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I n l e i d i n g  

Voorliggend bestemmingsplan omvat het perceel Arsumerdyk 3 te Jorwert. Op 

het perceel is een kleinschalig agrarisch bedrijf gevestigd. Er staan een boer-

derij en enkele agrarische opstallen op het perceel. De initiatiefnemer is voor-

nemens het agrarisch bedrijf te beëindigen en een kraanverhuurbedrijf op het 

perceel te vestigen. Hiervoor zal een nieuwe loods achter de boerderij worden 

gebouwd en enkele bestaande opstallen worden gesloopt. De initiatiefnemer is 

tevens voornemens de bedrijfswoning in de bestaande boerderij te behouden. 

Hierin is voorzien in woonruimte voor twee gezinnen. Deze ontwikkeling past 

niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling toch te kun-

nen realiseren is voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied is 

weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  ( B r o n :  G o o g l e  E a r t h )  

 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt een hoofdstuk met het relevante beleidska-

der op provinciaal en gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 3 geeft aan welke milieu- 

en planologische randvoorwaarden van belang zijn voor de realisatie van het 

plan. In hoofdstuk 4 wordt het plan beschreven. Hier komt ook de landschappe-

lijke inpassing van het plan aan de orde. In hoofdstuk 5 volgt de juridische toe-

lichting en in hoofdstuk 6 wordt de economische uitvoerbaarheid van het plan 

besproken.
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B e l e i d  

2 . 1   

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

De provincie Fryslân heeft in december 2006 het Streekplan Fryslân ‘Om de 

kwaliteit fan de romte’ vastgesteld. In het streekplan worden speerpunten van 

beleid aangedragen die de provincie op verschillende ruimtelijke terreinen kun-

nen versterken en ontwikkelen. 

 

De provincie zet met een passend hergebruik van vrijkomende (agrarische) be-

bouwing in op instandhouden van beeldbepalende gebouwen in het landschap, 

het verwijderen van beeldverstorende bebouwing, het behouden en versterken 

van ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en omgeving en het behoud van de so-

ciaal-economische vitaliteit van het platteland. 

Bedrijfsfuncties zijn als vervangende functies eveneens geschikt als het gaat 

om activiteiten die zowel functioneel als qua ruimtelijke uitstraling passen bij 

het karakter van het omliggende landelijk gebied. 

De provincie stelt bovendien dat vestiging van bedrijven in het landelijk gebied 

mogelijk is voor bedrijven die sterk aan de landbouw zijn verbonden en waar-

van vestiging op een bedrijventerrein om diverse redenen ongewenst is. Ook 

hierbij is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, waarbij rekening is gehouden 

met de kernkwaliteiten van het landelijk gebied, een randvoorwaarde. 

 

De provincie biedt wat betreft bebouwingsmogelijkheden ruimte voor gemeen-

telijk maatwerk. Het silhouet van het erf (de compositie van meerdere gebou-

wen) staat hierbij centraal. Behoud van de boerenerfmaat is van belang. 

 

Het plangebied valt binnen het kleigebied. De kernkwaliteiten van het kleige-

bied zijn door de provincie als volgt omschreven: 

- open en grootschalig met structurerende elementen als dijken, kwel-

derwallen, slenken, terpen, paden, eendenkooien, vaarten; 

- onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bijzondere verkavelings-

vormen; 

- beplanting puntvormig geconcentreerd rondom boerderijen en dorpen, 

langs hoofdontsluitingswegen, kwelderwallen en randen van de Middel-

zee; 

- aanwezigheid van grasland in lagere delen akker- en tuinbouw op de kwel-

derwallen. 

 

De provincie is van mening dat veel ruimtelijke ontwikkelingen ingepast kunnen 

worden in de bestaande landschappelijke structuren waarbij de landschappelij-

ke kernkwaliteiten van Fryslân herkenbaar blijven. Vooral gemeenten zijn aan 

STREEKPLAN FRYSLÂN 
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zet zijn bij het leveren van lokaal maatwerk, waarbij de hierboven beschreven 

elementen en structuren zowel ijkpunten als inspiratiebronnen zijn. 

 

Het Streekplan Fryslân uit 2007 heeft op basis van het overgangsrecht van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) de status van structuurvisie gekregen. Met de 

invoering van de Wro is de goedkeuringsbevoegdheid van bestemmingsplannen 

van de gemeente vervallen. De provincie heeft daarentegen wel de mogelijk-

heid gekregen om een provinciale verordening op te stellen. In 2010 heeft de 

Provinsje Fryslân derhalve het initiatief genomen om te komen tot de Provinci-

ale Verordening Romte Fryslân 2011 (PVR). Deze is op 15 juni 2011 vastgesteld 

en is per 1 augustus 2011 in werking getreden.  

 

In de PVR is aangegeven welk onderwerpen de provincie van provinciaal belang 

acht en op welke wijze de provinciale belangen moeten worden vertaald in 

gemeentelijke ruimtelijke plannen. Als daaraan niet wordt voldaan, zal de 

provincie een zienswijze indienen en eventueel een aanwijzing geven als on-

voldoende aan die zienswijze tegemoet wordt gekomen. Het streekplanbeleid, 

zoals dat hiervoor is aangegeven, is in het kader van de verordening voorzien 

van concrete beleidsregels.  

 

 

Uit het gevoerde overleg artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening met de 

provincie Fryslân blijkt dat de provincie zich op het standpunt stelt dat de 

voorgenomen ontwikkeling in strijd is met het provinciaal beleid als neergelegd 

in de PVR. Tussen de initiatiefnemer en de provincie is op dit punt nader con-

tact geweest. Geconcludeerd mag worden dat de voorgenomen ontwikkeling, 

met inachtneming van de gestelde voorwaarden door de provincie, toch pas-

send is in het provinciale beleid. De voorwaarden betreffen: 

- Er zal goed gemotiveerd moeten worden waarom redelijkerwijs geen ge-

schikte locatie gevonden kan worden aansluitend op een bedrijventer-

rein. De financiële situatie kan daarbij niet doorslaggevend zijn. 

- De bestemming moet worden gericht op de vestiging van een agrarisch 

hulpbedrijf”. 

- De begripsbepaling van ‘kraanbedrijf’ dient zodanig te worden aange-

past dat duidelijk is dat alleen diensten geleverd mogen worden aan 

agrarische bedrijven. 

