijf – 

Zandwinning’ gekregen. De bouwmogelijkheden binnen deze bestemming zijn 
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beperkt tot maximaal twee gebouwen met een oppervlakte van maximaal 

30 m² per gebouw en een bouwhoogte van maximaal 3 meter. 

Tevens is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzi-

gen in de bestemming ‘Natuur’. 

 

A r t i k e l  9  D e ta i l h a n d e l  

In het plangebied komt een aantal winkels, onder andere in tuininrichtingsarti-

kelen, voor. Deze hebben de bestemming ‘Detailhandel’ gekregen. De bouwre-

gels die zijn opgenomen zijn in beginsel gelijk aan de regels die zijn opgeno-

men in onder meer de bestemming ‘Dienstverlening’ en ‘Horeca’. 

 

A r t i k e l  1 0  D i en s t v e r l e n i n g  -  D i e r en k l i n i ek  

De paardenkliniek in Wolvega en andere dierenklinieken in het plangebied 

hebben de bestemming ‘Dienstverlening - Dierenkliniek’ gekregen. Deze be-

stemming komt in grote lijnen overeen met onder andere de bestemmingen 

‘Detailhandel’ en ‘Horeca’. 

 

A r t i k e l  1 1  Ho r e c a  

Alle, in het plangebied aanwezige, horecabedrijven hebben deze bestemming 

gekregen. De regels komen grotendeels overeen met de hiervoor genoemde 

bestemmingen. 

 

A r t i k e l  1 2  M a a t s ch ap p e l i j k  

De maatschappelijke functies die binnen het plangebied voorkomen hebben de 

bestemming ‘Maatschappelijk’ gekregen. Daarnaast hebben een aantal bijzon-

dere functies een aparte aanduiding gekregen, zoals begraafplaatsen en de 

scouting. 

Ook deze regels sluiten voor het grootste gedeelte aan bij de hiervoor ge-

noemde bestemmingen. Verschil is wel dat voor bijvoorbeeld kerktorens een 

ruimere bouwhoogte is opgenomen. 

 

A r t i k e l  1 3  M a a t s ch ap p e l i j k  -  Zo r g  

In het buitengebied van Weststellingwerf komt een aantal zorgboerderijen 

voor. Dit zijn voormalige agrarische bedrijven waar bedrijfsmatig dagbesteding 

voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, personen 

met een psychische of sociale hulpvraag en/of zorgbehoevende ouderen al dan 

niet in combinatie met overnachtingsmogelijkheden voor de doelgroepen als 

zorginstelling wordt geïnitieerd en begeleid. 

 

A r t i k e l  1 4  N a tu u r  

De bestemming ‘Natuur’ heeft betrekking op bestaande waardevolle natuurge-

bieden. Binnen deze bestemming zijn gebouwen ten behoeve van natuurbeheer 

toegestaan. Daarnaast is de aanwezige eendenkooi aangeduid. Binnen de be-

stemming zijn ook kampeermiddelen toegestaan. Deze zijn alleen toegestaan 

op de op de kaart specifiek aangeduide plekken. 

Ter bescherming van de aanwezige ecologische waarden en natuur- en land-

schapswaarden is een stelsel van omgevingsvergunningen bij deze bestemming 
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opgenomen voor de uitvoering van bepaalde werken en werkzaamheden. De 

toetsingscriteria hiervoor zijn in de regels benoemd. 

 

A r t i k e l  1 5  R e c r e a t i e  –  D a g r e c r e a t i e  

De forellenvisvijver en de zwemplas hebben deze bestemming gekregen. Naast 

de visvijver en de zwemplas zijn ondergeschikte functies als horeca en detail-

handel toegestaan. 

 

A r t i k e l  1 6  R e c r e a t i e  –  J a ch th av e n  

De aanwezige jachthaven heeft de bijbehorende bestemming gekregen. Dit is 

een maatwerkbestemming. Ook hier zijn ondergeschikte functies die bij een 

jachthaven horen toegestaan. Binnen deze bestemming is geen bedrijfswoning 

toegestaan. 

