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Beantwoording overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 is het voorontwerpbestemmingsplan, of 
een kennisgeving van de raadpleegbaarheid van het plan via de gemeentelijke website, 
gezonden aan de volgende overleginstanties: 
- Vrom inspectie Regio Noord  
- Provincie Fryslan 
- Wetterskip Fryslân 
- Regionale Brandweer 
- Ministerie van Defensie 
- Nuon Infra  
- Essent Netwerk Friesland BV/Enexis 
- Vitens, Leeuwarden 
- KPN Telecom Netwerk Operations 
- UPC 
- Secretariaat van de Commissie Welstandszorg Hus en Hiem 
- Staatsbosbeheer 
- Friese Milieu Federatie 
- Gasunie 
- Buurtvereniging Tuindorp. 
 
Van een aantal van deze overleginstanties is een reactie ontvangen. Door de Inspectie 
VROM, Enexis, KPN, UPC en Staatsbosbeheer is aangegeven dat zij geen opmerkingen 
hadden ten aanzien van het plan. De ontvangen overlegreacties zijn in de bijlage van het 
bestemmingsplan opgenomen. Van de overige instantie is geen reactie op het 
bestemmingsplan ontvangen. In het navolgende wordt op de inhoudelijke reacties nader 
ingegaan. 
 
 
1. Provincie Fryslan, 
 
De provincie constateert dat de provinciale belangen op een juiste wijze in het 
bestemmingsplan zijn verwerkt. De provincie verzoekt wel om de uitkomsten van het overleg 
met de Regionale Brandweer en Wetterskip Fryslân bij het bestemmingsplan te betrekken.  
 
Reactie 
Er wordt met instemming kennis genomen van de provinciale reactie. De reactie van de 
Regionale Brandweer is bij het bestemmingsplan betrokken. Op onderdelen is het 
bestemmingsplan naar aanleiding van deze reactie aangepast. Hiervoor wordt 
kortheidshalve naar de reactie en de beantwoording daarvan verwezen. Van Wetterskip 
Fryslân is geen reactie op het bestemmingsplan ontvangen.  
 
 
2. Vitens 
 
Vitens verzoekt om bij de realisatie van het plan rekening te houden met de bestaande 
waterleidingen. 
 
Reactie 
Binnen het plan zijn geen wijzingen voorzien die de waterleidingen beperken.  
 
 
3. Gasunie 
 
Aangaande de twee aardgastransportleidingen in het plangebied merkt Gasunie op dat naar 
verwachting in 2011 het nieuwe externe veiligheidsbeleid (AMvB-Buisleidingen) in werking 



zal treden. De gevolgen van dit nieuwe beleid zijn door Gasunie inzichtelijk gemaakt. Ten 
aanzien van het groepsrisico wordt door Gasunie opgemerkt dat het plan geen toename van 
het groepsrisico mogelijk maakt. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geeft Gasunie 
aan dat de plaatsgebonden risicocontour 10-6 grotendeels op de leiding ligt. Ter plaatse van 
het entrainement kent de oostelijke leiding echter een risicoafstand die groter is dan de 
belemmerende strook. Binnen de risicozone zijn geen kwetsbare objecten toegestaan. 
Beperkt kwetsbare objecten kunnen slechts worden toegestaan als dit gemotiveerd wordt. 
Ten aanzien van de belemmerende strook verzoekt Gasunie een aantal werkzaamheden 
niet toe te staan. Dit betreft: 
- het oprichten van enig bouwwerk; 
- diepploegen; 
- het permanent opslaan van goederen; 
- het aanleggen of verruimen van waterlopen; 
- het plaatsen van onroerende objecten als straatmeubilair. 
 
Als laatste merkt Gasunie op dat het gasontvangststation op basis van het Activiteitenbesluit 
een veiligheidsafstand van 15 m heeft voor kwetsbare objecten. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt een afstand van 4 m.  
 