- In de gebruiksbepaling zal een verbod op buitenopslag opgenomen moe-

ten worden. 

- In de paragraaf uitvoerbaarheid moet duidelijk worden dan het bedrijf 

ook zonder levering van diensten aan niet-agrarische bedrijven levens-

vatbaar is. 

 

Een uitvoerige beschrijving hiervan is opgenomen in de paragrafen 4.2 en 7.1 

van deze toelichting. Door Landschapsbeheer Friesland is een erfbeplantings-

plan gemaakt, zoals opgenomen in paragraaf 4.3. Dit waarborgt de goede 

ruimtelijke inpassing die door de provincie wordt vereist. 

PROVINCIALE VERORDE-

NING ROMTE FRYSLÂN 

CONCLUSIE 
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2 . 2   

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

Het vigerend bestemmingsplan waarin het plangebied ligt is Bestemmingsplan 

Buitengebied Oost gemeente Littenseradiel, door de raad vastgesteld op 12 

november 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 18 februari 

2004. In het bestemmingsplan heeft het perceel Arsumerdyk 3 de bestemming 

‘agrarische bedrijfsdoeleinden’, met de nadere aanduiding “kleinschalig agra-

risch bedrijf”. De  locatie voor de loods valt grotendeels buiten het bouwblok 

en heeft de bestemming ‘agrarisch gebied’. Voorgenomen bouw van de loods 

en exploitatie van een kraanverhuurbedrijf op perceel Arsumerdyk 3 is in strijd 

met het vigerend bestemmingsplan. 

 

 
F i g u u r  2 .  F r a g m e n t  u i t  v i g e r e n d  b e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  O o s t  

 

De bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ is bedoeld zijn voor de uitoe-

fening van een agrarisch bedrijf. het behoud, versterken en / of herstel van de 

cultuurhistorische waarde, tot uitdrukking komend in de bebouwings- en ver-

kavelingskarakteristiek. Daarnaast zijn zowel de bestemming ‘agrarische be-

drijfsdoeleinden’ als ‘agrarisch gebied’ bestemd voor het behoud, de verster-

king en/of het herstel van de landschappelijke waarde, tot uitdrukking komend 

in het begroeiingspatroon in de vorm van boomsingels en andere hoogopgaande 

erfbeplanting met de daarbij behorende gebouwen. Op deze gronden is de 

bouw van de loods niet toegestaan. 

 

Weliswaar bevat het bestemmingsplan een ontwikkelingregeling (Artikel 4 F lid 

1 sub e), die het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid 

geeft om de bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ te wijzigen ten be-

hoeven van een agrarisch verwant bedrijf zoals een loonbedrijf. Aan een aan-

tal van de in de voorschriften opgenomen toetsingscriteria wordt echter niet 

voldaan, bijvoorbeeld dat de nieuwe functie dient te worden gerealiseerd bin-

nen de bestaande bebouwing. 

 

VIGEREND 

BESTEMMINGSPLAN 
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In 2004 heeft de gemeente Littenseradiel de welstandsnota vastgesteld waarin 

de welstandscriteria voor de verschillende typen gebieden binnen de gemeente 

zijn vastgelegd. Het plangebied valt binnen het welstandsgebied ‘buitenge-

bied’. Voor dergelijke gebieden geldt dat het beleid vooral gericht is op het 

beheer en de versterking van de bestaande situatie. Het bebouwingsbeeld is in 

hoofdlijnen nog redelijk gaaf. Wel is merkbaar dat nieuwe invullingen het tra-

ditionele bebouwingsbeeld negatief beïnvloeden. Vernieuwingen dienen daar-

om goed en zorgvuldig te worden ingepast. Het gebied is aangemerkt als regu-

lier welstandsgebied. Voor boerderijen zijn afzonderlijke criteria opgesteld, 

waarbij het gaat om het handhaven en respecteren van bestaande kwaliteiten. 

De boerderij maakt geen deel uit van de karakteristieke bebouwing van het 

Monumenten Inventarisatie Project. 

WELSTANDSNOTA 
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M i l i e u a s p e c t e n  

3 . 1   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet Milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht 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 wor-

den met de omliggende woonbebouwing. Door middel van de milieuwet- en re-

gelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Uit de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelas-

tende activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke in-

stellingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van 

de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven 

die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en 

woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te 

houden. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtingge-

vend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

 

Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van be-

drijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat 

het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. 

 

De voorgenomen ontwikkeling komt overeen met bedrijfsactiviteiten die 

plaatsvinden in het kader van het hebben van een loonbedrijf. Op basis van 

‘Bedrijven en milieuzonering’ valt een loonbedrijf met een bruto vloeropper-

vlak hoger dan 500 m2 in milieucategorie 3.1, hiervoor geldt een richtafstand 

van 50 meter. Het plangebied ligt in het buitengebied en de dichtstbijzijnde 

bebouwing ligt op een afstand van ruim 150 meter vanaf het onderhavige per-

ceel. Binnen een straal van 50 meter rondom het plangebied bevinden zich 

geen woonhuizen of andere gevoelige functies die hinder kunnen ondervinden 

van de uitbreiding van het agrarisch bedrijf of die beperkingen zouden kunnen 

opleggen voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijvigheid mag het plan uitvoerbaar 

worden geacht. 

 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de in-

troductie van het zogenaamde “veroorzakerprincipe”. Dit principe houdt in dat 

degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaat-

regelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monu-

mentenzorg (WAMZ) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met na-

me de Monumentenwet is door de WAMZ aangepast en gaat concreet in op de 

bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. De regeling 

in dit bestemmingsplan is hiervan afgeleid. 

 

De gemeente Littenseradiel heeft Archeologisch beleid opgesteld. Het betreft 

het ‘voorbereidingsbesluit Archeologie 2010’, hierin zijn de archeologisch 

waardevolle terreinen in de gemeente aangewezen. In het Thematisch be-

stemmingsplan “Archeologisch waardevolle gebieden” zullen deze terreinen 

verder worden gespecificeerd. Dit thematische bestemmingsplan is een ont-

werpplan en nog niet vastgesteld, maar al wel positief beoordeeld door de 

overleginstanties. Het archeologisch “voorbereidingsbesluit Archeologie 2010” 

en het thematische bestemmingsplan van de gemeente Littenseradiel zijn een 

verdieping op de archeologisch waardevolle gebieden zoals ze zijn weergege-

ven in de FAMKE-kaarten van de provincie Fryslân. Deze verdiepingsslag heeft 

in samenwerking met de provincie plaatsgevonden. In het voorbereidingsbe-

sluit Archeologie valt perceel Arsumerdyk 3 buiten de archeologisch waarde-

volle gebieden. 

