
Toelichting bestemmingsplan Aldtsjerk Foarút



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aldtsjerk Foarút is een dorpsinitiatief waarmee de dorpelingen hun eigen toekomst vorm
willen geven. Centraal staat het nieuwe uitbreidingsplan voor het dorp met wonen, werken,
water, natuur en recreatie. Door het aanleggen van een nieuw recreatiemeer door middel van
zandwinning ontstaat een verbinding met de Aldtsjerkster Feart (openbaar water,
waterberging en natuur)  Dit meer geeft ruimte voor recreatiewoningen, waterrecreatie. En
door de aanleg wordt een nieuw stukje natuur gerealiseerd.
Het gaat om de ontwikkeling van ca. 18 ha weideland voor wonen en werken, recreatie en
toerisme en natuur. Het project is gestart met het volgende programma:
 10 starterswoningen;
 een recreatiemeer van ongeveer 10 ha wat dient als openbaar water en eventueel

extra waterberging;
 10 recreatiewoningen;
 3 locaties voor wonen en werken;
 7 woningen vrije sector;

Er zal aandacht besteed worden aan natuur en duurzaamheid.
In de latere fase van de voorbereiding van het project is het programma enigszins veranderd.
Zo is het aantal recreatiewoningen teruggebracht naar 7 stuks en het aantal woningen in de
vrije sector verhoogt naar 10 woningen. Het totaal aantal woningen is veranderd van 20 naar
23 woningen om enerzijds optimaal gebruik te maken van de verkavelingsstructuur van het
huidige land. Hier kunnen 20 ruime kavels worden gemaakt en anderzijds wordt er een
verbinding gemaakt met de bestaande woningstructuur van Aldtsjerk (lintbebouiwng).
Vandaar meer woningen dan oorspronkelijk gepland.

Met het plan Aldtsjerk Foarút zal een kwaliteitslag worden gemaakt voor het dorp met o.a.
een nieuw meer voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Aldtsjerk ligt aan de
Elfstedenvaarroute en met de ontwikkeling van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is dit een
prachtige kans om  toeristen met de boot naar Aldtsjerk te halen en hen hier kennis te laten
maken met de Trynwâlden en het prachtige coulissenslandschap waarbinnen fiets en
wandelpaden aanwezig zijn.

Het plan Aldtsjerk Foarút is gebaseerd  op vragen in 2004 van de jongeren voor betaalbare
woningen. Dorpsbelang Oudkerk heeft in 2005-2006 zelf een onderzoek uitgevoerd naar
mogelijke woonlocaties en de inwoners gevraagd naar mogelijkheden. In 2006 is
dorpsbelang Oudkerk gevraagd door de gemeente Tytsjerksteradiel om mee te doen aan de
pilot Nieuwe Kijk op dorpsplannen. In de stadsregio (pilot in 6 dorpen van 6 gemeenten,
2006-2008). Tijdens de ledenvergaderingen van Dorpsbelang Oudkerk zijn alle
ontwikkelingen voortdurend met het dorp besproken.
Dorpsbelang Oudkerk heeft meegedaan aan de pilot Nieuwe Kijk op dorpsplannen vanaf
2006 tot en met juni 2008. In juni 2008 heeft Dorpsbelang Oudkerk het eindresultaat
gepresenteerd. In bijlage 1 bij deze toelichting is de typerende cultuurhistorische en
landschappelijke identiteit voor Aldtsjerk door  Noordpeil weergegeven) .
In de tweede helft van 2008 heeft Dorpsbelang Oudkerk het initiatief genomen om een plan
te maken  voor wonen, werken en recreëren; Aldtsjerk Foarút. De basis daarvoor is gelegd in
de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf en het dorps DNA van Aldtsjerk (het rapport van het dorps
DNA is in bijlage 2 opgenomen ). En tevens dat een inwoner van het dorp zijn grond (18 ha)
hiervoor beschikbaar wilde stellen.
De ambities en plannen zijn tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang Oudkerk. In
december 2008 is het plan Aldstjerk Foarút aangeboden aan de gemeente met de vraag om
dit mee te nemen in de realisatie van de strcutuurvisie en het woonplan van de gemeente
Tytsjerksteradiel.



Het plan Aldtsjerk Foar(r)út  is op diverse momenten in 2008 en 2009 zowel aan de
gemeenteraad en aan burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt. Aldtsjerk Foar(r)út is
door de gemeente Tytsjerksteradiel meegenomen in de structuurvisie en de woonvisie, die in
maart 2010 zijn vastgesteld.
In december 2010 heeft Aldtsjerk Foarút de gemeente gevraagd om een bestemmingsplan-
wijziging en samenwerking met het dorp bij de realisatie. De gemeente heeft hierop
gereageerd mee te willen werken aan de bestemmingplanwijzingen en betrokken te willen
blijven bij de verdere uitvoering.

In de periode 2008 en 2013 stond centraal het verkennen van de mogelijkheid voor het
verkrijgen van diverse vergunningen, zoals ontgrondingsvergunning, bestemmingsplan.
Daar is veel overleg met  diverse overheden voor geweest. In 2011 en begin 2012 zijn
diverse gesprekken met de provincie gevoerd en heeft afstemming plaatsgevonden over
zowel de locatie, een eerste schetsontwerp, als de ontgronding.
Dorpsbelang Aldtsjerk heeft  voor de realisatie van de plannen van Aldtsjerk Foarút in maart
2013 de stichting Aldtsjerk Foarút opgericht.
De Stichting Aldtsjerk Foarút heeft de verdere planvorming rondom ontgrondingsvergunning
en bestemmingsplan uitgewerkt en gaat het plan daarna realiseren. Eventuele positieve
opbrengsten van dit plan zullen weer gebruikt worden voor de realisatie van andere plannen
in Aldtsjerk.
De gemeenteraad heeft op 23 mei 2013 het startdocument voor het opstellen van het
bestemmingsplan voor kennisgeving aangenomen.
De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn gestart in 2013 -
2014 in de vorm van het uitvoeren van omgevingsonderzoeken in het plangebied. In
2014-2015 is de voorbereiding geweest voor de ontgrondingsprocedure en over de
zandexploitatie. Eind december 2015 is de gemeenteraad bijgepraat door de stichting
Aldtsjerk Foarút over de stand van zaken van het project.
In februari 2016 is een opiniërend voorstel in de raad geweest over de hoofdopzet voor het
bestemmingsplan en de welstandsnota. Dit omdat het hier gaat om een burger-/
dorpsinitiatief waarbij het opstellen van het bestemmingsplan en de welstandsnota in
overleg met de stichting tot stand zal komen. De gemeente heeft in dit geheel enerzijds een
faciliterende rol en anderzijds stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan en de
welstandsnota vast.
In 2016 is gestart met concretisering van de plannen voor het bestemmingsplan en overige
(vergunning) procedures, zoals de ontgrondingsvergunning en de milieuvergunning.
Omwonenden en ook de belangstellenden voor een kavel in dit nieuwe plan worden
betrokken in de verdere planvorming van Aldtsjerk Foarút.



1.2 Plangebied

Plangebied

Het plangebied is globaal gelegen binnen de volgende grenzen:
a. in het zuiden de Aldtsjerkster feart;
b. in het westen de Lauwerseewei;
c. in het noorden weiland en het perceel Van Sminiaweg 125;
d. in het oosten de Van Sminiaweg.