 

A r t i k e l  1 7  R e c r e a t i e  –  M o l en  

Deze bestemming is gericht op molen ‘De Rietvink’ en de daarbij behorende 

functies.  

 

A r t i k e l  1 8  R e c r e a t i e  –  V e r b l i j f s r e c r e a t i e  1  

Deze bestemming geldt voor de in het plangebied aanwezige campings. In de 

bestemmingsomschrijving is een schema opgenomen waarin is aangegeven 

hoeveel kampeermiddelen, trekkershutten en dergelijke per adres zijn toege-

staan. 

Daarnaast zijn voor deze verschillende bouwwerken, bouwmaten opgenomen. 

Binnen deze bestemming is het bestaande aantal bedrijfswoningen toegestaan 

 

A r t i k e l  1 9  R e c r e a t i e  –  V e r b l i j f s r e c r e a t i e  2  

De drie parken met recreatiewoningen die in het plangebied voorkomen heb-

ben deze bestemming gekregen. Voor deze recreatiewoningen zijn specifieke 

bouwregels opgenomen. 

 

A r t i k e l  2 0  S po r t  

Deze bestemming geldt voor de sportvelden, het zwembad en de daarbij beho-

rende voorzieningen. Er zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. 

 

A r t i k e l  2 1  S po r t  –  M a n eg e  

Naast de paardenbedrijven, komen ook maneges voor in het buitengebied. De-

ze bedrijven zijn gericht op het beoefenen van de paardensport. Binnen deze 

bestemming zijn ook ondergeschikte horeca en detailhandelsvoorzieningen 

toegestaan. 

 

A r t i k e l  2 2  V er k e er  –  R a i l v e r k e e r  

De bestemming ‘Verkeer – Railverkeer’ is gelegd op de bestaande spoorlijn 

Zwolle-Leeuwarden. Voorts zijn binnen deze bestemming gebouwtjes ten be-

hoeve van onderhoud en beheer toegestaan. 
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A r t i k e l  2 3  V er k e er  -  W eg v e r k e er  

De bestemming ‘Verkeer - Wegverkeer’ is toegekend aan wegen in het plange-

bied. De regels voorzien in bij de verkeersfunctie passende bouwwerken. Ook 

het tankstation aan de A32 (met verkoop van LPG) valt binnen deze bestem-

ming. 

 

A r t i k e l  2 4  W a t e r  

In het plangebied bevinden zich diverse waterlopen, watergangen en andere 

wateren. Voor zover dit van belang is voor de beleving en het gebruik is water 

als zodanig bestemd. Binnen de bestemming is de aanleg van bruggen en ande-

re kunstwerken ten behoeve van het beheer en verkeer toegestaan. Ook zijn in 

deze bestemming oevers en kaden toegelaten. Tevens is recreatief medege-

bruik mogelijk.  

 

A r t i k e l  2 5  W o n en  

De woonbestemming heeft betrekking op de bestaande woningen en bijgebou-

wen met tuinen en erven. Met bestaande woningen wordt gedoeld op de op 

het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan aanwezige woningen. De 

woonfunctie mag bij recht onder voorwaarden gecombineerd worden met een 

aan-huis-verbonden beroeps of –bedrijfsactiviteiten. 

 

A r t i k e l  2 6  W o n en  –  Vo o r m a l i g e  b o er d e r i j p a n d en  

De voormalige boerderijen die als woning worden gebruikt hebben deze be-

stemming gekregen.  

6 . 4 . 2   

D u b b e l b e s t e m m i n g e n  

A r t i k e l  2 7  L e i d i n g  –  G a s  

De dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is gelegd op bestaande hoofdgastrans-

portleidingen. De regeling voorziet in de aanwezigheid van de leidingen en in 

de bescherming ervan. Nabij de leidingen is rekening gehouden met een rege-

ling voor een onderhoudsstrook met een beperkte breedte. 