Reactie 
Vooruitlopend op het nieuwe externe veiligheidsbeleid voor aardgastransportleidingen zijn de 
risicocontouren van de aardgastransportleidingen bij het opstellen van het bestemmingsplan 
beschouwd. Hiervoor is de Risicokaart geraadpleegd. De Risicokaart laat voor de 
aardgastransportleidingen een zelfde beeld zien als de door Gasunie toegezonden 
informatie. Voor zover de risicocontour 10-6 op de leiding ligt, voldoet de bebouwingsvrije 
zone door middel van de dubbelbestemming”Leiding-Gas”. Ter plaatse van het entrainement 
ligt de risicocontour buiten deze bebouwingvrije zone. Het bestemmingsplan maakt ter 
plaatse geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk. Voor dit onderdeel hoeft het 
bestemmingsplan geen aanvullende beperkingen op te nemen.  
Aangaande de gevraagde aanvulling op het aanlegvergunningstelsel wordt het volgende 
opgemerkt. Binnen de dubbelbestemming is uitsluitend het bouwen van bouwwerken ten 
behoeve van de aardgastransportleidingen toegestaan. Andere bouwwerken dus niet. Het 
uitsluiten van alle bouwwerken is niet doelmatig, omdat ook bijvoorbeeld een hekwerk van 
Gasunie dan niet meer is toegestaan. Bij beschouwing dekt de huidige regeling alleen de 
permanent opslag van goederen niet. Dit is overigens een gebruiksbepaling en geen 
aanlegbepaling. Aan de dubbelbestemming is de gebruiksbepaling toegevoegd, waarmee 
permanente opslag van goederen wordt uitgesloten.  
Ten behoeve van het aardgasontvangststation wordt opgemerkt dat het grootste deel van de 
aan te houden afstand binnen de bestemming ”Groen” ligt. Een deel van de bestemming 
“Woongebied” ligt echter ook in de veiligheidsafstand. Om ervoor zorg te dragen dat binnen 
deze bestemming geen toename van het veiligheidsrisico plaatsvindt, is een zone rondom 
het gasontvangststation opgenomen.  
 
 
4. Brandweer Fryslân 
Brandweer Fryslân heeft de risicobronnen in het om het plangebied onderzocht in relatie tot 
het bestemmingsplan. Deze risicobronnen zijn te onderscheiden in de volgende categorieën: 
- Risicovolle inrichtingen (LPG-tankstations); 
- Vervoer van gevaarlijke stoffen (Om den Noort); 
- Buisleidingen (aardgastransportleidingen). 
 
In het plangebied ligt ook een gasregelmeetstation van Essent. Deze inrichting valt niet 
onder het Bevi, maar heeft wel een veiligheidszone. Aangaande deze risicobronnen 
adviseert Brandweer Fryslân in relatie tot het plan om: 



- Een volledige verantwoording op te stellen van het groepsrisico, waarin ook de 
(rekenkundige) hoogte van het groepsrisico duidelijk wordt van de verschillende 
risicobronnen. 

- In de verantwoording van het groepsrisico ook de uitbreidingsmogelijkheden (de 
geprojecteerde situatie) van de bestaande functies mee te nemen (zeer relevant ter 
hoogte van het Lindecollege). 

- De aspecten ten aanzien van de bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid, zoals in dit 
advies genoemd, op te nemen in het bestemmingsplan en te betrekken bij de 
verantwoording. 

- Functies voor verminderd zelfredzame personen (zoals kinderdagverblijven, 
basisscholen of zorgcentra) binnen de invloedsgebieden uit te sluiten. 

- De plaatsgebonden risicocontouren en de veiligheidszone van het gasregelmeetstation 
op te nemen op de verbeelding. 

- Om eventuele misverstanden te voorkomen en ter signalering is het verstandig om het 
bouwvlak ter plaatse van Hoofdweg 9 niet over de buisleiding te situeren. 

- In de toelichting van het bestemmingsplan de opmerkingen/ conclusies te verwerken. 
 
Reactie 
Het advies van Brandweer Fryslân is grotendeels gericht op de verantwoording van het 
groepsrisico. Dat aspect is in het advies met name gericht op het transport van gevaarlijke 
stoffen in relatie tot het Lindecollege. Brandweer Fryslân verwijst naar het rapport 
Knelpunten en aandachtspunten vervoer van gevaarlijke stoffen door Fryslân; FUEV februari 
2007. Uit dit rapport blijkt dat het plaatsgebonden risico langs de beoordeelde transportroute 
(Om den Noort) kleiner is dan de grenswaarde van 10-6/ jaar en voldoet aan de geldende 
normering. De hoogte van het groepsrisico ter hoogte van het Lindecollege is in dat 
onderzoek niet vastgesteld. Het groepsrisico is in het onderzoek ‘Project transport 
gevaarlijke stoffen, AVIV 2007’ berekend. Hieruit blijkt dat het groepsrisico in de bestaande 
situatie circa 17% van de oriënterende waarde bedraagt. Nadat het bedrijventerrein De 
Plantage is gerealiseerd, bedraagt het groepsrisico 19% van de oriëntatiewaarde. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn bij de plantoelichting opgenomen.  
 