 

Op basis van het voorbereidingsbesluit Archeologie 2010 van de gemeente Lit-

tenseradiel kan worden geconcludeerd dat op perceel Arsumerdyk 3 te Jorwert 

geen bijzondere archeologisch waarden worden verwacht. Het verrichten van 

nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van archeo-

logie mag het plan uitvoerbaar worden geacht. 

3 . 3   

B o d e m  

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels moe-

ten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko-

men. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van een 

(bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de bo-

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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dem. Ook is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders (B en W) 

een beslissing op een aanvraag om bouwvergunning moeten aanhouden als 

blijkt dat de bodem is verontreinigd of wanneer het vermoeden bestaat dat er 

sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is een onderdeel van de onderzoeksverplichting van B en W en de gemeente-

raad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden op-

gemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening het bestemmen 

van gronden met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit met 

een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet worden voorkomen. 

 

Op de kaart van Bodemloket geeft de overheid inzicht in maatregelen die de 

afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit in kaart te brengen (bo-

demonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat de kaart zien waar 

vroeger (verdachte) activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk bodem-

verontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet 

worden uitgevoerd. In figuur 3 wordt een fragment ter hoogte van perceel Ar-

sumerdyk 3 van de kaart van het bodemloket weergegeven. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  k a a r t  B o d e m l o k e t  ( B r o n :  B o d e m l o k e t )  

 

Op de kaart van het bodemloket is te zien dat in de buurt van het onderzoeks-

gebied alleen gronden ten noordwesten van het plangebied een locatie waar 

bodemonderzoek nog in procedure is. Er zijn geen gebieden in de directe om-

geving waar saneringen hebben plaatsgevonden of bodemonderzoek is uitge-

voerd. Ook zijn er binnen het onderzoeksgebied of in de omgeving ervan geen 

locaties bekend waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die 

mogelijk bodemverontreiniging tot gevolg hebben gehad. Verder onderzoek 

van de bodem is daarom niet noodzakelijk. 

ONDERZOEK 
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De uitvoerbaarheid van het voorliggend bestemmingsplan wordt niet belem-

merd door de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

3 . 4   

E c o l o g i e  

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet (Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

op 1 oktober 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van 

instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe 

leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’. 

Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toege-

staan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing 

van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te hande-

len nadelige 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 rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. De Nbw is gericht op het bescher-

men van (natuur)gebieden. Deze natuurgebieden betreffen onder andere de 

zogenoemde Speciale beschermingszones op grond van de Vogel- en Habitat-

richtlijn. Samen worden deze gebieden aangeduid als het Natura 2000-net-

werk. Voor de bescherming van deze natuurgebieden is in de Nbw uitgebreide 

wet- en regelgeving opgenomen. 

 

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische in-

ventarisatie van de natuurwaarden in het projectgebied uitgevoerd. Tevens is 

gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 

faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 of de Ecologische Hoofdstructuur noodzakelijk is. Het pro-

jectgebied is daartoe op 26 augustus 2010 bezocht door een ecoloog van 

BügelHajema Adviseurs. 

F i g u u r  4 .  S i t u a t i e  p r o j e c t g e b i e d ,  a u g u s t u s  2 0 1 0  

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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S o o r t b e s c h e r m i n g  

Het projectgebied bestaat uit een boerderij, twee schuren, het omliggende erf 

en een aanliggend graslandperceel. Voor de beoogde plannen zullen de twee 

schuren ten zuidoosten van de boerderij en het kippenschuurtje worden ge-

sloopt. De buitenste schuur is opgebouwd uit enkelsteens muur en golfplaten-

dak en is ten tijde van het veldbezoek in gebruik als stal voor jongvee. De 

schuur tussen de boerderij en de buitenste schuur, is een overkapping van hout 

en golfplaat, geplaatst op de muren van de naast gelegen gebouwen. Deze 

schuur wordt gebruikt als garage. Het erf ten noorden van het projectgebied is 

volledig verhard, aan de zuidoostzijde ligt een paardenweide. 

 

Uit de informatie van Het Natuurloket1 (kilometerhok 177-572, d.d. 25 augustus 

2010) blijkt dat de directe omgeving van het projectgebied niet tot slecht on-

derzocht is op het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Op basis 

van het veldbezoek blijkt dat het projectgebied een beperkte natuurwaarde 

kent. Gezien de inrichting en het gebruik van het projectgebied worden alleen 

enkele algemene, licht beschermde soorten (zoals spitsmuizen) en zwaarder 

beschermde vogels in en direct rond het projectgebied verwacht. Alle inheem-

se vogelsoorten zijn in het kader van de Flora- en faunawet zwaar beschermd. 

Tijdens het veldbezoek werd onder andere huismus aangetroffen. Nesten van 

huismus zijn jaarrond beschermd. In het projectgebied broeden huismus en 

boerenzwaluw onder het dak van de boerderij. Er zijn geen nesten waargeno-

men in de schuren. De te slopen bebouwing is ongeschikt als verblijfplaats voor 

vleermuizen. In het projectgebied zijn ook geen bomen met potentiële ver-

blijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Ook worden er geen belangrijke lijn-

vormige landschapselementen doorkruist. Door de ontwikkelingen zullen er 

geen negatieve effecten op vleermuizen optreden. 

 

De aanwezige licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan be-

dreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 

deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor de-

ze soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. 

Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te vernietigen of te 

verstoren. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dient der-

halve rekening te worden gehouden met het broedseizoen. De Flora- en fau-

nawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

 

 

                                                   
1 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze or-

ganisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket be-

zit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF (www.natuurloket.nl). 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Het projectgebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De meest nabijgelegen gebieden 

uit de Natuurbeschermingswet 1998 betreffen de Natura 2000-gebieden Alde 

Feanen en Sneekermeer, beide gelegen op een afstand van ruim 10 kilometer. 

Op ongeveer 900 meter ten noorden van het projectgebied ligt het meest na-

bijgelegen gebied uit de Ecologische Hoofdstructuur. Het betreft hier een open 

weidegebied langs de Jorwerterfeart. 