 

A r t i k e l  2 8  L e i d i n g  –  H o o g s pa n n i n g s v e r b i n d i n g  

Voor beide in het plangebied aanwezige hoogspanningsleidingen geldt de dub-

belbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. Een zakelijk rechtstrook 

uit het hart van de lijn wordt als bebouwingsvrije zone voor beide hoogspan-

ningsleidingen gehanteerd en geldt als grens voor het bestemmingsvlak. In de 

regels is in de aanwezigheid van de hoogspanningslijnen en in de bescherming 

ervan voorzien. Privaatrechtelijk is geregeld dat binnen de zakelijk rechtstrook 

al dan niet gebouwen en bouwwerken tot een bepaalde hoogte zijn toegelaten 

en geen hoge beplanting mag worden.  

 

A r t i k e l  2 9  W a a r d e  –  A r ch e o lo g i e  

Deze bestemming is gericht op het beschermen van de archeologische waar-

den. Door bureau Raap is een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarvan de 
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bevindingen zijn vermeld in het rapport “Archeologisch basisonderzoek ten  

behoeve van de herziening Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Weststel-

lingwerf”. Dit rapport is als bijlage bij de regels gevoegd omdat het als toet-

singskader dient te worden gebruikt. Bij elke ingreep met een oppervlakte gro-

ter dan 50 m² zal door het college van burgemeester en wethouders moeten 

worden beslist of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

 

A r t i k e l  3 0  W a a r d e  –  C u l tu u r h i s t o r i e  

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn in belangrijke mate bepa-

lend voor het karakter van het landelijk gebied. Behoud hiervan is in vele op-

zichten belangrijk. Stimulering van het behoud en de ontwikkeling van land-

schappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten leiden uiteindelijk tot een ver-

dere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en een betere herkenbaarheid 

van het gebied. Dit komt de beleefbaarheid van het gebied voor de burgers en 

de bezoekers ten goede. De cultuurhistorische waarden die in het cultuurhisto-

risch basisonderzoek in het plangebied zijn onderkend, zijn zoveel mogelijk in 

het plan verwerkt.  

 

Op de verbeelding opgenomen is een tweetal dubbelbestemmingen opgeno-

men: ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie 2’. Binnen deze 

gebieden geldt dat pas gebouwd mag worden, als daarvoor een afwijkingspro-

cedure is doorlopen. In deze procedure wordt aan de inhoud van de ‘Beeldkwa-

liteitsplan cultuurhistorisch waardevolle gebieden’ getoetst of het bouwplan 

past binnen de in het gebied aanwezige karakteristieken. Als dat het geval is, 

dan kan het bouwplan worden gerealiseerd. Hiermee is een eenvoudige be-

schermingsregeling gerealiseerd die voor de cultuurhistorisch waardevolle ge-

bieden in het plangebied een goede bescherming biedt.  

 

De dubbelbestemmingen ‘Waarde – Cultuurhistorie 1’ en ‘Waarde – Cultuurhis-

torie 2’ zijn opgenomen met als doel om naast de hoofdbestemming ook de 

cultuurhistorische waarden te beschermen van: 

- de omgeving van De Scheene, het Rode Dorp en de West- en Oostvierde-

parten (voormalige gronden van de Maatschappij van Weldadigheid); 

- een aantal historische verdedigingswerken (een landweer en enkele 

schansen). Voor de landweer en de schansen is de dubbelbestemming 

mogelijk. Ten aanzien van het inundatiegebied van de Waterlinie is het 

niet nodig om een dubbelbestemming op te nemen. Dit is immers een 

niet begrensde zone laag land dat onder water gezet kon worden; 

- de aanwezige dijken; 

- de bestaande zandpaden; 

- objecten van jongere bouwkunst en stedenbouw. 

 

M o n um e n te n  

In het plangebied komen geen van rijkswege beschermde stads- of dorpsge-

zichten voor. Wel zijn er rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten 

aanwezig. Die genieten voldoende bescherming op grond van de Monumenten-

wet.  
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Voor de cultuurhistorisch waardevolle molens is in relevante situaties een mo-

lenbiotoop op de verbeelding opgenomen. Hierbinnen mogen geen hoog op-

gaande beplanting en gebouwen worden gerealiseerd, ten einde de windvang 

niet onnodig te belemmeren. 