Brandweer Fryslân stelt voor om het huidige groepsrisico te verantwoorden. Hiervoor is 
echter vanuit het huidige externe veiligheidsbeleid geen basis. Op basis van jurisprudentie 
(uitspraak 200806384 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) is 
vastgesteld dat geen verantwoording van het groepsrisico hoeft plaats te vinden wanneer het 
betreffende besluit geen toename van het groepsrisico veroorzaakt. Anders dan Brandweer 
Fryslân stelt, maakt het onderhavige conserverende bestemmingsplan geen/nauwelijks een 
toename van het groepsrisico mogelijk. Het betreffende bouwvlak lijkt in eerste instantie ruim 
met een grote bouwhoogte. Binnen dat bouwvlak dienen echter alle bouwwerken, exclusief 
de erfafscheidingen, te worden gerealiseerd. Het betreft in dit geval voornamelijk 
fietsenstallingen. Ook de toegelaten bouwhoogte is toegespitst op de huidige bouwmaten. In 
de praktijk zijn de uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse dus zeer beperkt. De 
bouwmogelijkheden komen overeen met die in het vigerende bestemmingsplan.  
 
Het advies aangaande bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid wordt uiteraard bij het 
bestemmingsplan betrokken. Ten aanzien van de zelfredzaamheid bij het Lindecollege merkt 
Brandweer Fryslân op dat deze in de huidige situatie goed is. De bestemming 
“Maatschappelijk” maakt echter ook functies mogelijk met minder zelfredzame personen. 
Onder verminderde zelfredzaamheid wordt in relatie tot brandpreventie de situatie verstaan 
wanneer een persoon niet in staat is om een ruimte of gebouw zelfstandig te verlaten. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening is het inderdaad niet wenselijk als dergelijke 
functies binnen het invloedsgebied van de weg aanwezig zijn. Het betreffende 
bestemmingsvlak is daarom voorzien van een aanduiding waarbij een regel is opgenomen 
dat ter plaatse functies voor minder zelfredzame personen niet zijn toegestaan.  
 



Bij de aangegeven risicocontouren wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan daarbinnen 
geen kwetsbare of beperkt kwetsbare functies mogelijk maakt. Het opnemen van de 
risicozones heeft in die situatie alleen een signaleringsfunctie. Voor dat doel is de Risicokaart 
opgesteld.  
Ten behoeve van het aardgasontvangststation wordt opgemerkt dat het grootste deel van de 
aan te houden afstand binnen de bestemming ”Groen” ligt. Een deel van de bestemming 
“Woongebied” ligt echter ook in de veiligheidsafstand. Om ervoor zorg te dragen dat binnen 
deze bestemming geen toename van het veiligheidsrisico plaatsvindt, is een zone rondom 
het gasontvangststation opgenomen.  
 
Het bouwvlak ter plaatse van de aardgastransportleiding ter plaatse van Hoofdweg 9 kan 
inderdaad paradoxaal overkomen. Dit heeft te maken met de keuze voor een zogenoemde 
dubbelbestemming. Deze wijze van bestemmen is echter wel de aangewezen methode 
conform de te hanteren standaard SVBP 2008. De dubbelbestemming “Leiding-Gas” (artikel 
14) kent een ontheffingsmogelijkheid om in overleg met de leidingbeheerder gebouwen te 
realiseren binnen de bebouwingsvrije zone. Zonder bouwvlak binnen de bestemming 
“Bedrijf” is het echter hoe dan ook uitgesloten om te bouwen. Een dergelijke dubbele 
regeling is niet productief.  
 