 

Deze beschermde gebieden liggen, gezien de aard van de ingrepen, op een 

voldoende afstand van het projectgebied. Er zijn geen negatieve effecten als 

gevolg van de ontwikkelingen te verwachten. Voor deze activiteit is daarom 

geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. De voor-

genomen activiteit is ook niet in strijd met het ‘nee, tenzij’-beleid uit de Nota 

Ruimte en de uitwerking daarvan in het Streekplan Fryslân 2007 voor de Ecolo-

gische Hoofdstructuur. Deze inventarisatie geeft geen aanleiding voor verder 

onderzoek. 

 

Uit de ecologische inventarisatie komt naar voren dat het projectgebied een 

beperkte natuurwaarde kent. Wanneer er bij de planning en werkzaamheden 

voldoende rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels, bestaat 

er geen noodzaak voor een vooronderzoek in het kader van de Flora- en fau-

nawet. Het plan is wat betreft de Flora- en faunawet uitvoerbaar. 

Voorts is naar voren gekomen dat er geen noodzaak bestaat een oriëntatiefase 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel een analyse van de 

Ecologische Hoofdstructuur uit te voeren. Het is aan het bevoegd gezag, Colle-

ge van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, om de visie ten aanzien 

van beschermde gebieden te bevestigen. 

3 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Het beleid ten aanzien van het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren 

van gevaarlijke stoffen begint steeds vastere vormen aan te nemen. De over-

heid werkt hard aan het vastleggen van veiligheidsnormen die in acht moeten 

worden genomen en waarmee zowel op het gebied van milieu als op het gebied 

van de ruimtelijke ordening rekening moet worden gehouden. Nieuw aan het 

veiligheidsbeleid is dat de afwegingen ten aanzien van risico's op ongevallen 

die doden en gewonden tot gevolg kunnen hebben duidelijk zichtbaar moeten 

worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet plaatsvinden. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  r i s i c o k a a r t  p r o v i n c i e  F r y s l â n  

 

Om na te gaan of er zich risicobronnen in de nabijheid van het plangebied be-

vinden die de uitvoering van het plan in de weg zouden kunnen staan, is de ri-

sicokaart van de provincie Fryslân geraadpleegd. Zoals uit het opgenomen 

fragment in bovenstaande figuur blijkt, is er de omgeving van het plangebied 

geen sprake van dergelijke risicobronnen. Tevens lopen er geen gasleidingen of 

routes voor transport van gevaarlijke stoffen langs het plangebied. 

 

Wat betreft externe veiligheid mag het plan uitvoerbaar worden geacht. 

3 . 6   

G e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder dateert van 16 februari 1979 en is sindsdien middels ver-

schillende wetten diverse keren gewijzigd. De meest recente wijziging heeft 

plaatsgevonden bij besluit van 7 december 2006 (Staatsblad 2006 – 661). De 

inwerkingtreding heeft op 1 januari 2007 plaatsgevonden. Tevens is op 1 janu-

ari 2007 het “Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006” (Staatscourant 21 

december 2006, nr. 249) in werking getreden. 

Voor wegverkeerslawaai is bij deze wijziging van de wet overgestapt op de Eu-

ropese dosismaat L day-evening-night (Lden). In de wet wordt Lden aangegeven 

in decibel (dB); de oude dosismaat L etmaal (Letm) wordt net als vroeger aan-

geduid met ‘dB(A)’. Beide dosismaten zijn ‘A-gewogen’: ze houden rekening 

met de gevoeligheid van het menselijk oor. De geluidbelasting in Lden is het ge-

middelde over de dag-, avond- en nachtperiode. 

 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een zone heeft, waarbinnen 

onderzoek plaats moet vinden naar de geluidbelasting aan de gevels van nieuw 

te bouwen woningen en gebouwen ten behoeve van andere geluidgevoelige 

functies. 

Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Voorliggend plan maakt de bouw van een loods mogelijk. Een loods is geen ge-

luidgevoelige functie zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. 

Binnen de bedrijfsbestemming is ook een bedrijfswoning mogelijk in de be-

staande boerderij. De boerderij wordt in de huidige situatie echter ook al ge-

bruikt als (bedrijfs)woning. Er kan vanuit worden gegaan dat hier sprake is van 

een aanvaardbare situatie, omdat sprake is van de voortzetting van een reeds 

bestaande situatie. De gebruiksfunctie van de boerderij wordt hiermee niet 

gewijzigd. Er is geen noodzaak voor het uitvoeren van een akoestisch onder-

zoek. 

 

Vanuit het oogpunt van geluidhinder mag het plan uitvoerbaar worden geacht. 

3 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogram-

ma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de 

luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met 

nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. 

Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst 

aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op 

voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 au-

gustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 

µg/m3 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (2009) 

ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald 

of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met 

behulp van de nibm-tool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. 

 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

NSL/NIBM 

NIBM-TOOL 
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Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 87

Aandeel vrachtverkeer 80,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 1,20

PM10 in μg/m3 0,13

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3

 

F i g u u r  6 .  B e r e k e n i n g  m e t  n i b m - t o o l  
 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) niet overschrijdt wanneer het niet meer 

dan 87 voertuigbewegingen per dag van en naar het bedrijf genereert. Hierin is 

rekening gehouden met 80% vrachtverkeer. Nader onderzoek naar de luchtkwa-

liteit kan in dat geval derhalve achterwege blijven. Het plan voldoet hiermee 

aan het gestelde in de Wet milieubeheer. 

 

Onderhavig plan maakt de bouw van een loods van een kraanverhuurbedrijf 

mogelijk. Aangezien het een kleinschalig verhuurbedrijf betreft is het niet 

aannemelijk dat het plan een grotere toename van verkeer genereert dan het 

maximum van 87 voertuigbewegingen waaronder het project als NIBM-project 

kan worden beschouwd. Onderzoek naar de luchtkwaliteit kan achterwege 

blijven. Het plan voldoet hiermee aan het gestelde in de Wet milieubeheer. 