6 . 5   

C o n s e q u e n t i e s  u i t s p r a a k  A B R v S  

In haar uitspraak van 1 juni 2016 met zaaknummer 201501041/1/R4 (zie ook de 

bijlage bij deze toelichting) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State uitspraak gedaan in de beroepen die door 12 appellanten zijn aange-

spannen. Als onderdeel van haar beslissing heeft de Afdeling via de zogenaam-

de bestuurlijke lus de gemeenteraad opgedragen om een aantal tekortkomin-

gen in het op 1 december 2014 genomen vaststellingsbesluit te repareren. Een 

deel is inmiddels gerepareerd in het bestemmingsplan dat met identificatieco-

de NL.IMRO.0098.BPBuitengebied-VA02 op de nationale website ruimtelijke-

plannen.nl is gepubliceerd. Het betreft hier het deel dat in de uitspraak is 

verwoord onder Beslissing-VII. In dit bestemmingsplan (met identificatiecode 

NL.IMRO.0098.BPBuitengebied-VA03) is het deel gerepareerd dat in de uit-

spraak is verwoord onder Beslissing-IX.  

 

De keuzes die de raad heeft gemaakt voor de wijze van repareren van hetgeen 

in de uitspraak is verwoord onder Beslissing-IX, zijn de volgende: 

 

Appellant 2 

Het beroep van Appellant 2 strekt ertoe dat Appellant 2 reeds begonnen is met 

de aanleg van een boomfruitkwekerij en dat deze ontwikkeling niet is meege-

nomen in het bestemmingsplan. Voor de uitwerking van dit onderdeel is geke-

ken naar de uitspraak van de Afdeling en de systematiek van het plan. Hieruit 

volgt dat de systematiek dusdanig is ingericht dat ter plaatse van de aandui-

ding ‘specifieke vorm van agrarisch – kwekerij’ een kwekerij als die van Appel-

lant 2 bij recht is toegestaan. Op het perceel van Appellant 2 is daarom deze 

aanduiding aangebracht. Hierdoor zijn de bijbehorende planregels van toepas-

sing en is de kwekerij van Appellant 2 nu correct bestemd. 

 

Appellant 6 

Het beroep van Appellant 6 is gericht tegen het ontbreken van een bouwvlak 

op zijn perceel aan de Pieter Stuyvessantweg 38 te Sonnega. Hierdoor zijn de 

bestaande schuren aldaar niet als zodanig bestemd en zijn de nieuwe ontwik-

kelingen die Appellant 6 gepland heeft niet mogelijk. Voor de uitwerking in het 

kader van de bestuurlijke lus heeft gemeente Weststellingwerf ten aanzien van 

de nieuwe inrichting van het perceel een tekening ontvangen van appellant. 

Op deze tekening wordt de locatie weergegeven van de bestaande schuur en 

de nieuw te bouwen schuur. Daarnaast wordt de locatie weergegeven van twee 

bestaande paardenstallingen: 



 

  
267.00.00.06.06.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2014 - 22 september 2016 
 

105 

- Uit de stukken is op te maken dat een van de twee bestaande schuren ter 

grootte van ca. 115 m² zal worden verwijderd ten behoeve van de nieuw 

te bouwen schuur van 133 m² die op andere wijze zal worden gesitueerd 

op het perceel. Het bouwvlak aan de oostzijde van het perceel geeft de 

locatie van de nieuw te bouwen schuur weer.  

- Het op de verbeelding aangebrachte bouwvlak aan de zuidwestzijde van 

het perceel is getekend rond de bestaande paardenstallingen.  