Zoals aangegeven is het advies van Brandweer Fryslân bij het plan betrokken. De 
plantoelichting is voor zover noodzakelijk op dit onderdeel aangevuld.  
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 e-mail: provincie@fryslan.nl
 College van burgemeester en wethouders
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 Ons kenmerk 00873245
 Afdeling Ruimte
 Behandeld door G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vande|ielen@flslan.nl
 Uw kenmerk 2010-025468/u/LE
 Bijlageln)
 Onderwerp
 voorontwerpbestemmingsplan Wolvega Noordoost
 Geacht college,
 Op lsjanuari 2010 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.
 De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.
 Het plan geeft overigens aanleiding tot de volgende opmerkingen.
 Omgevingstoe| (cat.3)
 Ik ga er vanuit dat u de adviezen van het Wetterskip en het Bureau externe veiligheid ver-
 werkt in het ontwerp.
 Wanneer het plan in de on|erpfase niet wezenlijk wordt gewijzigd, is
 ontwerpplan aan Gedeputeerde Staten niet nodig.
 toezending van het
 Hoogachtend,
 Name het coll e van
 .' |' ' ' '' ''
 . .. . ' |:4 h. * .
 .,..'' ' '''' - . . .
 drs. M.H.J. Stijnen
 Hoofd afdeling Ruimte
 Gedeputeerde Staten,
 n-lst|tiodatun-l-. - (= Renist|tlc.rtr-. ..-. . s
 .- < -- . -.-.1. ' ' --' -- *-'* ---=/
 i Uiterliike afhap'ldt-là,ngsdatv|'. . f ) ç
 .- .. '..ù- j
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 ..; . $
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 ' pvfctommlnçl rcot andere afdelingen'. Datum: Paractf. j
 1 . .
 1 l
 1 . . . . .. - .. . ' '. ' ' ' - ''à
 li ' . |
 Prodtlct: Prc'lïtictnr.. t
 7 ... - .,. . .-''----',
 | Beslissing ondàë mantsnat: J'a/nee (zo nee, gobruik formulici' vof|gppœedtlrttl' j
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 i
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 l
 r
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 Sch|oelijkj j/l-uitenlllst . ons kenmerk: 4J j
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 Comnensatie verhardinq
 Wetterskiç Fryslân hanteed een compensatieregeli g van wateroppealakte indien het verhard
 Oppervlak toeneemt. Een percentage van 10% van het totale nieuwe verharde oppervlak dient te
 worden gecompenseerd in de vorm van oppewlaktew er. Bij eventueçe toekomstige uitbreidingen van
 het verhard oppervlak kunnen de gevolgen daarvan getoetst worden middels een gewone of een
 Versnelde watertoets (|.we|erskipflslan.nl - digi aal Ioket). Voor elke afzonderlijke uitbreiding
 wordt gekeken of deze voldoet aan de wensen van tterskip Fryslân en daarmee geen problemen
 oplevert voor de waterhuishouding.
 A&alwater- en reqenwatersvsteem
 Om het aantal overstodingen van rioolwater en de bel ting van rioolwatecuiveringen te beperken, is
 een belangrijk uitgangspunt om regenwater en rioolwat r zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.
 Ten aanzien van de onderhoudsweruaamheden aan het rioolstelsel verzoeken wij u de kansen te
 benutten om daken van woningen en gebouwen e perceelsverharding af te koppelen van de
 riolering, waarbij de afstromende neerslag wordt afgev erd naar oppexfaktewater. Dit js mogelijk als
 aan een van de volgende voo|aarden is voldaan;
 @ het hemelwater wordt voor elk perceel afzonder ijk ( bv. ondergronds) rechtstreeks geloosd op
 het oppewlaktewater,'
 * het hemelwater wordt bovengronds (via verzam Igoten) afgevoerd naar het oppealaktewater.
 Ook pàrkeederreinen/wegen kunnen afgekoppeld word n, indien geen extra veœuilende activiteiten
 plaatsvinden ( markt e.d.).
 Wijzigingen aan het rioolstelsel van het betrelende iojeringsgebied dient u door te geven aan
 Wetterskip Fryslân. Hiervoor kunt u contact opnemen et de heer H. J. Kiewiet, telefoon 058 - 292
 2222.
 Ten aanzien van pfannen voor het afkoppelen kan hem water op llet oppewlaktewater verzoeken wij
 u deze plannen af te stemmen met het waterschap. Hie oor kunt u contact opnemen met de heer K.
 Koops, telefoon 058 - 292 22 22.
 WateAwaliteit
 Om een goede kwajteit van Fater te realiseren lmoet vo rk4men worden dat milieubelastende sto#en
 in het oppewlaktewater terecht komen. De bouvwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrj zijn.
 Tevens dient gebouwd te worden met milieuvrie|delijk en duurzaam materiaal.
 .procesafspraken E,
 In het vooron|erpbestemmingsp|an staat dat hèt pjan g otendeels een |nseaerend karakter heeft
 Graag zien wij bij eventuele nieuwe on|ikkelinien vroe tjdig het betœffende plan tegemoet, zodat
 een wateradvies gegeven kan worden. jndjen djt advies pgevolgd wordt zien wij met betrekking tot
 het vooron|erp bestemmingsplan Wolvega Nootdoost g en waterhujshoudkundige bezwaren. Hierbij
 geven wij een positief wateradvies. De watedœt|prxedu is hiermee wat ons betreft afgerond.
 Hoogachtend.
 het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
 na ens deze,
 œ Y >
 ho clu er Planne .
 I.a.a. K. Koop , . van den Akker, H. Kiewiet 1
 è
 ; '
 ' j
 f
 Verhard oppervlak: Alle oppealakten zoals dakeh, trottoir en wegen worden gerekend onder de
 noemer verhard opperv|ak. q
 j '
 !