3 . 8   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmings-

plannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven 

op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Voorliggend plan is voorgelegd aan Wetterskip Fryslân. In een brief (dd. 3 sep-

tember 2010) geeft het Wetterskip haar wateradvies over het plan op perceel 

Arsumerdyk 3. Het Wetterskip hanteert het uitgangspunt dat een toename van 

verhard oppervlak gecompenseerd dient te worden door waterberging aan te 

leggen. 10% van de toename in verhard oppervlak dient gecompenseerd te 

worden in de vorm van nieuw oppervlaktewater. Uitvoering van het plan resul-

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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teert in een toename van verhard oppervlak van circa 1115 m2. Ter compensa-

tie moet circa 110 m2 aan nieuw oppervlaktewater gerealiseerd worden. 

 

Hiertoe worden de sloten rond het plangebied verbreed tot de compensatie 

van 10 procent verhard oppervlak is bereikt. De initiatiefnemer zal hierover in 

een later stadium contact met het Wetterskip opnemen. Daarnaast zullen de 

schouwwatergangen bereikbaar worden gehouden voor onderhoudswerkzaam-

heden. Met het aanbrengen van beplanting zal daar rekening mee worden ge-

houden. 

De brief van Wetterskip Fryslân met het wateradvies is opgenomen in bijlage 1. 

 

Vanuit het oogpunt van waterhuishouding mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

4 . 1   

H u i d i g e  e n  t o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Op het perceel Arsumerdyk 3 bevindt zich in de huidige situatie een kleinscha-

lig agrarische bedrijf. Er staat een hoofdgebouw boerderij en ten zuidoosten 

daarvan enkele bijgebouwen. Dit deel van het plangebied, het erf, heeft de 

bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’. Rondom het bedrijf liggen gron-

den met de bestemming ‘agrarisch gebied’. Het perceel wordt ontsloten door 

de Arsumerdyk. 

 

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Achter de bestaande boerderij wordt een nieuwe loods gebouwd. De loods is 

25 bij 28,8 meter en heeft daarmee een oppervlakte van 720 m2. De goot- en 

bouwhoogte van de loods bedragen respectievelijk 5 en 8,66 meter. De be-

staande bijgebouwen worden gesloopt. Figuur 7 laat zien waar de nieuwe loods 

wordt gebouwd en welke bebouwing wordt gesloopt. 

Het plangebied krijgt de bestemming ‘Bedrijf – Agrarisch hulpbedrijf’. De 

boerderij blijft gehandhaafd, in de regels bij het bestemmingsplan is bewoning 

van de bedrijfswoning door twee gezinnen opgenomen. 

 

 
F i g u u r  7 .  S l o o p  e n  n i e u w b o u w  p e r c e e l  A r s u m e r d y k  3  

 

 



134.00.00.26.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied-Oost, herziening Jorwert, Arsumerdyk 3 
- 7 november 2012  22 

4 . 2   

M o t i v e r i n g  v o o r g e n o m e n  o n t w i k k e l i n g  

De in de voorgaande paragrafen beschreven ontwikkeling aan de Arsumerdyk 3 

te Jorwert behelst de vestiging van een agrarisch hulpbedrijf. Redelijkerwijs 

kan geen geschikte locatie worden gevonden op bedrijventerrein nu de betref-

fende boerderij van vader op zoon(s) is overgegaan en de instandhouding en 

restauratie van de karakteristieke boerderij staat of valt met de realisatie van 

het agrarisch kraanverhuurbedrijf ter plaatse. Bovendien leent een bedrijven-

terrein zich ook minder voor dit agrarisch kraanverhuurbedrijf.  

De vestiging vindt plaats op het perceel van een voormalig agrarisch bedrijf en 

één en ander is zorgvuldig ingepast in het landschap door middel van een in-

passingsplan van Landschapsbeheer Friesland. Voor het overige is de financiële 

situatie van initiatiefnemer van belang. Voor vestiging op een bedrijventerrein 

zal eerst grond moeten worden verworven zal een bedrijfsruimte moeten wor-

den gerealiseerd en zal een bedrijfswoning moeten worden gebouwd. De grond 

en de boerderij zijn reeds in eigendom bij initiatiefnemer. De investeringen 

zullen daar vele malen lager zijn, vooral als wordt bedacht dat louter een be-

drijfsruimte behoeft te worden gebouwd. De restauratie van de boerderij zal 

voor het grootste deel zelf ter hand zal worden genomen en deze werkzaam-

heden (investeringen) kunnen worden gespreid over een langere periode. 

 

Belangrijk is dat de gemeenteraad zijn medewerking aan de vestiging van het 

onderhavige bedrijf te Jorwert heeft toegezegd juist vanwege het feit dat 

daarmee de karakteristieke boerderij voor de toekomst wordt behouden. Ves-

tiging op een bedrijventerrein betekent een verdere verpaupering en sloop van 

de karakteristieke boerderij.  

 

Voorts is het vanuit bedrijfs-economisch oogpunt en om logistieke redenen be-

langrijk dat het werkgebied van het agrarisch hulpbedrijf direct noord-

oostelijk van Jorwert ligt. Dit is ook logisch nu het bedrijf tot voor kort vanuit 

Wergea opereerde. De gemeente Littenseradiel beschikt over een tweetal be-

drijventerreinen, te weten te Easterwierum en te Easterein. Deze bedrijfster-

reinen liggen zuidelijk van Jorwert en liggen dus op grotere afstand van het 

werkgebied. Vestiging op één van deze terreinen betekent voor het bedrijf 

langere aanrijroutes en een verslechtering van concurrentieverhoudingen het-

geen onwenselijk wordt geacht.   

 

Al met al moet worden geconcludeerd dat er redelijkerwijs geen geschikte lo-

catie kan worden gevonden op een bedrijventerrein. 
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4 . 3   

L a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  

Landschapsbeheer Friesland heeft een beplantingsplan gemaakt voor de land-

schappelijke inpassing van het erf van kraanverhuurbedrijf Smid. De voorzijde 

van het erf krijgt een open karakter met een haagbeukhaag (5 stuks per meter) 

en enkele fruitbomen. De beide esdoorns blijven bestaan. Aan de noordzijde 

van het erf staan nu 4 oude populieren, deze worden gerooid en een nieuwe 

bomenrij wordt geplant. In het verlengde van deze bomenrij wordt het erf be-

grensd door een houtsingel. Aan de zuidzijde wordt het erf begrensd door een 

houtsingel die voorbij de nieuwe loods de erfgrens een stukje richting het 

noorden volgt. De bomenrij van esdoorns heeft een onderlinge afstand van on-

geveer 6 m. De houtsingels bestaan uit 3 rijen met esdoorn (15%), es (15%), vo-

gelkers (15%), hazelaar, (10%) Gelderse roos (10%), egelantier (10%), veldes-

doorn (15%)en geoorde wilg (10%). De soorten worden individueel gemengd. In 

figuur 7 wordt een fragment van het beplantingsplan weergegeven. De volledi-

ge landschappelijke inpassing is in bijlage 2 bij deze toelichting bijgevoegd. 