 

Naast de bouwvlakken zijn voor het perceel ook planregels opgenomen. Aller-

eerst is voor beide bouwvlakken bepaald dat daarbinnen geen bedrijfswoning 

mag worden gerealiseerd; de beide bouwvlakken zijn daarom voorzien van de 

aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’. In de tweede plaats is een voorwaar-

delijke verplichting opgenomen die ertoe strekt dat een omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een bouwwerk niet wordt verleend voordat de bestaande 

schuur van 115 m² is gesloopt. Door middel van de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding – sloopverplichting’ is de schuur aangewezen die in dat geval 

moet worden gesloopt. Om aan te geven dat deze regeling niet geldt voor de 

gehele bestemming ‘Agrarisch’ is bepaald dat deze voorwaardelijke verplich-

ting uitsluitend van toepassing is op het vlak met de aanduiding  ‘bedrijfswo-

ning uitgesloten’ De voorwaardelijke verplichting is opgenomen in de bouwre-

gels en luidt als volgt: 

 

“3.2.1 Gebouwen 

(…) 

b. voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 

(…) 

 

6. een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw ter 

plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning uitgesloten” wordt uitsluitend ver-

leend indien het bestaande gebouw op de gronden ter plaatse van de aandui-

ding “specifieke bouwaanduiding – sloopverplichting” is gesloopt;” 

 

Zoals gesteld wordt de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ tevens gehan-

teerd om te regelen dat de gebouwen binnen het bouwvlak niet worden ge-

bouwd ten behoeve van bedrijfswonen. De regel is opgenomen in de bestem-

mingsomschrijving en luidt als volgt: 

 

“3.1 Bestemmingsomschrijving 

(…) 

g. bedrijfswonen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding “be-

drijfswoning uitgesloten” bedrijfswonen niet is toegestaan;” 

  

Tegelijkertijd is een kleine aanpassing verricht door het kadastraal perceel 276 

– waarop per abuis de bestemming ‘Detailhandel’ was gelegd – te voorzien van 

de bestemming ‘Agrarisch’.  
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Appellant 8 

De Afdeling geeft ten aanzien van het beroep van Appellant 8 specifieke in-

structies. Deze zijn uitgewerkt in de regels en verbeelding van het bestem-

mingsplan. In de eerste instructie van de Afdeling is het de bedoeling voor het 

adres Pastorieweg 5 te Noordwolde verblijfsrecreatie in een mobiel kampeer-

middel bij recht mogelijk te maken voor een periode van zes aaneensluitende 

maanden dan wel een langere periode indien de raad dat wenselijk acht. Om 

dit te bewerkstelligen is de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – verblijfs-

recreatie – mobiel kampeermiddel’ toegevoegd ten behoeve van de locatie 

Pastorieweg 5 te Noordwolde. Daarnaast is in lid 14.1 lid e onder 2 van de 

planregels de volgende bepaling opgenomen: 

 

“14.1 bestemmingsomschrijving 

(…) 

e. verblijfsrecreatie, in de vorm van vaste en mobiele kampeermiddelen met 

dien verstande dat: 

 

1. (…) 

2: mobiele kampeermiddelen uitsluitend zijn toegestaan op de gronden ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - verblijfsrecreatie - 

mobiel kampeermiddel" en per aanduidingsvlak het aantal mobiele kampeer-

middelen maximaal 1 mag zijn, met dien verstande dat ter plaatse van de 

gronden gelegen aan de Pastorieweg 5 te Noordwolde een mobiele kampeer-

middel is toegestaan voor een periode van ten hoogste acht aaneensluitende 

maanden;” 

 

In zijn instructies geeft de Afdeling voorts aan dat de planregels dusdanig die-

nen te worden gewijzigd dat het gebruik van vaste kampeermiddelen op het 

perceel mogelijk is door Appellant 8 en zijn echtgenote. Dit kan door middel 

van persoonsgebonden overgangsrecht. Dit is als volgt vormgegeven in lid 38.3 

van de planregels: 

 

“38.3 Persoonsgebonden overgangsrecht 

Voor de stacaravan aan de Pastorieweg 5 te Noordwolde geldt dat deze in 

strijd met het bestemmingsplan in gebruik is genomen als vast kampeermiddel 

ten behoeve van verblijfsrecreatie. Dit strijdige gebruik mag worden voortge-

zet door de bestaande gebruikers die de stacaravan mogen gebruiken als vast 

kampeermiddel ten behoeve van verblijfsrecreatie op het tijdstip van inwer-

kingtreding van het bestemmingsplan. Zodra het gebruik van de stacaravan als 

vast kampeermiddel ten behoeve van verblijfsrecreatie door de bestaande ge-

bruikers wordt beëindigd, vervalt het recht op gebruik en aanwezigheid van 

de stacaravan als vast kampeermiddel ten behoeve van verblijfsrecreatie. 