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 Aan het colllege van Burgemeester en N.< Nedert*ld| C'a*unie
 Wethouders van de gemeente Weststellingwrd postbus 19
 --*-% j tylq,
 |tzttetjke te ' heer Mo t|| t / rzfaa . |700 MA croojqverj
 l
 Postbus 60 ' cmrmrsjaan 17
 8470 Al Wolvega
 T (û50) 521 91 11
 F (û5()) 521 19 99
 E. communicatleeasunle.nl
 Handel|gdoer Grîmlngen (120297|
 w|,gasvnle.n!
 Datum
 4 maart 2010
 is kenmerk
 Txl) 10,8.0528
 onuerwem
 Art.3.1.1. readie voo|ntwerpbekemmlngsplan Wolvega -
 Noordoost
 Mhl|nummer
 (0S70) 69 64 61
 Uw kenmerk
 Geacht collegey
 Naar aanleiding van het door u toegezonden voo|n|erpbestemmingsplan 'Wolvega
 Noordoost| in het kader van het voo|verleg zoals bedoeld in artiket 3.1-1. Broy treft te
 hieronder een advies aan betre|ènde externe veiligheidas|den gerelateerd aan een |eetal
 aardgastranspodleidingen en een Gasonwangsutation (GOS) in het plangebie. Dit advies is
 gebaseerd op het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerle van VROM, zoals dat
 naar ve-achting in 2û11 in werking zal treden mlddels de AMVB luisleidingen. De circulaire
 Wzonerirë Iangs hogedruk aardgastrans|dleidingen- uit 1984 zal dan komen te vefvallen.
 A ran l i i n
 Ondermande informatie t7etr'e| het gr|psrisico, het plaats4ebonden risico en de
 belemmerde strook. U kunt de onde|taande afstanden gebruiken bij de veran||rding van
 het groeps|sico bij uw verdere planon|ikkeling.
 Groex|sicm
 N-sO-ïo.KR-o7S Tracê: Zwollerke|pel - Heerenveen
 Cl'ameter: 6-/ 8*
 |n|er|ruk: 40 bar
 N-55D-2*-KRY2b Trac|: Heerenveen - Wolvega
 Dlarneter; 12-
 On|emdruk: 40 bar
 De 1% en 1*0% le|llteitg|ns van deze leidlngen ligt op onde|aande afstanden. Een
 gedeelte van het plangebied ligt binnen de invjo|ssfeer van deze leiding.
 1% le|lltee|ns 100% Ie|txelt||l E
 1 as kw/Mz tzlntoyy
 $168 |W!V OPWV) ( .
 g o g yyyg usjay;u
 j Diameter / rtlk lèldîng zlfs|/)ïï Lïiameter/ nu
 l (meters) tmetets)
 W 6 / 40 bar 70 O 6 / 40 bar
 l O 8- / 40 bar 95 O 8*' / 40 bar 50
 O 120 / 40 bar 140 O 12* / 40 bar 70
 !
 j
 1
 Blad 1 van 1
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Artikel XX teidlngen (eventueel dubbel|stemming)
 Doeleindenom|h|jving
 De in de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg
 en instandhouding van:
 een ondergrondse hoge druk aardgastransgodlelding met een belemmerde strook ter
 breedte van 4 rneter (reglonale transpndleiding RTL) / of 5 meter
 (hoofdtranspodleiding HTQ aan wee|zijden van de hartlljn van de leiding;
 Voorran|sbepalin:
 ln geval van |trijdlgheid van bevalingen gaan de bepalingen van dit artikel védr de
 bepalingen die ingevotge andere adlkelen op de desbetre|ende gronden van toepas|ing
 zijn.
 |uwv||chri|n eanfvege de bestemnùng b'Leldingen*
 Op of in de in Iid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de
 bedoelde |eidinglen) worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
 zijndey zijn niet toegestaan uit Oggtlnt van externe ve:iligheid en energieleveringzeke|eld.
 Mnlegvoo|chrilen
 4A.
 Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
 schrlAelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders
 (aanlegvergunning), ter plaatse van de in lid 1 bedbelde pronden, de volgende
 werken of werkzaamheden uit te voeren :
 * het aanbrengen van ho|orëaand en/of diepwodelende beplanting, waaronder
 bijvoo|eeld rletbeplanting;
 * het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophogirë;
 * het verrichten van grondroeradiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen,
 kabels: leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 * diepploegen;
 * het aanbrengen van gesloten verhardingen;
 w het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het ogslaan van
 aNalstofen)
 * het aanleggen van watertopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande
 wate|open;
 * het plaatsen van onroerende objeden zoals lichtmasten: wegwijzers en ander
 straatmeubilalr;
 * Het indrijven van voorwerpen in de bodem.
 4B. Alvorens te beslissen op een aanvraag zoals bedoeld in Iid 4A, wint het coltege van
 burgemeester en wethoudets sch||elijk advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde
 advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de Ieiding en het
 voorkornen van schade aan de leiding.
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4C. De werken en/of werkzaa|heden als bedoeld in Iid 4A zijn slechts toelaatbaar indien en
 voor zover dit niet strijdig is met de betangen verrrteld in 4B.
 Uitzonderin|sbepalingen
 5.
 Het verbod als bedoeld in lid 4A is niet van toepassing op werken en/of wer|aamheden
 die:
 * voork|men op de beplantingslijst van de Ieidingbeheerder;
 * mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet
 lnformatie Ui|isseling Ondergrondse Netwerken;
 * reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 * mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende Qergunnsng;
 . worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhoudlng van de leidingten).
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Inspraakreacties