1.3 Planinhoud



Dit plan is opgesteld aan de hand van de ontwikkeling die de Stichting Aldtsjerk Foarút voor
dit gebied heeft. De functies die in dit gebied zijn geprojecteerd, zijn verwerkt in dit
bestemmingsplan zodat deze ontwikkeling in planologisch opzicht gerealiseerd kan worden.
Met dit bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan buitengebied 2013, waarin deze
grond een agrarische bestemming heeft, vervangen.



Hoofdstuk 2 Huidige situatie

2.1 Ontstaansgeschiedenis Aldtsjerk

Aldtsjerk is één van de dorpen in de Trynwâlden die kunnen worden getypeerd als agrarische
nederzettingen. Hun ontstaan dateert van de periode van 1200 - 1500. Als gevolg van een
sterke groei van de bevolking ontstond de behoefte aan nieuw bouwland, waardoor men in
deze periode begon met ontginnen van de Trynwâlden. De nederzettingen (gytsjerk en
Oentsjerk) werden gesticht op de rand van de hogere zandgronden, grenzend aan een
gebied met veengronden.
Op de kaart van Schotanis (1718) is het patroon van weggetjes met daaraan bebouwing
(veelal boerderijen) bij de dorpen in de Trynwâlden te herkennen.
Opvallend is het afwijkende patroon dat Aldtsjerk te zien geeft. Langs het Eysingapaed waren
enkele boerderijen, op de manier van een wegdorp. Waar de Van Sminiaweg en het
Eysingapaed bij elkaar komen, valt een afwijkend bebouwngspatroon op, waarbij de
gebouwen min of meer willekeurig bij elkaar zijn gegroepeerd. Vastgesteld kan worden dat
Aldtsjerk ten opzichte van andere dorpen in de Trynwâlden een, van oorsprong, afwijkend
bebouwingspatroon te zien geeft.

Fragment Schotanus atlas 1718

2.2 De ruimtelijke karakteristiek

Aldtsjerk is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de noordelijke uitloper
van de zandrug waar ook de andere dorpen van Trynwâlden op liggen Aldtsjerk ligt op de
overgang van twee verschillende landschappen. Ten noordoosten de Noordelijke Friese
Wouden, een fijnmazig en kleinschalig besloten landschap. Ten noordwesten het
grootschalig open kleigebied. Aldtsjerk ligt op de overgang tussen het zand en klei/
veengrond. De beide landschappen worden van elkaar gescheiden door de Murk, de vaart die
door de kern van Aldtsjerk stroomt. De Murk maakt deel uit van de Elfstedenroute, tussen de
Aldtsjerkster Feart (vanaf de Dokkumer Ee in Bartlehiem) en de Bonkefeart (Finish).
De eiken- en beukenbomen in Aldtsjerk zelf vormen een lanenstructuur, als voorpost van de
bossen van de Trynwâlden. Aan de zuidoostrand van Aldtsjerk begint het grootste bos van
Trynwâlden, genaamd Griekenland/Turkije. Ten noordwesten van het dorp is de overgang
naar het kleilandschap, een zeer open landschap afgewisseld met beplanting langs de erven.



In dit gebied zijn landgoederen en states ontwikkeld. Een restant van deze tijd is terug te
vinden in het landgoed De Klinze te Aldtsjerk. Het landgoed De Klinze met eigen bos en
majestueuze oprijlaan geven het dorp een statig karakter.
Ten westen van het dorp ligt de Aldtsjerkster Mar in een natuurgebied. De Aldtsjerkster Mar
ligt aan de Murk.

De oudste en meest kenmerkende bebouwing bevindt zich langs de Van Sminiaweg. Deze
weg, door kenners o.a. geroemd vanwege de onregelmatige rooilijn, loopt als de levensader
door het dorp. Aan deze weg liggen o.a. de karakteristieke metalen ophaalbrug over de
Murk, de markante kerk, een galerie, het dorpshuis, de toegang naar De Klinze, de
boswachterswoning van de voormalige Van Sminia’s, diverse karakteristieke huizen (waarvan
enkele zijn toegekend met de zgn. “karakteristiekprijs”).
In Aldtsjerk is geen middenstand in de vorm van winkels e.d., dit draagt tegelijk bij aan dat
het dorp het historische karakter heeft behouden.



Hoofdstuk 3 Beleidskader

Richtinggevend voor de inhoud van het bestemmingsplan is mede wat door hogere over-
heden als ruimtelijk beleid is afgesproken. Ook de gemeente zelf heeft beleid dat van
invloed is op het bestemmingsplan, zowel ruimtelijk als sectoraal. Hieronder volgt een
samenvatting.

3.1 Rijksbeleid

De rijksoverheid speelt samen met de decentrale overheden (provincies, gemeenten en
water schappen) een belangrijke rol bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Wel is deze
rol van karakter aan het veranderen. Met de Structuurvisie Infrastruc tuur en Ruimte (SVIR)
van 2012 is het rijksbeleid in de ruimtelijke ordening stevig afgeslankt. Het rijksbeleid richt
zich voornamelijk nog op de economisch sterke regio’s. De decentrale overheden krijgen
een grotere verantwoordelijkheid voor beleid, uitvoering en bekostiging van de ruimtelijke
inrich ting van de rest van Neder land.

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de ver schil lende
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking
staat.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurre rend, bereik-
baar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en
gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het land schapsbeleid. De Rijksoverheid
richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet
en waterveiligheid.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:

 de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Neder-
land te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vesti-
gingsklimaat;

 de bereikbaarheid verbeteren;
 zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuur his to-

rische waarden.

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Streekplan, Structuurvisie provincie, provinciale verordening

a. Streekplan
De provincie Fryslân heeft het Streekplan Fryslân 2007 ‘om de kwaliteit fan de romte’ vast-
ge steld. Met dit streekplan laat de provincie zien welke accenten zij in de toekomstige ruim-
telijke ontwikkeling van Fryslân wil leggen. Zij wil veel ontwik kelmogelijkheden bieden voor
wonen en werken, die tegelijkertijd bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.
Gemeenten en anderen krijgen de ruimte om de gewenste kwaliteiten te leveren: er wordt
‘romte foar kwaliteit’ geboden door de provincie.

In het Streekplan Fryslân 2007 staan de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwik ke-
lingen de komende tien jaar kunnen plaatsvinden. Binnen deze kaders heb ben gemeenten en
andere initiatiefnemers ruim de mogelijkheid om ontwikke lingen tot stand te brengen, waar-
bij de kernkwaliteiten van Fryslân voor de toe komst in stand gehouden en versterkt worden.



Daarbij stuurt de provincie op boven lokale belangen, met als leidende gedachte: lokaal wat
kan en provinciaal wat moet.
De provincie gaat uit van een ondeelbaar Fryslân met ruimtelijke kwaliteit: stad en platteland
hebben elkaar nodig en ondersteunen elkaar.
In het streekplan is Aldtsjerk aangeduid als “overige kern”. Dat betekent een kleine kern,
waar woningbouw primair gericht is op de woningvraag uit het gebied zelf en de verdeling
van de beschikbare woningbouwruimte een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in hun brief van 15 februari 2012 naar aanleiding
van een principe-verzoek van dorpsbelangen Aldtsjerk meegedeeld dat gezien de vele
maatschappelijk gewenste voordelen van het project in dit specifieke geval af te wijken van
het Streekplan Fryslân 2007, voorzover de ontgronding geen mulltifunctioneel karakter
heeft. Dit een principe-uitspraak en er zullen de benodigde vergunningen, zoals een
ontgrondingsvergunning, moeten worden aangevraagd en zal een ruimtelijke procedure
moeten worden doorlopen. Tot slot delen Gedeputeerde Staten mee dat zij bij de nadere
uitwerking en invulling van de plannen betrokken zullen blijven". Nadien heeft
initiatiefnemer diverse malen overleg gehad met de provincie.

b. structuurvisie Grutsk op 'e romte

In Grutsk op ‘e Romte worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provin-
ci aal belang in samenhang geanalyseerd, gewaardeerd en van een richtinggevend advies
voor zien. Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit
door middel van informeren, adviseren en inspireren. Op deze wijze verwacht de pro vin cie
Fryslân de doorwerking van de provinciale belangen in ruimtelijke plannen van gemeenten,
rijk en provincie binnen Fryslân te borgen.