 

 
F i g u u r  8 .  F r a g m e n t  b e p l a n t i n g s p l a n  v o o r  A r s u m e r d y k  3  t e  J o r w e r t  

( B r o n :  L a n d s c h a p s b e h e e r  F r i e s l a n d )  
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4 . 4   

D e  k a r a k t e r i s t i e k  v a n  h e t  p l a n g e b i e d   

De karakteristiek van het plangebied wordt bepaald door de volgende ruimte-

lijke en functionele kenmerken: 

 

L a n d s c h a p  

Het plangebied kan landschappelijk worden gekarakteriseerd als een groot-

schalig, open weidelandschap. Belangrijke elementen in de ruimtelijke opbouw 

zijn de verkaveling, het bebouwingspatroon, de ontsluiting en de beplanting. 

Kenmerkend voor het kwelderbekken is het voorkomen van terpen, verspreid 

door het gebied. De terpen zijn landschappelijk en cultuurhistorisch van grote 

waarde. De kwelderwallen (Bozum-Oosterwierum-Weidum-Jellum en omge-

ving Winsum) worden gekenmerkt door een wat meer lijnvormige verdichting 

langs de Hegedijk. Het Middelzeegebied is zeer grootschalig en open. 

 

V e r k a v e l i n g  

Binnen het plangebied komen verschillende verkavelingstypen voor. Kenmer-

kend voor het verkavelingspatroon van het grootste deel van het plangebied is 

de onregelmatigheid, gekoppeld aan het patroon van waterlopen en geulen en 

de onregelmatige maaiveldhoogte De waterlopen vormen veelal de kavelgrens 

waardoor plaatselijk een mozaïekverkaveling is ontstaan. Vooral in het kwel-

derbekken zijn deze kenmerken plaatselijk nadrukkelijk aanwezig. De verkave-

ling op de kwelderwal is in het algemeen wat rationeler. In het Middelzeege-

bied is de verkaveling meer regelmatig en blokvormig. Het verkavelingstype 

hangt nadrukkelijk samen met de op de kaart LI0003AA-3 aangeduide struc-

tuurbepalende elementen krachtens het bestemmingsplan Buitengebied en be-

stemmingsplan Buitengebied-Oost, correctieve herziening 2007. 

 

B e b o u w i n g s p a t r o o n  

Het bebouwingspatroon in het plangebied is vrij onregelmatig. Naast de ver-

schillende (terp)dorpen en een aantal geconcentreerde bebouwingslocaties is 

er ook relatief veel verspreid liggende bebouwing. Hierbij is van grote invloed 

op het landschap, de verspreide boerderijen die, met name in het kwelderbek-

ken, vrijwel allemaal op een terp gelegen zijn. In het kwelderbekken is de af-

zonderlijke bebouwing en de bebouwingsconcentraties vrij sterk verspreid. Op 

de kwelderwal is sprake van een meer lijnvormige verdichting. In het Middel-

zeegebied komt bebouwing slechts langs de Hegedijk en enkele wegen voor. 

De boerderijen zijn te onderscheiden naar het “stelp-type” en het “kop-hals-

romp-type”. De bebouwingsstructuur komt verder tot uitdrukking in de over-

wegend kleinschalige bebouwing waarbij de oppervlakte van een (aangebouwd) 

bijgebouw in het algemeen geringer is dan die van het hoofdgebouw. De 

hoofdgebouwen zijn veelal loodrecht op de weg gesitueerd. De bebouwing is 

meestal voorzien van een kap. 
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De gesloten dorpsbebouwing van de verspreid liggende kernen is in het land-

schap over het algemeen van ver zichtbaar. De grootschaligheid en openheid 

zijn zeer kenmerkend. 

 

O n t s l u i t i n g  

De ontsluitingswijze is eveneens bepalend voor het karakter van het plange-

bied. Vanouds wordt het gebied ontsloten over de dijken, die tevens belangrij-

ke landschapselementen vormen. Later zijn ook insteekwegen vanaf de dijken 

aangelegd. Samenhangend met de verkaveling is de ontsluiting in het kwelder-

bekken onregelmatig van structuur. De ontsluiting op de kwelderwal Bozum-

Jellum wordt bepaald door de Hegedijk. De ontsluiting in het Middelzeegebied 

is loodrecht op de kwelderwal (Hegedijk) gericht. Belangrijker dan de ont-

sluiting over de dijken, was van oudsher de ontsluiting van de dorpen en boer-

derijen over het water door middel van een stelsel van vaarten en opvaarten. 

Het systeem van vaarten, opvaarten, dijken en het ingewikkelde patroon van 

oude voet- en kerkpaden zijn karakteristiek voor de ontsluiting. Deze patronen 

en elementen die nog vanuit de ontstaansgeschiedenis bewaard zijn gebleven 

maken dat het gebied niet alleen landschappelijk maar ook in cultuurhistorisch 

opzicht van betekenis is. 

 

B e p l a n t i n g  

In het open weidelandschap vormen erfbeplanting, beplanting bij de dorpen en 

de, langs enkele wegen voorkomende, laanbeplanting de enige opgaande ele-

menten van betekenis. Deze incidentele beplanting accentueert het open land-

schap. 

 

A g r a r i s c h e  a c t i v i t e i t e n  

De agrarische bedrijven binnen het plangebied zijn in hoofdzaak melkveehou-

derijen. De cultuurgrond is als grasland in gebruik. Overige agrarische bedrij-

ven komen slechts zeer incidenteel voor. 