 



Eindverslag inspraakprocedure bestemmingsplan Wolvega Noordoost 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van donderdag 21 januari 2010 gedurende een 
termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen in het Publiekscentrum van het 
gemeentehuis. Tevens was het bestemmingsplan in te zien via de gemeentelijke website. In deze 
inspraakperiode is op 2 februari tevens een inspraakavond gehouden. Het verslag van deze 
bijeenkomst is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. 
 
Tijdens de inspraakperiode is één inspraakreacties ingediend. In de navolgende tekst is de 
inspraakreactie samengevat en voorzien van een reactie.  
 
Opmerking 
De inspreker merkt op dat het perceel Eikenlaan 53 een mogelijkheid kent tot wijziging van het 
bestemmingsplan. Vanwege het monumentale karakter van het perceel en het karakter van de 
Eikenlaan is inspreker van mening dat wijziging uitsluitend in de bestemming “Woongebied” mag 
plaatsvinden. 
 
Reactie  
Het college onderschrijft het standpunt van inspreker. Het oude lint aan de Eikenlaan heeft inderdaad 
een bijzondere waarde. Dit wordt in het bestemmingsplan ook zo beschreven. De bedoelde 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is daarom ook alleen gericht op de bestemming 
“Woongebied”. Dit is in artikel 4 van de planregels zo vastgelegd. Omdat het bestemmingsplan al in 
overeenstemming is met de reactie van inspreker, leidt de reactie niet tot wijziging van het 
bestemmingsplan.  
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  Verslag inspraakavond 
 
 
 
 Datum 2 februari 2010 
 Tijd 20.00 – 21.30 uur 
 Aanwezig dhr. W. Schukken (gemeente), dhr. M. Mosterman (gemeente),  
  Dhr. J. ten Wolde (De Miete 2, Wolvega), dhr. K. Dekker (De Miete 4, 