De bij de structuurvisie behorende kaart geeft voor het plangebied direct ten noorden van
Aldtsjerk het landschapstype "klei op veengebied" aan.  Het plangebied grenst  direct aan het
deelgebied "noordelijke wouden". In hoofdstukken 6 en 8 wordt een beschrijving gegeven
van de beide landschapstypen.  Vanuit de optiek dat het gebied grenst aan de noordelijke
wouden en dat met de planopzet duidelijk rekening wordt gehouden met de structuur van
het gebied kan geconcludeerd worden dat de structuurvisie grutsk op 'e romte  zich niet
verzet tegen dit plan.

(gedeelte van de 'grutsk op 'e romte' kaart)



c. provinciale verordening Romte 2014

In de provinciale verordening Ruimte ("Verordening Romte Fryslân", 2014) zijn bin dende
regels voor gemeentelijke bestemmingsplannen opgenomen.
Geldend provinciaal beleid, zoals o.a. neergelegd in het Streekplan Fryslân, is in eerste
instan tie in de Verordening Romte Fryslân (2011) omgezet in algemeen gel dende regels. De
verordening bevatte ondermeer regels over ‘zorgvuldig ruimtege bruik’, ‘ruimtelijke kwali-
teit’, ‘wonen’, ‘werken en mobiliteit’ en ‘recreatie en toe risme’.
In de loop van 2013 heeft een evaluatie van de toepassing van de verordening plaats ge von-
den. Tussen 2011 en 2014 is er nieuw provinciaal beleid vastgesteld. Ook is er nieuw Rijks-
be leid in werking getreden.
Gelet op het nieuwe provinciale en rijksbeleid en gelet op de resultaten van de evaluatie is de
verordening in 2014 aangepast. In de toelichting op nieuwe veror dening staat hierover o.a.:
“Deze wijziging is niet meer, zoals het geval was bij de verordening 2011, ‘beleids neutraal’
verbonden aan het Streekplan Fryslân 2007. In de wijziging is nieuw tus sentijds vastge steld
beleid van Provinciale Staten (grondgebonden veehouderij; ‘Grutsk op ‘e Romte') ver taald in
regels in de verordening. Tegelijk met de verorde ning wordt nieuw beleid inzake intensieve
veehouderij vastgesteld, alsmede de Nota Weidevogels. De aanpassing van de bepalingen
inzake de recreatie leiden impliciet tot een nuancering van dat beleidsonderdeel van het
streekplan. Ook zijn, anticiperend op het definitieve beleid inzake windturbines, enkele aan-
vullende bepalingen opgenomen inzake het opschalen van bestaande turbines.
De verordening blijft wel binnen de denkrichting en concepten van het streekplan. Een inte-
grale heroverweging van het ruimtelijk beleid, als onderdeel van het pro vin ciaal omgevings-
beleid is later aan de orde en kan dan ook leiden tot een inte grale heroverweging van de
verordening.”

Het plan van Aldtsjerk Foarút grenst aan het dorp Aldtsjerk.  Zoals eerder in deze toelichting
is vermeld, is deze locatie tot stand gekomen op basis van een locatiekeuze onderzoek. In
dat kader is afgewogen dat deze locatie vanuit diverse aspecten een geschikte locatie is. In
het dorp zelf zijn geen mogelijkheden voor woningbouw. In dit plan is het mogelijk (bij
wijzigingsbevoegdheid) dat er aan de westzijde van de Van Sminiaweg 3 vrijstaande
woningen eventueel in combinatie met lichte bedrijvigheid (zgn. categorie 1 bedrijven)
worden gebouwd. In die situatie wordt het bebouwingslint langs die weg als het ware
doorgetrokken. Op deze wijze komt er een directe verbinding met het dorp tot stand.

3.3 Gemeentelijk beleid

Begin 2010 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie “Finster op Romte” vastge steld met een
looptijd tot 2020.
In deze Structuurvisie wordt aangegeven dat Tytsjerksteradiel zich, als het om wonen en
werken gaat, vooral richt op de eigen bewoners. De omvang, de kwaliteit en het prijsniveau
van de woningvoorraad passen bij de samenstelling en ontwik keling van de bevolking. Er is
een diversiteit aan woonmilieus waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen; of het nu
om jongeren, gezinnen of senioren gaat. Er is speciale aandacht voor duurzaam bouwen en
het realiseren van levens loop bestendige woningen.
Het gemeentebestuur vindt het in het kader van de leefbaarheid belangrijk dat het bestaande
voor zieningenniveau in de kernen zoveel mogelijk op peil blijft. De inspanningen richten
zich op het combineren en concentreren van maatschap pe lijke voorzieningen (voor zorg en
welzijn), wonen, commerciële voorzieningen en onderwijs.
De krimpende bevolking(sgroei) en de crisis (bezuinigingen) waren de voornaamste redenen
waarom is gekozen voor concentratie van woningbouw en voorzieningen.
Naast grote kernen als Burgum en Hurdegaryp en recreatieve kernen als Earnewâld



bestaat de gemeente uit kleine kernen, waartoe ook Aldtsjerk behoort. Ontwikkelingsruimte
in de kleine kernen is meer beperkt en richt zich vooral op inbreiding en kwaliteitsimpuls. In
beginsel wordt alleen gebouwd voor de eigen behoefte (natuurlijke groei). De dorpen gaan
echter nadrukkelijk niet op slot. Ontwikkelingen in kleine kernen vragen om een zorgvuldige
inpassing en maatwerk.
Wat betreft woningbouw zullen er buiten Burgum geen planmatige dorpsuitbreidingen tot
stand komen na 2016. Het accent komt dan te liggen op dorpsinbreidingen en
herstructurering. Uitbreiding in deze dorpen kan alleen als er geen of onvoldoende
alternatieve locaties voor inbreiding zijn en er wel vraag is naar woningen.

In het kader van de vaststelling van de structuur- en woonvisie heeft de gemeente een
positief signaal afgegeven over het project Aldstjerk Foarút.
Met dit plan wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het dorp. Enerzijds met de bouw van
woningen voor starters en doorstarters.  Bij een aantal woningen is een combinatie met
lichte bedrijvigheid mogelijk. In het dorp zelf zijn geen of onvoldoende mogelijkheden voor
woningbouw.
Anderzijds zitten in dit plan een aantal recreatieve mogelijkheden zoals: recreatieverblijven,
een recreatiemeer, vaarverbinding met de noordelijke elfstedenvaarroute en een
wandelingsmogelijkheid rondom het meer.  Het meer biedt daarnaast extra waterberging
voor de omgeving.
Bijzonder aan dit project is dat het door het dorp, de Stichting Aldtsjerk Foarút, wordt
georganiseerd en uitgevoerd.



Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Inleiding

Het burgerinitiatief “Aldtsjerk Foarút” heeft het initiatief genomen de aangeduide locatie ten
noorden van Aldtsjerk te ontwikkelen ten einde een zandwinlocatie te (laten) exploiteren en
woningen te ontwikkelen.  Het stedenbouwkundig plan is in samenspraak met betrokkenen
en potentiele bewoners tot stand gekomen.
Om de realisatie van de plannen planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan
gemaakt in nauwe samenwerking tussen gemeente en de stichting. Hierin zijn de
bestemmingen voor woningbouw, recreatie en ontgronding tbv de zandwinning aangegeven.
Om de zandexploitatie mogelijk te maken is een ontgrondingsvergunning in voorbereiding.

4.2 Planopzet in relatie tot de omgeving

Het open veenweidegebied is kwetsbaar. Een ruimtelijke ingreep moet zorgvuldig worden
ingepast binnen de bestaande karakteristieken van het landschap. Het plangebied bevindt
zich op de scheiding tussen twee verschillende landschappen: De Noordelijke Wouden
waarvan de Trynwâlden een uitloper is en Oostergo/ Het Lage Midden, het laagelegen
(-terpen) landschap.  Deze twee landschapstypen zijn erg verschillend: De Wouden liggen op
hoge zandgronden die afwateren naar het laag gelegen weidegebied (stroomgebied
Dokkumer Ee en Murk). De wouden kennen een besloten landschap van houtsingels en
bospercelen, het weidegebied is zeer open. De Wouden kennen een opstrekkende
verkaveling, het weidegebied heeft nog deels een mozaïk verkaveling die tijdens de
ruilverkaveling is gerationaliseerd en deels polderverkaveling.

Het plangebied wordt deels afgegraven tbv de zandwinning waardoor een plas ontstaat.
Dobben, petten en veenmeertjes komen aan de randen van De Wouden veel voor zoals het
dichtbijgelegen Oudkerkstermeer en Eeltsjemeer (ook zandwinput). Door als begrenzing van
de plas de huidige sloten te gebruiken voegt de plas zich naar de bestaande verkaveling. De
opgehoogde kavels voor bebouwing sluiten aan op de hoger gelegen Van Sminiawei. Het
landschappelijk hoogteverschil wordt in het plangebied zo manifest gemaakt en ingezet voor
woonkwaliteit. Het waterniveau komt op boezempeil om een vaarverbinding naar de
Aldtsjerksterfeart mogelijk te maken. Rondom de plas komt een “kade” waar de overgang
naar de polder zichtbaar wordt zoals nu langs de Aldtsjerksterfeart. De plas vormt de
“blauwe verbinding” met de bestaande waterstructuur.

Ten zuidoosten van het plangebied, aan de overkant van de Van Sminiawei, kaderen
Elzensingels het landschap in “groene kamers”. Deze singels worden in het plangebied
doorgezet als een soort oogkleppen die het uitzicht naar het westen als een vizier inkaderen,
de bestaande bedrijven aan het oog onttrekken en een windluw gebied maken. Ook de
laanbeplanting volgt de bestaande karakteristiek (zie verder). Deze singels en laanbeplanting
vormen de “groene verbinding” met de bestaande groenstructuur.

Water en beplanting vormen samen het “groen-blauwe casco”: het ruimtelijk kader van het
plan.
Tussen plas en de Van Sminiawei resteren drie weidekavels. De noordelijke kavel waar een
voormalige boerderij staat waarin een pension is gevestigd ("Motorherberg") is opgenomen
in dit plan vanwege een uitbreiding van het erf. Tevens is in de planregels de mogelijkheid
van kamperen opgenomen.
Het zuidelijke kavel is slechts ten dele te ontwikkelen vanwege een geluidscontour van een
bedrijfsbestemming aan de zuidzijde van de Aldtsjerksterfeart. De woningontwikkeling
bevindt zich op het middelste kavel welke van Van Sminiawei in het oosten tot de plas reikt.
Het toont zich als een langgerekt  schiereiland waarover in het hart een ontsluitingsroute
loopt waardoor alle woningen met de tuinzijde aan water grenzen. Deze woonweg krijgt een



karakteristiek Trynwoudster profiel.  Het zuidelijke deel van de Van Sminiawei heeft hiervoor
model gestaan maar vele andere wegen kennen een vergelijkbare ruimtelijke profilering. De
smalle rijloper van asfalt wordt begrenst door een molgoot, een 3m brede berm waarin
Elzenbomen zijn geplant en de overgang naar de woonkavels wordt gemaakt met een
beukenhaag. Deze route is de “grijze verbinding” met de bestaande wegenstructuur. De
woonweg eindigt aan het water met een ‘hamereind” om te keren en te parkeren. De
westelijke oever is openbaar: een 3m brede verharde kade waaraan afgemeerd kan worden
en welke met hagen en bomen is afgescheiden van de aangrenzende woonkavels.

Net zoals de Van Sminiawei doorloopt in de oprijlaan naar het buiten De Klinze, lijkt de
woonweg een oprijlaan met aan weerszijden bebouwing als van bouwhuizen. Wellicht dat
aan het eind in het water nog ooit een “Buiten” kan ontstaan. Door de verhoogde ligging van
de brug in de Van Sminiawei over de Aldtsjerksterfeart kan het zuidelijke kavel niet direct
aan de Van Sminiawei worden ontsloten. Deze takt af van de woonroute over het middelste
kavel. De drie beoogde woningen aan de Van Sminiawei op het zuidelijke kavel (mogelijk na
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid) voegen zich naar de bestaande lintbebouwing aan
de zuidzijde van De Feart en vormen de “rode verbinding” met de bestaande bebouwing.
Het westelijke deel van het zuidelijke kavel, welke aan de plas grenst, leent zich vanwege de
geluidscontour alleen voor een recreatieve danwel bedrijfsmatige invulling. Hiervoor wordt
dit deelgebied op termijn (na ontgronding tbv de zandwinning) ontgraven. Het biedt
mogelijk plaats voor drijvende recreatiewoningen of een watergebonden bedrijf.

Door het plan te verbinden met de plaatselijk aanwezige karakteristieken ontstaat een plan
dat ruimtelijk onderdeel wordt van het bestaande dorp. Dat is wezenlijk om ruimtelijk
samenhang te krijgen. Daarmee wordt het sociale- economische- en functionele doel van
het initiatief vertaald, namelijk het maken van een woonvoorziening om de jongeren aan het
dorp te binden en te faciliteren.

4.3 Gefaseerde uitvoering

Het project zal in fasen worden uitgevoerd . Hieronder is is per fase een omschrijving
gegeven van de werkzaamheden die dan zullen plaatsvinden.
Fase 1
Het plan wordt gerealiseerd, waarbij als eerste het woongedeelte wordt gerealiseerd. In deze
fase kunnen de bouwkavels verkocht worden en kan gestart worden met bouwen. Dit
betekent het aanleggen van waterschapskaden, het ophogen van het terrein naar 1.20 boven
op boezempeil van -0,52 NAP. Het aanleggen van de wegen en infrastructuur en
parkeerplaatsen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande grond en zand. Hierdoor
ontstaat een klein meer, wat verbonden wordt met de Aldtsjerkster Feart, waardoor een open
verbinding ontstaat met de boezem.