 

N a t u u r w a a r d e n  

Uitgesproken natuurwaarden zijn te vinden binnen de gebieden in de Hesenser- 

en Lionserpolder die zijn bestemd als “natuurgebied met agrarisch gebruik” 

krachtens het bestemmingsplan Buitengebied en bestemmingsplan Buitenge-

bied-Oost, correctieve herziening 2007. Deze gebieden zijn van belang vanwe-

ge de vegetatie (aanwezigheid van brak- en zoutwater-minnende planten) en 

vanwege de grote vogelpopulatie (de weidevogels, doortrekkers en wintergas-

ten). Daarnaast is het natuurontwikkelingsgebied Meamert van belang. Overi-

gens is ook het overige plangebied plaatselijk van belang voor weidevogels en 

vochtgebonden vegetaties. Deze waarden zijn meer diffuus verspreid dan in de 

als “natuurgebied met agrarisch gebruik” bestemde gronden krachtens het 

bestemmingsplan Buitengebied en bestemmingsplan Buitengebied-Oost, cor-

rectieve herziening 2007. Daarnaast zijn de dijken, sloten, vaarten en boe-

zemvaarten in botanisch opzicht van belang. 
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. 

Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure volgens de Wro. De bestem-

mingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de procedure zijn drie verschillende fasen 

te onderscheiden: 

 

-   V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e  

Voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan verricht de gemeente 

onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar de bestaande 

toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen de gemeen-

tegrenzen. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor overleg gezonden aan 

de in artikel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. De gemeente reageert 

vervolgens op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro, door in de toelichting van het 

plan op de gemaakte op- en aanmerkingen in te gaan en aan te geven welk 

standpunt de gemeente daarover inneemt. De gemeente stelt vervolgens het 

ontwerpbestemmingsplan op. 

 

-   V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e  

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswij-

zen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Na afloop van de termijn van de 

terinzagelegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet ge-

wijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van terinzagelegging vast. 

 

-   B e r o e p s p r o c e d u r 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 VROM inspectie een zienswijze hebben inge-

diend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de ge-

meenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt be-

kendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 

weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden in-

gesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 

aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM inspectie wordt het 

vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling be-

kend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het bestem-

mingplan ter inzage gelegd. 

 

-   J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1.  een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel 

of de doeleinden worden aangegeven; 

2.  bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3.  regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4.  voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting arti-

kel 3.1.6 Bro, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de 

uitkomsten van het onderzoek, de uitkomsten van het overleg en de rapporte-

ring van de inspraak zijn vermeld. 

 

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 gold op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met 

de inwerkingtreding van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgaan 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 zal zijn van een samenloop 

met andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. 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 was opgenomen 

in artikel 7.10 Wro komt te vervallen en is vervangen door het algemene ge-

bruiksverbod dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd 

met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist.  

 

Door de komst van de Wabo en het Bor zijn een aantal begrippen uit de Wro 

(onder andere ontheffing en aanlegvergunning) vervallen; deze begrippen wor-

den ook in de RO-standaard SVBP2008 gebruikt. In september 2010 zijn er 

werkafspraken met betrekking tot de SVBP2008 gepubliceerd. Het voorliggende 

plan is aangepast aan de werkafspraak september 2010 SVBP2008. Zo wordt er 

niet meer gesproken over ontheffingen, maar over afwijkingen. De in het over-

gangsrecht genoemde bouwvergunning is vervangen door een omgevingsver-

gunning voor het bouwen.  

INHOUD 

BESTEMMINGSPLAN 

WET ALGEMENE BEPA-

LINGEN OMGEVINGSRECHT 
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5 . 2   

B e s t e m m i n g e n  

Het onderhavige plan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Bui-

tengebied Oost van de gemeente Littenseradiel betreffende het perceel aan de 

Arsumerdyk 3. Het betreft in dit geval een zogenoemd postzegelbestemmings-

plan, een zelfstandig bestemmingsplan voor de Arsumerdyk 3 te Jorwert. In 

overeenstemming met het Bro is dit bestemmingsplan opgesteld conform de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. In deze paragraaf is in het 

kort aangeven welke doeleinden er per bestemming worden nagestreefd. 

 

De gronden aan de Arsumerdyk 3 zijn bestemd voor ‘Bedrijf – Agrarisch hulp-

bedrijf’, er is een kraanbedrijf gevestigd. Hiervoor is bestemd. Onder een 

kraanbedrijf wordt verstaan: “een bedrijf waarbinnen uitsluitend arbeid wordt 

verricht ter productie of levering van diensten ten behoeve van agrarische be-

drijven, al dan niet met behulp van werktuigen”.  

In de bouwregels is beschreven aan welke vereisten de bebouwing binnen het 

bestemmingsvlak moet voldoen. In de bouwregels zijn maatvoeringsvereisten 

en oppervlaktebepalingen opgenomen. Van de bouwregels kan worden afgewe-

ken door middel van een omgevingsvergunning. De gevallen waarin mag wor-

den afgeweken zijn beschreven in lid 3.3 van de bestemming ‘Bedrijf - Agra-

risch hulpbedrijf’. 

 

De gebruiksregels in de bestemmingsregels geven aan wat in ieder geval een 

gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving is. Dit is beschreven in lid 

3.4 van de bestemmingsregels. 

 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het feit dat het kappen of 

rooien van singelbeplanting (bomen en struiken) en andere hoogopgaande be-

planting niet is toegestaan. 

 

In de bestemmingsregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het on-

der de gestelde voorwaarden mogelijk maakt wijzingen ten opzichte van de 

bestemmingsregels toe te staan. 
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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  

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voor-

nemen van de initiatiefnemer om het op het perceel aan de Arsumerdyk 3 te 

Jorwert een kleinschalig agrarisch bedrijf om te vormen naar een kraanver-

huurbedrijf en de bouw van een nieuwe loods. De bedrijfsactiviteiten bestaan 

voor het overgrote deel uit de verhuur van kranen en verhuur van de initiatief-

nemer zelf aan agrariërs. Incidenteel komt het voor dat verhuur plaatsvindt 

aan niet-agrarische bedrijven. De verhuur aan niet-agrarische bedrijven  maakt 

een dusdanig klein deel uit van de bedrijfsvoering, dat kan worden gesteld dat 

de levensvatbaarheid van het bedrijf hier niet van afhankelijk is. 

 

De kosten voor de bouw van de loods alsook de kosten voor de noodzakelijke 

onderzoeken voor het voorliggende bestemmingsplan zullen door de initiatief-

nemer worden gedragen. De kosten voor de gemeente betreffen de gebruike-

lijke kosten voor de planbegeleiding. Voor deze kosten zijn bij de initiatiefne-

mer leges in rekening gebracht. 

 

Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende bestem-

mingsplan is er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving 

van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een 

verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke 

kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade zullen 

door de initiatiefnemer worden gedragen. Hiervoor is tussen de gemeente Lit-

tenseradiel en de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten. 