Als bestaande gebruikers worden aangemerkt de heer N.Veldhuizen, geboor-

teplaats Zaandam, geboortedatum 4 mei 1934 en mevrouw A.M. Veldhuizen-

van Leeuwen, geboorteplaats Zaandam, geboortedatum 5 mei 1934.” 
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De derde en laatste instructie van de Afdeling met betrekking tot het beroep 

van Appellant 8 ziet op de houten berging die op het perceel aanwezig is. De 

Afdeling geeft de mogelijkheid deze berging in te bestemmen of alsnog te mo-

tiveren dat de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat het gebruik van de 

berging binnen de planperiode van tien jaar zal worden beëindigd. Er is geko-

zen voor het inbestemmen van de houten berging. Dit is uitgewerkt door in de 

bestemmingsomschrijving sub l toe te voegen. Deze luidt als volgt: 

 

“14.1 bestemmingsomschrijving 

 

(…) 

 

l. berging, uitsluitend aan de Pastorieweg 5 te Noordwolde met dien verstan-

de dat niet meer dan 1 berging is toegestaan;” 

 

Met de bovenstaande uitwerking is gewaarborgd dat de houten berging aan de 

Pastorieweg 5 is bestemd en dat tegelijkertijd geen andere bergingen elders 

worden mogelijk gemaakt. Voor de berging zijn daarnaast enkele bouwregels 

opgenomen die er zorg voor dragen dat de situering en maatvoering gelijk blij-

ven aan de bestaande situatie.  

 

“14.2.1 Gebouwen 

(…) 

e. voor het bouwen van een berging als bedoeld in lid 14.1 sub l gelden de 

volgende regels: 

1. de oppervlakte van een berging mag niet meer bedragen dan de be-

staande oppervlakte; 

2. de afstand van de berging tot de weg en tot de zuidelijke zijdelingse 

perceelgrens mag niet minder bedragen dan de bestaande afstand; 

3. de bouwhoogte van een berging mag niet meer bedragen dan de be-

staande bouwhoogte.” 

 

Appellant 12 

Bij het beroep van Appellant 12 is naar voren gekomen dat de afwijkingsvoor-

waarde zoals die was opgenomen in lid 26.3.1, aanhef en onder f, sub 2 vol-

gens de raad bij nader inzien anders geformuleerd had moeten worden. Het 

was de bedoeling dat dit niet alleen voor het perceel van Appellant 12 zou 

moeten gelden, maar dat de aanpassing voor het gehele plangebied zou moe-

ten gelden. Lid 26.3.1, aanhef en onder f, sub 2 is naar aanleiding hiervan als 

volgt gewijzigd: 

 

“26.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in: 

 

(…) 
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f. lid 26.2.1, sub b, onder 4 voor het bouwen van nieuwe vrijstaande bijge-

bouwen bij een woonboerderij, met dien verstande dat: 

1. (…) 

2. de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijgebouwen maximaal 150 

m² bedraagt plus 25% van de oppervlakte van de gesloopte gebouwen, met 

dien verstande dat de totale oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen nooit 

meer mag bedragen dan 1.000 m²;” 

 

Artikel 25 ‘Wonen’ bevat een identieke afwijkingsregeling. De wijziging als 

hierboven beschreven is voor deze bestemming op gelijke wijze doorgevoerd.  

 
U i t w e r k i n g  

Net als bij het bestemmingsplan dat met identificatiecode 

NL.IMRO.0098.BPBuitengebied-VA02 op de nationale website ruimtelijkeplan-

nen.nl is gepubliceerd wordt in de regels van het voorliggende bestemmings-

plan de vernietiging en vervanging van regels inzichtelijk gemaakt door geel 

gearceerde tekstdelen. Daar waar de regels alleen zijn vernietigd, zijn de be-

treffende tekstgedeelten voorzien van doorhalingen.  