Fase 2
Vervolgens worden in 2017-2018 voorbereidingen getroffen voor de ontgronding, een
gebied van circa 12 ha. De verbinding met de Aldtsjerkster Feart wordt gesloten. De
bovengrond in dit gebied wordt verwijderd. Met deze grond worden de waterschapskaden en
oevers aangelegd en tevens aan de noordoost een kwelscherm aangelegd. Daarna wordt de
kade en achterliggende gebied ingezaaid wordt aan de toekomstige waterlijn riet ingepland.
Er wordt een tijdelijke afsluitbare duiker in de kade tussen de zandwinning en de Aldtsjerk
Feart aangebracht. Hierdoor ontstaat alvast het nieuwe meer. In de eerste fase van de
ontgronding vindt plaats aan de zijde van de Aldtsjerkster Feart en langs het nieuwe
woongedeelte.
In deze fase zullen ook de drie locaties voor wonen en werken, categorie 1 aan de
onderzijde van het plan met een weg die eindigt aan een parkeerterrein worden gerealiseerd.
Vanaf het parkeerterrein loopt een onverhard pad langs de Aldtsjerkster Feart. Aan dit pad
zijn 5 locaties voor recreatie woningen. Deze woningen staan in het water.



Fase 3
Uiterlijk binnen 4 jaar, 2021-2022 wordt het tweede gedeelte van het zand gewonnen.
Hiervoor wordt een zandzuiger geplaatst gekoppeld aan een leiding systeem die uitkomt in
het zanddepot Eeltjemeer. Hier zal plus minus 300.000-350.000 m3 zand gewonnen
worden. De tijdelijke afsluitbare duiker wordt verwijderd en er wordt een permante
verbinding met de Aldtsjerkster Feart gerealiseerd.
Fase 4
Met de realisatie van het meer is nog ruimte voor twee recreatiewoningen in het verlengde
van de woningen van fase 1.

4.4 Overige aspecten

Duurzaamheid
Aldtsjerk heeft in 2013 een onderzoek laten uitvoeren naar duurzaamheidsmogelijkheden.
Kern van dit onderzoek is het realiseren van een energie neutrale woning. Een energie
neutrale woning, die goed ontworpen en gebouwd is. De investeringskosten voor energie
neutrale woning liggen vaak nog iets hoger. Door vanar de start van het ontwerpen van een
woning energie neutraliteit en duurzaamheid centraal te stellen zijn de meerkosten beperkt
te houden. Er komen namelijk steeds meer slimme concepten en technieken op de markt
waardoor de meerkosten ten opzichte van "traditioneel bouwen" afnemen en zelfs
verdwijnen. Waarbij aandacht is voor isolatie, zonnepanelen, zonwering, de verwarming en
ruimte voor het plaatsen van een groot opslagvat voor warmwater, omvormers voor de
zonnepanelen en de ventilatie unit.
Aldtsjerk Foarút wil deze duurzaamheidsmogelijkheden actualiseren aan de huidige tijd en
met de belangstellenden gaan bespreken en afwegen wat haalbaar en gewenst is. Hiervoor
gebruik makent van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarmee experts kunnen
worden ingehuurd om toekomstige bewoners hierbij te ondersteunen.

Ontgronding.
Zoals bij de fasering van de uitvoering van het plangebied is aangegeven, is een onderdeel
van de uitvoering een ongronding. Uiteindelijk zal er een zandwinplas ontstaan met een
oppervlakte van ca. 10 ha. (gemeten vanaf de insteek van de taluds). Voor deze ontgronding
is een ontgrondingsvergunning ingevolge de Ontgrondingenwet vereist. Gedeputeerde
Staten vn Fryslân is het bevoegde orgaan tot het verlenen van die vergunning. Het doel is dat
de procedure voor het bestemmingsplan en die voor de ontgrondingsvergunning tegelijk
oplopen. Om een indruk te geven waarvoor de ontgrondingsvergunning wordt verleend, is
hieronder een overzicht gegeven van de werkzaamheden die daaronder vallen:

1 Plaatsen peilbuizen ten behoeve van het monitoringsysteem;
2 Ontgraven van de bovengrond. De grond zal worden gebruikt voor de aanleg van de

kades en het ophogen van het terrein voor het bouwplan. Aan de oostkant zal
overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden een kwelscherm worden aangebracht.

3 Het profileren en inzaaien van de kades. Hierna zullen de oevers ter hoogte van de
toekomstige waterlijn worden ingeplant en zal een wandelpad worden aangelegd;

4 Het aanbrengen van een tijdelijke afsluitbare duiker in de kade tussen de zandwinning en
de Aldtsjerkerfeart;

5 Het aanleggen van een leiding vanaf de zandwinning naar de depots van de zandwinning
Eeltjemeer. Deze leiding is gepland parallel aan de van Sminiaweg, bij voorkeur in de
weilanden. Nabij het woningbouwplan is een zogenaamde booster gepland, waarmee de
druk in de leiding wordt opgebouwd. Deze booster is geplaatst in een geluidsarme
container. De plaats wordt in overleg met de zandwinner en de gebruikers van de grond
bepaald. Rond de container is een werkterrein gepland van maximaal 400 m2, waarop de



opslag van zuigermaterieel kan plaatsvinden en een eventueel een aantal auto’s kunnen
parkeren.

6 Het (ongeveer) in het midden van de zandwinning graven van een startgat van 40 x 40 m,
waarin de zuiger zal worden gelegd;

7 Het gedurende maximaal een half jaar zuigen van circa 300.000 m3 naar het depot van
de zandwinning  v.o.f. Eeltjemeer. De maximale windiepte bedraagt NAP -14,5 m. Bij het
winnen van het zand wordt een retourleiding aangelegd, waarmee fijn bodemmateriaal
‘automatisch’ wordt teruggezet in de plas. Dit fijne bodemmateriaal heeft een belangrijke
functie bij de geohydrologische isolatie van het zoute water in de diepere ondergrond.
Het winnen van het zand geschiedt aan de hand van een vooraf goedgekeurd werkplan.
Er wordt gewonnen vanuit het midden tot aan de randen van de winning overeenkomstig
de richtlijnen zoals beschreven in de CUR113. Omdat steeds wordt gemeten hoe het
onderwaterprofiel eruit ziet kan worden nagegaan of de berekende taludhelling
overeenkomt met de werkelijkheid. Mocht deze in negatieve zin afwijken dan kan alsnog
een correctie van de taludhelling kan plaatsvinden. In de eerste fase van de winning wordt
reeds de beoogde windiepte van NAP -14,5 m m bereikt en zal in het oostelijke en
zuidelijke deel van de zandwinplas zand worden gewonnen. Hierdoor is na maximaal acht
maanden het volledige onder- en bovenwaterprofiel aan de zijde van het
woningbouwplan en de bestaande bebouwing gerealiseerd;

8 Uiterlijk vier jaar na de vergunningverlening zal een tweede hoeveelheid zand van
300.000 m3 á 350.000 m3 zand in het depot van de zandwinning  v.o.f. Eeltjemeer
worden gespoten, waarbij het zand wordt gewonnen aan de noordwestzijde van de
zandwinplas.

9 Het opruimen van de leidingen en het werkterreintje; De eindafwerking is vijf jaar na de
vergunningverlening volledig afgerond.