 

Op basis van deze overweging moet het voorliggende bestemmingsplan econo-

misch uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten zijn derhalve anders-

zins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de Grondexploitatiewet is 

dan ook niet noodzakelijk. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voor-

liggende bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid 

wordt belemmerd. 

 

L a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  

Overeenkomstig de uitgangspunten van de provinciale structuurvisie (Streek-

plan Fryslân 2007) vraagt de provincie om een zorgvuldige landschappelijke in-

passing van een nieuwe ontwikkeling, passend binnen de kernkwaliteiten van 

het aanwezige landschapstype. Voor de ontwikkeling van het bedrijf op per-

ceel Arsumerdyk 3 te Jorwert is door Landschapsbeheer Friesland een erfin-

richtingsplan opgesteld. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een 
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overeenkomst gesloten. Op grond van de gesloten overeenkomst is de uitvoe-

ring van dit erfinrichtingsplan gewaarborgd. 
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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  

7 . 1   

O v e r l e g  

In oktober 2011 is het voorontwerp van het voorliggende bestemmingsplan voor 

het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro verstuurd naar de overlegpartners. 

Hierop zijn drie reacties ontvangen: 

- VROM-Inspectie, overlegreactie ontvangen op 14 november 2011; 

- Wetterskip Fryslân, overlegreactie ontvangen op 31 oktober 2011; 

- Provincie Fryslân, overlegreactie ontvangen op 23 november 2011. 

 

De volledige overlegreacties zijn in bijlage 3 bij deze toelichting opgenomen. 

 

V R O M - I n s p e c t i e  

De VROM-Inspectie geeft in haar reactie aan dat het plan voor de betrokken 

rijksdiensten geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op 

de nationale belangen in de Realisatieparagraaf nationaal Ruimtelijk Beleid. 

 

R e a c t i e  g e m e e n t e  

De gemeente neemt de vooroverlegreactie van de VROM-Inspectie voor kennis-

geving aan. 

 

W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

Het wateradvies is opgenomen in de waterparagraaf van het bestemmingsplan, 

er wordt echter niet aangegeven op welke manier de compensatie wordt gere-

aliseerd. Wetterskip Fryslân verzoekt om aan te geven op welke manier de ini-

tiatiefnemer de toename van verhard oppervlak wil compenseren.  

Daarnaast staan langs de watergangen rond het perceel houtsingels getekend 

op het beplantingsplan. De watergangen rond het plangebied zijn schouwwa-

tergangen en initiatiefnemer moet ervoor zorgen, dat deze bereikbaar blijven 

voor het plegen van onderhoud.  

 

R e a c t i e  g e m e e n t e  

Naar aanleiding van de reactie van het Wetterskip heeft de initiatiefnemer in 

een email (d.d. 11 november 2011) aangegeven, dat de sloten rond het plan-

gebied worden verbreed tot de compensatie van 10 procent verhard oppervlak 

is bereikt. Hierover zal de initiatiefnemer in een later stadium contact met 

Wetterskip Fryslân opnemen. Daarnaast is aangegeven dat de schouwwater-

gangen bereikbaar zullen blijven voor onderhoudswerkzaamheden. Met het 

aanbrengen van beplanting zal daar rekening mee worden gehouden. 
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De  reactie van het Wetterskip is ook in paragraaf 3.8 verwerkt. 

 

P r o v i n c i e  F r y s l â n  

De provincie geeft in haar brief aan dat op basis van artikel 1.1.1, 1.2.1, 7.1.1 

en 7.1.2 van verordening Romte, de provincie tot de conclusie de vestiging van 

een kraanverhuurbedrijf niet valt binnen de mogelijkheden die de Verordening 

Romte biedt. De in het voorontwerpbestemmingsplan voorgestane bedrijfsbe-

stemming voor het gehele perceel acht de provincie dan ook niet de juiste 

keuze. Vestiging van een dergelijk bedrijf op een bestaand bedrijventerrein 

lijkt de provincie meer voor de hand liggen. 

 

Naar aanleiding van  bovenstaand reactie is tussen de gemeente en provincie 

verschillende malen contact geweest over de het bestemmingsplan voor de Ar-

sumerdyk 3 te Jorwert.  

Het overleg heeft geresulteerd in een brief van de provincie Fryslân (d.d. 3 au-

gustus 2012). Deze brief is opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting. In de 

brief geeft de provincie andermaal aan dat een kraanverhuur bedrijf dat zich 

bezig houdt met de verhuur van kranen aan agrarische bedrijven, en in beperk-

te mate ook aan niet-agrarische bedrijven, niet onder de begripsbepaling van 

agrarisch bedrijf valt en daarmee in strijd met de Verordening Romte. De pro-

vincie geeft in de brief aan vooralsnog geen mogelijkheden te zien om mee te 

kunnen werken aan het initiatief. Wel wordt in de brief aangegeven dat de 

provincie eventueel  mee zou kunnen werken wanneer het plan wordt aange-

past op artikel 7.2.1 van de Verordening Romte. De provincie wil het plan in 

dat geval op de volgende punten zien gewijzigd: 

- Er moet goed gemotiveerd worden waarom redelijkerwijs geen geschik-

te locatie gevonden kan worden aansluitend op een bedrijventerrein. De 

financiële situatie kan daarbij niet doorslaggevend zijn. 

- De bestemming “Bedrijfsdoeleinden” moet worden veranderd in “Agra-

risch hulpbedrijf”. 

- De begripsbepaling van ‘kraanbedrijf’ dient zodanig te worden aange-

past dat duidelijk is dat alleen diensten geleverd mogen worden aan 

agrarische bedrijven. 

- In de gebruiksbepaling zal een verbod op buitenopslag opgenomen moe-

ten worden. 

- In de paragraaf uitvoerbaarheid moet duidelijk worden dat het bedrijf 

ook zonder levering van diensten aan niet-agrarische bedrijven levens-

vatbaar is. 

Daarnaast zal de gemeente de garantie moeten geven dat ze zal toezien op het 

naleven van de bepalingen in het bestemmingsplan en zonodig handhavend zal 

optreden.  

 

R e a c t i e  g e m e e n t e  

De gemeente kan zich vinden in de reactie van de provincie. Voor zover het 

aanpassingen in het bestemmingsplan betreft zijn deze in het voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen.  
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