Wolvega), dhr. M. Elfrink (HKB), mevr. M. van Schoonhoven (HKB) 
 
 

 1. Opening 
 
  Wethouder Schukken heet iedereen welkom en opent de 

inspraakavond. Het bestemmingsplan omvat alle gedane aanpassingen 
en wijzigingen. Het bestemmingsplan is gemaakt door HKB 
stedenbouwkundigen te Groningen. De heer Elfrink van HKB licht het 
plan toe. De heer Mosterman helpt de gemeente met het actualiseren 
van de bestemmingsplannen. Vanavond is Wolvega Noordoost ter 
sprake. Andere delen van de gemeente volgen later. 

 

 2. Bestemmingsplan 
 
 actualisering De heer Elfrink licht het voorontwerpbestemmingsplan Wolvega 

Noordoost toe. De aanleiding om het bestemmingsplan te herzien is de 
nieuwe Wro. Deze is per 1 juli 2008 in werking getreden en stelt het 
verplicht dat een bestemmingsplan na maximaal 10 jaar wordt 
geactualiseerd.  

 
 inhoud bestemmingsplan Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, verbeelding en 

regels. Het regelt het gebruik en het bebouwen van gronden. Hoogtes, 
oppervlaktes en bestemmingen worden geregeld. Het 
bestemmingsplan is bindend voor zowel burgers als de overheid. Het 
geeft de kaders aan en biedt daarmee ook rechtszekerheid. 
Bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De 
goedkeuring van de provincie is met de nieuwe Wro verdwenen. Sinds 
1 januari 2010 is de digitale verbeelding het juridische document dat 
rechtsgeldig is.  

 
 toelichting Als eerste is er een stedenbouwkundige analyse van Wolvega 

gemaakt. Binnen het plangebied is een aantal deelgebieden 
onderscheiden. De karakteristieken zijn per deelgebied beschreven. 
De toelichting gaat verder in op de planologische randvoorwaarden en 
omgevingsaspecten.  

 
 verbeelding Aan de hand van de verbeelding wordt het plangebied getoond en 

worden de bestemmingen toegelicht. Het bestemmingsplan heeft 3 
vigerende bestemmingsplannen opgenomen. Deze beslaan ongeveer 
80% van het hele plangebied. Er is een deel dat nog geen 
bestemmingsplan had. Daarvoor zijn nu wel regels opgesteld. De 
bestemmingsgrenzen zijn gebaseerd op de GBKN en kadastrale 
kaarten. De regels en bouwvlakken van de vigerende 
bestemmingsplannen zijn zoveel mogelijk overgenomen. 

 
 vraag: Valt het voormalig fabrieksterrein “De Takomst” onder het deel zonder 

bestemmingsplan? 
 reactie: Nee, dit valt onder het bestemmingsplan ‘De Scheene’ uit 1993 en heeft 

sinds die tijd al een woonbestemming. 
 
  Het bestemmingsplan is erop gericht de bestaande situatie vast te 

stellen en te beschermen zonder op voorhand kleinschalige nieuwe 
ontwikkelingen onmogelijk te maken. Er is gekozen voor 
gebiedsgerichte bestemmingen met deels functionele bestemmingen.  

 



2  H K B  S T E D E N B O U W K U N D I G E N  

  De bestemming ‘woongebied’ regelt verschillende aspecten, zoals het 
wonen, verkeer, groen, water, etc. Voor De Scheene zijn de regels 
gelijk aan het vigerende plan. Voor Tuindorp is het nu bepaald, omdat 
hier geen bestemmingsplan was. Binnen de bestemming zijn de 
detailhandelszaken inbestemd, andere types detailhandel kunnen zich 
daar niet vestigen. 

 
  De houtwal is een waardevol landschappelijk element. Om deze te 

behouden is hij specifiek aangeduid op de verbeelding. 
 
 vraag Is de grens van het plan bepaald rond Om den Noort? Er ontbreekt 

namelijk een oversteek ter plaatse van de kruising met de Heirweg, wat 
veel mensen jammer vinden. 

 reactie De kruising valt buiten het bestemmingsplan. Daarnaast gaat het 
bestemmingsplan niet over dit soort vraagstukken.  