 
De vernietiging van plandelen op de verbeelding is zichtbaar doordat deze 

plandelen geen onderdeel meer uitmaken van het voorliggende bestemmings-

plan. Hiervoor zijn ‘witte vlekken’ in het digitale bestemmingsplan opgeno-

men. Op deze plandelen is de voorheen geldende beheersverordening Buiten-

gebied Weststellingwerf van toepassing. Deze wijziging is reeds uitgewerkt in 

het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0098.BPBuitengebied-

VA02 . De toevoegingen die zijn gedaan aan de verbeelding zijn niet apart ge-

markeerd, maar zijn te onderscheiden aan de markeringen die zijn geplaatst in 

de regels en de toelichting die is gegeven in deze paragraaf.  
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7 7  U i t v o e r b a a r h e i d  

7 . 1   

A l g e m e e n  

In het kader van een bestemmingsplan is het van belang om de uitvoerbaarheid 

na te gaan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de economi-

sche en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

7 . 2   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een bestaande situatie en omvat dan 

ook een regeling die hoofdzakelijk conserverend van karakter is. Het weerge-

ven van de economische uitvoerbaarheid ten behoeve van de inzet van ge-

meentelijke middelen door middel van een cijfermatige opzet, is daarom voor 

het plangebied niet relevant. Het onderhavige bestemmingsplan is in feite een 

herziening en actualisering van bestaande regelgeving. De toegestane functies 

en de bouwregels zijn op zowel de vigerende regelingen als op de bestaande 

situatie afgestemd. 

7 . 2 . 1   

G r o n d e x p l o i t a t i e  

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over 

mogelijkheden voor het verhalen van kosten voor bijvoorbeeld bouw- en woon-

rijp maken en hebben zij sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van 

grondexploitatie van derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden. 

Indien er sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente hiervoor 

een exploitatieplan op te stellen, tenzij voornoemde kosten “anderszins verze-

kerd” zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten en het stellen van eisen met be-

trekking tot kwaliteit en fasering niet noodzakelijk wordt geacht. Het bestem-

mingsplan voorziet niet in de realisatie van bouwplannen zoals opgenomen in 

het Bro. Daarom kan van het opstellen van een exploitatieplan worden afge-

zien. Hiervoor zal de gemeenteraad expliciet een keuze maken bij de vaststel-

ling van het plan. 
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7 . 2 . 2   

O v e r i g e  k o s t e n  

Met dit bestemmingsplan worden geen grootschalige nieuwe ruimtelijke ont-

wikkelingen bij recht in het plangebied mogelijk gemaakt. Kleinschalige ruim-

telijke ontwikkelingen in het plangebied kunnen plaatsvinden door middel van 

het bij omgevingsvergunning afwijken van de bouw- of gebruiksregels. Dit be-

treft in alle gevallen particulier initiatief waaraan in beginsel geen kosten voor 

de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat 

voor de begeleiding en toetsing van aanvragen voor omgevingsvergunning. De-

ze kosten worden door middel van leges gedekt. 

7 . 2 . 3   

P l a n s c h a d e  

Na vaststelling van dit bestemmingsplan zijn planschadekosten de enige kosten 

die verder nog uit dit bestemmingsplan kunnen voortkomen. Planschadekosten 

zijn op voorhand niet uit te sluiten. De gemeente zal daarom bij iedere aan-

vraag bezien of er planschade kan ontstaan. Indien dit het geval kan zijn, zal 

met de belanghebbende aanvrager een overeenkomst worden gesloten, zoals 

bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan worden voorkomen dat de 

gemeenschap de planschadekosten moet betalen die gemaakt worden in het 

belang van de aanvrager. 

7 . 3   

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

Er is voor dit bestemmingsplan geen inspraak gevoerd in het kader van een 

voorontwerpbestemmingsplan. De reden hiervan is dat er uitgebreid overleg is 

gevoerd over de uitgangspuntennota’s die aan dit plan ten grondslag liggen.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende een periode van zes weken ter 

inzage en wordt toegezonden aan de betrokken instanties. Een ieder wordt 

hiermee in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken. 
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