10 Gedurende de zandwinning wordt het zoutgehalte van water gemeten. Doordat een
retourleiding van af de depots Eeltjemeer naar de winning in Aldtsjerk wordt aangelegd
zal tijdens de winning op de bodem van de zandwinning fijn en slecht waterdoorlatend
materiaal worden afgezet. Door deze laag wordt voorkomen dat het zoutgehalte in de
plas te hoog wordt;

11 Na het verwijderen van de zuiger zal de tijdelijke duiker in de kade tussen de
recreatieplas en de Aldtsjerksterfeart worden verwijderd en zal een open verbinding
worden gemaakt. Over de doorgang wordt een eenvoudige houten  brug gerealiseerd;

Milieuvergunning.
In het kader van de inpassing van de plannen moet naast de planologische inpassing
rekening worden gehouden met de milieukundige inpassing. Het winnen van zand is een
activiteit waarvan in het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat daarvoor een
Omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu noodzakelijk is. Alvorens de activiteiten ten
uitvoer kunnen worden gebracht zal deze vergunning dan ook moeten worden aangevraagd.
De vergunning zal enkel worden verleend wanneer wordt voldaan aan de milieunormen. Zo
zal voor de inpassing onder meer worden geoordeeld of de activiteiten passen binnen de
geluidsruimte en de kwaliteitseisen voor lucht.

Watervergunning.
Het Wetterskip Fryslân verleend een watervergunning: het graven en dempen van sloten, het
verplaatsen en aanleggen van beschermingskaden (waterschap kaden) en het wijzigen van
het peilbesluit. Het bestaande polderpeil in het gebied moet namelijk worden gewijzigd naar
boezempeil. Verder moet een lozingsvergunning worden verleend voor de ontgronding in
het gebied. In de eindsituatie moet vergunning verleend worden voor het uitbreiden van de
capaciteit van de boezem.



Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten

5.1 Milieueffect rapport

In  het Besluit Milieueffect rapport (m.e.r.) is in bijlage D een groot aantal activiteiten
genoemd waarvoor een m.e.r.- beoordelingsplicht geldt. Een relevante activiteit in het plan
van Aldtsjerk Foarút is de ontgronding (activiteit D 16.1). Volgens de beschrijving van
categorie D. 16.1 is de drempel voor een m.e.r.-beoordelingsplicht een oppervlakte van 12,5
hectare of meer. De ontgronding in het plan van Aldtsjerk Foarút ligt onder deze
drempelwaarde. Er kan daarom worden volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-
beoordeling'.
Op de bouw van de (recreatie-)woningen zijn, de categorieën D.10 (vakantiedorpen buiten
stedelijk gebied 25 ha) en D11.2 (stedelijke ontwikkeling 2000 woningen) van toepassing.
De oppervlakte en aantallen woningen liggen ruim beneden de drempelwaarden van het
Besluit m.e.r. Ook hier kan worden volstaan met een 'vormvrije m.e.r.- beoordeling'.
De vormvrije m.e.r.-beoordeling bestaat uit een toets aan Bijlage III EU richtlijn
milieubeoordeling projecten. In hoofdlijnen dient het project te worden getoetst aan:
1. Kenmerken van het project;
2. Plaats van het project;
3. Kenmerken van het potentiële effect.
De onderzoeksresultaten van de in het kader van het bestemmingsplan deelonderzoeken
(komen in de volgende paragrafen aan de orde) zijn gebruikt bij het opstellen van de
vormvrije m.e.r.-beoordeling.
In het milieueffect rapport dat als bijlage10 bij deze toelichting is gevoegd, worden de
mogelijke milieueffecten behandeld. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de
kenmerken van de activiteit en de plaats van de activiteit. Vervolgens wordt ingegaan op de
kenmerken van de gevolgen van de activiteit. Hierbij wordt gekeken of er mogelijk
(belangrijke) nadelige milieugevolgen ontstaan en of er verzachtende (mitigerende) en
compenserende maatregelen kunnen worden genomen om eventueel het milieueffect te
verminderen of teniet te doen). De conclusie is

5.2 Ecologie

In de tweede helft van 2013 is ecologisch onderzoek gedaan. Hieronder zijn de conclusies
uit het rapport weergegeven. Het rapport van  het ecologisch onderzoek is als bijlage 3 bij
deze toelichting gevoegd. Het nader onderzoek is opgenomen in bijlage 4.

Beschermde gebieden

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Natuurbeschermingswet ten
aanzien van de aangewezen natuurwaarden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
(Grote Wielen) en van overige Natura 2000-gebieden mits verstoring van de (potentiële)
vliegroute van Meervleermuuis over de Aldtsjerkster Feart wordt voorkomen.

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de regelgeving over de
ganzenfourgageergebieden. Het toekomstig gebruik heeft tot gevolg dat het binnen en nabij
het plangebied gelegen gebied van 'openheid en rust"in functionaliteit afneemt.
Initiatiefnemer wordt geadviseerd in contact te treden met de provincie Fryslân om te laten
beoordelen voor welke oppervlakte compensatie is vereist en hoe de compensatie kan
worden vormgegeven.



Beschermde soorten (flora en faunawet)

Geconcludeerd is dat nader onderzoek dient plaats te vinden naar de aanwezigheid van de
zwaar beschermde Grote modderkruiper en Waterspitsmuis. Verder is de conclusie
getrokken dat de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora en Faunawet veroorzaakt
ten aanzien van overige beschermde planten- en diersoorten, mits:
- de werkzaamheden ten aanzien van de middelzwaar beschermde Kleien modderkruiper
worden uitgevoerd volgens een door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde
en relevante Gedragscode.
- wordt voorkomen dat broedende vogels en hun nesten worden verstoord. In het
onderzoeksrapport zijn de maatregelen die toegepast kunnen worden beschreven.
- wordt voorkomen dat verstoring optreedt van de (potentiële) vliegroute van vleermuizen
over de Aldtsjerkster Feart.

Uit het nader onderzoek naar de aanwezigheid van
wettelijk beschermde vis- en muizensoorten, is het volgende geconcludeerd:
• De plannen veroorzaken geen conflict met de zwaar beschermde Bittervoorn, mits wordt
voldaan aan de voorwaarden dat werkzaamheden plaatsvinden buiten het
voortplantingsseizoen en vorstperioden.
• De plannen veroorzaken geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van
overige vissoorten.
• Binnen het plangebied komen Waterspitsmuis en Noordse woelmuis niet voor en de
plannen veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van
deze soorten.

5.3 Archeologie

Door middel van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (twee advieskaarten) kan
worden nagegaan welke onderzoeksinspanning gevraagd wordt op een bepaalde plaats. Het
gaat daarbij om de periodes steentijd - bronstijd (300.000 - 800 v. Chr.) en ijzertijd -
middeleeuwen (800 v. Chr. - 1500 n Chr.). Hieronder wordt per periode een omschrijving
gegeven.

Periode Steentijd - Bronstijd
In deze gebieden kunnen zich op enige diepte archeologische lagen uit de steentijd
bevinden, die zijn afgedekt door een veen- of kleidek. Mochten zich hier archeologisch
resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk goed van kwaliteit. Aanbevolen wordt daarom
om bij ingrepen van meer dan 2500m² een karterend (boor)onderzoek uit te laten voeren,
waarbij minimaal zes boringen per hectare worden gezet, met een minimum van zes
boringen voor gebieden kleiner dan een hectare.



Uitsnede Archeologische Kaart (FAMKE) - Steentijd - Bronstijd

Periode IJzertijd - Middeleeuwen
In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevinden uit de periode ijzertijd -
middeleeuwen. Het gaat hier dan met name om vroeg en vol-middeleeuwse
veenontginningen. Daarbij bestaat de kans dat er zich huisterpjes uit deze tijd in het
plangebied bevinden. Ook de wat oudere boerderijen kunnen archeologische sporen of
resten afdekken, hoewel de veengronden eromheen al afgegraven zijn. Aanbevolen wordt
om bij ingrepen van meer 5000m² een historisch en karterend onderzoek te verrichten,
waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of
vroeg-middeleeuwse ontginningen. Mochten er, als gevolg van het karterend archeologisch
onderzoek, een of meerdere vindplaatsen worden aangetroffen, dan zal uit nader
(waarderend) onderzoek moeten blijken hoe waardevol deze vindplaatsen zijn.