 
  Er lopen twee gasleidingen door de wijk. Aan beide kanten van de 

leidingen is een zone van 5 meter opgenomen waar niet gebouwd mag 
worden, zodat de Gasunie bij de leiding kan voor onderhoud. 

 
  Het entrainement is als zodanig bestemd. De drafbaan heeft een 

sportbestemming gekregen. Het bouwvlak is beperkt rondom de 
bestaande bebouwing bij de drafbaan. De beperking komt door de 
bebouwingsvrije zone rondom de gasleiding.  

 
 vraag Mag je van het drafcentrum zomaar een disco maken?  
 reactie Nee, de bestemming is sport. Alleen horeca behorende bij de drafbaan is 

mogelijk. Het bijbehorende restaurant mag dus wel. Als er iets anders 
gevestigd wordt, moet er een aparte procedure worden gevolgd.  

 
  Een aantal gebieden heeft een maatschappelijke bestemming, zoals de 

school, scouting, rusthuis, etc.  
 
 vraag De school gaat binnenkort dicht, wat komt er dan?  
 reactie Alle maatschappelijke functies kunnen erin komen. Als er iets anders 

komt, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
 
  Alleen het structurerende kenmerkende groen heeft de bestemming 

bos gekregen. Hetzelfde geldt voor ‘water’ en ‘groen’. Bedrijven zijn 
toegestaan tot en met milieucategorie 2. Daarnaast is een 
caravanhandel toegestaan. Het gasverdeelstation heeft de 
bestemming ‘nutsvoorziening’. Het bedrijfsperceel aan de Eikenlaan 
was een aannemersbedrijf. Dit heeft een bedrijfsbestemming met een 
wijzigingsbevoegdheid naar ‘woongebied’. Dit kan makkelijk gewijzigd 
worden zonder een apart bestemmingsplan op te stellen. 

 
 vraag Bij de Lycklamastins zit een ‘witte vlek’, betekent dit dat daar een 

woning kan worden gebouwd? 
 reactie Het heeft de bestemming ‘woongebied’ zonder bouwvlak, omdat het een 

plantsoentje is. Dit is geen structureel groen. Het bestemmingsplan 
maakt hier geen woning mogelijk. 

 
 regels De regels zijn in hoofdlijnen als volgt. Het bouwen van gebouwen moet 

binnen het bouwvlak gebeuren. De maatvoering staat grotendeels op 
de verbeelding aangeduid, soms zijn ze in de regels genoemd. 
Bedrijven tot en met categorie 2 zijn toegestaan en afwijkende 
bestaande functies zijn toegestaan net als bestaande 
bedrijfswoningen. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. 

 
 procedure Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. De inspraak is 

een onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Dit verslag wordt 
opgenomen in het bestemmingsplan. Tegelijk met de inspraak is er 
overleg met overleginstanties, zoals de Provincie, Gasunie, de VROM-
inspectie, het Wetterskip Fryslân en diverse lokale partijen. De 
ingekomen reacties worden tevens in het bestemmingsplan 
opgenomen. Indien er aanleiding toe is, wordt het bestemmingsplan 
aangepast.  
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  Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en 
kan men zienswijzen indienen. Vervolgens wordt het bestemmingsplan 
vastgesteld en kan er eventueel beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. 

 
 website Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, een faciliteit van het 

ministerie van VROM, zijn digitale bestemmingsplannen 
raadpleegbaar. Via de website van de gemeente Weststellingwerf is 
het ook te vinden door te klikken op ‘Wonen en verkeer’, 
‘bestemmingsplannen’, voorontwerp en inspraak. Daar staat de link.  

 

 3. Afsluiting 
 
  Wethouder Schukken bedankt de aanwezigen en vraagt of er nog 

vragen zijn. 
 
 vraag Mag ik een windmolen achter het huis zetten? 
 reactie Daarvoor is een milieuvergunning nodig en het past niet binnen het 

bestemmingsplan.  
 
 vraag De Drafsportbaan is een grote weg, maar er mag maximaal 30 km/uur 

worden gereden. Niemand houdt zich eraan. Hoe wordt dat in het 
bestemmingsplan geregeld? 

 reactie Het bestemmingsplan regelt geen snelheden. Dit wordt bijvoorbeeld in 
het gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan geregeld. 
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Eikenlaan 57 

rojo
Typewritten Text

rojo
Typewritten Text












