Uitsnede Archeologische Kaart (FAMKE) - ijzertijd-middeleeuwen

Voor het plangebied is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In het onderzoeksrapport
(bijlage 5) wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor vindplaatsen in de
Middeleeuwen. Voor de Steentijd zijn er eveneens geen concrete aanwijzingen gevonden,
maar de aanwezigheid van een dekzandkop en een intacte padzolbodem maken
vervolgonderzoek wenselijk.
Uit het vervolgonderzoek (bijlage 6) is naar voren gekomen dat er geen aanleiding is om
archeolo- gische maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen. Het
wordt onwaarschijnlijk geacht dat binnen het plangebied omvangrijke vindplaatsen met een
vondstlaag aanwezig zijn, zoals nederzettingsterreinen. Het kan niet uitgesloten worden dat
binnen het plangebied nog wel vindplaatsen aanwezig zijn met een zeer geringe omvang



(bijvoorbeeld jachtkampjes) of zonder vondstlaag, bijvoorbeeld graven en andere
grondsporen en depotvondsten (losse offervondsten).
Deze zijn met booronderzoek niet of nauwelijks op te sporen. Wanneer bij de
werkzaamheden dergelijke archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct
melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid (gemeente Tytsjerksteradiel).

5.4 Bodem

In verband met de geprojecteerde nieuwbouw in het gebied is een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de
grond en het grondwater vastgesteld. Het onderzoeksrapport is als bijlage 7 bij deze
plantoelichting gevoegd. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren
van een vervolgonderzoek en vormen geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik
van de nieuwbouwlocatie en de geplande werkzaamheden. Voor het andere deel van het
plangebied, de zandwinlocatie, is o.a. ook een grondonderzoek uitgevoerd. Dit in verband
met het in beeld brengen van de mogelijkheden om zandwinning te realiseren. Het
betreffende onderzoeksrapport is onderdeel van de aanvraag om ontgrondingvergunning.

5.5 Water

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op
ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen waarin wordt aangegeven hoe
rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie.
In deze paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevol-
gen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlakte-
water. Het is een schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: “het hele proces van
vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten”.
Over dit project heeft Aldtsjerk Foarút diverse malen overleg gehad met het Wetterskip. Het
Wetterskip is gevraagd de watertoets uit voeren op basis van de inrichtingsschets van het
gebied.

5.6 Geluid

5.6.1 Verkeerslawaai

Woningen worden in het kader van de Wet Geluidhinder aangemerkt als geluidsgevoelige
objecten. In verband daarmee is onderzoek gedaan naar de ligging van de belangrijke
grenswaardecontouren met betrekking tot het wegverkeerslawaai van zoneplichtige wegen.
Het gaat dan om de zoneplichtige wegen de Lauwerseewei (N3671) en de Van Sminiaweg.
Omdat de nieuwbouw (geluidsgevoelige bestemmingen) gelegen zijn binnen de wettelijke
geluidszones van die wegen is ingevolge de Wet Geluidhinder een akoestisch onderzoek
uitgevoerd.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het wegverkeerslawaai geen belemmering
vormt voor de realisatie van de geluidsgevoelige bestemmingen. Voor de wegen binnen het
bestemminsplan geldt een 30 km regime. Deze wegen zijn conform artikel 74 van de Wet
geluidhinder niet zoneplichtig. Voor meer informatie verwijzen wij naar het akoestisch
rapport dat als bijlage 8 bij deze toelichting is gevoegd.



5.6.2 Industrielawaai

Ten zuiden van het plangebied ligt het bedrijventerrein van Aldtsjerk. Dit terrein ligt tussen
de Rhaladijk en de Aldtsjerkster Feart. Op het oostelijke en westelijke deel van dit
bedrijventerrein is lichte vorm van bedrijvigheid toegestaan, de zoganaamde cateorie 1 en 2
bedrijven. Op het midden gedeelte van dit terrein zijn daarnaast ook categorie 3 bedrijven
mogelijk. Voor de verschillende bedrijfscategorieën gelden verschillende richtafstanden tot
gevoelige objecten.. Die richtafstanden staan vermeld in de bedrijvenlijst "Bedrijven en
Milieuzonering, die bij dit bestemmingsplan als bijlage bij de regels is gevoegd. De
invloedsfeer van dit bedrijventerrein op de omgeving is afhankelijk van de toegestane
bedrijfscategorie. Bij categorie 2 bedrijven is die afstand 50 m vanuit de bedrijfsbestemming
naar gevoelige bebouwing. Bij categorie 3 bedrijven is die 100 m.  Met de functie-indeling
van het plangebied is rekening gehouden met het voorgaande. Zo is de woonfunctie buiten
de 100 m zone gehouden. Het gedeelte van het plangebied dat binnen de 100 m zone valt is
bestemd voor "niet gevoelige" functies.

5.7 Externe veiligheid

De overheid heeft de afgelopen jaren veiligheidsnormen vastgelegd die in acht moeten wor-
den genomen en waarmee zowel op het gebied van milieu als op het gebied van de ruimte-
lijke 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 kun-
nen hebben duidelijk zichtbaar moeten worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet
plaatsvinden.

Uit onderzoek naar dit aspect is geconstateerd dat het aspect externe veiligheid geen
belemmering vormt voor de haalbaarheid van dit plan. Het trapport is als bijlage 9 bij deze
toelichting gevoegd.

5.8 Luchtkwaliteit

Er is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit ten gevolge van het wegverkeer in verband
met dit bestemmingsplan. Voor een beoordeling van de te verwachten luchtkwaliteit is
onderzocht in hoeverre kan worden voldaan aan de toetsingscriteria van de Wet
Luchtkwaliteit. Van belang zijn de criteria voor stikstofdioxide  en fijn stof omdat langs
wegen deze stoffen voornamelijk het probleem vormen.
Uit grootschalige concentratiekaarten Nederland blijkt dat in de noodelijke regio's , waarin
ook de gemeente Tytsjerksteradiel is gelegen, de achtergrondconcentraties laag zijn. De
kans dat één enkel project dan zorgt voor een overschrijding van de grenswaarden is dan
ook zeer klein. In het rapport, dat als bijlage 8 is bijgevoegd, is een berekening opgesteld ter
onderbouwing dat er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van de
grenswaarde.

5.9 Leidingen

Het gaat hierbij om belangrijke transportleidingen van water, rioolpersleidingen en
gasleidingen. Deze leidingen liggen over het algemeen in openbare ruimten, langs wegen
en/of in groenvoorzieningen. Ter weerszijden van de leidingen ligt een beheers strook.
Binnen die strook zijn, ter bescherming van de leiding, bepaalde grondbewerkingen aan een
vergunning gebonden. Verder zijn binnen deze beheersstrook bouwactiviteiten in beginsel
niet toegestaan. In het plangebied liggen geen belangrijke transportleidingen van water,
rioolpersleidingen en een gasleiding.



Hoofdstuk 6 Toelichting op de regels

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden
binnen het plangebied. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de verschillende
bestemmingen die van toepassing zijn op het plangebied. De bestemmingen zijn juridisch
vastgelegd in de planregels en op een digitale en analoge verbeelding. De verbeelding en de
planregels vormen één geheel en zijn niet afzonderlijk leesbaar.

De wijze waarop deze regeling juridisch is vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door
de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening (Rsro). De uitwerking daarvan ligt vast in de de landelijke
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). De SVBP bevat de normen
die van toepassing zijn op de vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen, met het
doel om deze op vergelijkbare wijze op te bouwen en weer te geven en vormt daarmee een
belangrijke basis voor de inrichting van dit bestemmingsplan.

Daarnaast zijn de bestemmingsplanregels zoveel mogelijk afgestemd op het Besluit
omgevingsrecht (Bor) voor wat betreft de bouw- en afwijkingsregels. Zo zijn bijvoorbeeld de
begrippen hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk daar waar mogelijk overgenomen in de
bestemmingsplanregels.

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale versie is
bedoeld om de burger online informatie te verschaffen over het bestemmingsplan.
Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de gemeente
en met andere overheidsinstanties. Het vaststellen van een digitale versie van een
bestemmingsplan is verplicht. De digitale versie van het plan is leidend in geval van verschil
tussen de digitale - en analoge versie.

6.1 Uitgangspunten

De SVBP 2012 schrijft voor dat de planregels in vier vaste hoofdstukken worden geplaatst,
nl. de hoofstukken 'Inleidende regels', 'Bestemmingsregels', 'Algemene regels' en
'Overgangs- en slotregels'. Hieronder wordt per hoofdstuk ingegaan op de verschillende
regels die daarin (kunnen) voorkomen.

6.2 Inleidende regels

In dit hoofdstuk worden allereerst de begrippen verklaard die in de planregels voorkomen en
die een nadere beschrijving nodig hebben. Enkele veel voorkomende standaardbegrippen
liggen vast in de SVBP 2012 en moeten worden overgenomen. De overige begrippen zijn
lokaal toegevoegd en beschreven.

Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven op welke wijze gemeten moet worden om
bijvoorbeeld een goot- of bouwhoogte te bepalen. Enkele veel voorkomende
standaardmeetbepalingen zijn op grond van de SVBP 2012 voorgeschreven en moeten
worden overgenomen. De overige meetbepalingen zijn lokaal toegevoegd en beschreven.

6.3 Bestemmingsregels

6.3.1 Algemeen



In dit hoofdstuk worden de verschillende bestemmingen vastgelegd. In de bestemmingsregel
wordt omschreven waarvoor en, zo nodig, hoe de betreffende gronden mogen worden
gebruikt en bebouwd met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Bij de bestemmingen
moet in de bestemmingsomschrijving aangegeven zijn welke functies toelaatbaar zijn. De
bestemmingen kunnen worden onderverdeeld in enkel- en dubbelbestemmingen. De
enkelbestemming regelt primair welke functies zijn toegestaan. Een dubbelbestemming kan
alleen van toepassing zijn boven op één of meerdere enkelbestemmingen en kan extra
functies toestaan danwel uitsluiten.

Voor de bestemmingsregels geldt op grond van de SVBP 2012 een vaste indeling. Naast de
bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouw- en gebruiksregels en regels voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden opgenomen. In de
bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan de
hoogte, aard, situering en aantal bouwlagen etc. van (hoofd)gebouwen en (bijbehorende)
bouwwerken.
Bij een aantal bestemmingen is de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van bepaalde
regels.
De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een bestemming
(specifieke gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de gegeven bestemming
(algemene gebruiksregels).
Tenslotte bevatten de meeste bestemmingen regels om het bestemmingsplan te wijzigen. De
wijzigingen kunnen betrekking hebben op een functiewijziging en/of op het veranderen van
bouw- en/of gebruiksregels.

Voor de indeling van de enkel- en dubbelbestemmingen gelden de bindende hoofdgroepen
uit de SVBP 2012. In de subparagrafen hierna wordt per bestemming een toelichting
gegeven.

6.3.2 Enkelbestemmingen

- Bedrijf - Zandwinning -

De bestemming maakt het mogelijk dat er zandwinning plaatsvindt. Door de zandwinning
ontstaat een meer/vijver. Het betreft een voorlopige bestemming waarbij de bestemming na
vijf jaar na in werking treding van het bestemmingsplan veranderd naar de bestemming
'Water'. De zandwinput kan dan voor recreatieve doeleinden (varen, vissen etc.) worden
gebruikt.

Via een wijzigingsgebied is aangegeven dat een deel van de bestemming gewijzigd kan
worden naar Recreatie - Verblijfsrecreatie. Door hiervan na de zandwinning gebruik van te
maken kunnen er in totaal zeven recreatiewoningen in het water worden gerealiseerd.

- Groen - Groenvoorziening -

Deze bestemming is gelegd op de grotere en / of structuurbepalende groeneenheden
binnen het plangebied. Het gaat vooral om de groenstrook die om de zandwinning heen ligt.
Binnen de bestemming is ook een waterverbinding mogelijk naar de Aldtsjerksterfeart.

Er is een wijzigingsgebied toegekend aan deze bestemming zodat er nog drie woningen
kunnen worden toegestaan waarbij tevens een bedrijfsfunctie gecombineerd kan worden.
Het betreft bedrijven van categorie 1 van de bedrijvenlijst.

- Recreatie - Verblijfsrecreatie -
De bestemming Recreatie is bedoeld voor de aanleg van 7 recreatiewoningen in de vorm van
drijvende woningen. Binnen de bestemming is het dus ook mogelijk om waterpartijen aan te
leggen. Een waterverbinding naar de Aldtsjerksterfeart zal ook via deze bestemming lopen.



- Tuin -

De tuinbestemming is bedoeld om de rooilijn van de voorgevels aan te geven voor de twee
woningen gericht op de Van Sminiawei en de bestaande woning op de Van Sminiaweg 125.

- Wonen -

In dit bestemmingsplan worden alleen nieuwe woningen toegestaan met een goothoogte van
4 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Onder de bestemming Vrijstaande woningen 1
(W-V1) kunnen alleen vrijstaande woningen binnen een bouwvlak worden gebouwd. Binnen
de bestemming Wonen - Woongebied kunnen naast vrijstaande woningen ook
twee-onder-een-kap-woningen of meerdere aan een worden gebouwd. Tevens is er geen
bouwvlak maar zullen de woningen parallel en op een bepaalde afstand tot de (woon)straat
worden gebouwd.

Voor de verschillende categoriën van woningtypes geldt dat de goothoogte in de eerste 3
meter gerekend vanuit de voorgevelrooilijn 4 meter hoog mag zijn.

Voor het bepalen van de maximale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken is gekozen
voor een berekeningsmethodiek die aansluit bij het Bor. Dit betekent dat hoe groter het erf
is, hoe meer bebouwingsmogelijkheden er zijn. In de regels is opgenomen dat de
gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken buiten een bouwvlak ten hoogste
30% van het 'hiem' mag zijn. Binnen de woonbestemming geldt het 'hiem' als de oppervlakte
woonbestemming + de oppervlakte tuinbestemming - het bouwvlak. Als maximum geldt dat
de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 150 m2 mag
bedragen.
Indien sprake is van bestaande bijbehorende bouwwerken met afwijkende bouwhoogtes c.q.
oppervlaktes dan geldt een apart regime waarbij het uitgangspunt is dat het bestaande mag
worden hersteld, verbouwd of vervangen.

Om enige flexibiliteit te creëren is een aantal afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Na
zorgvuldige afweging kan dan:
- vergunning worden verleend voor het verhogen van de goothoogte met maximaal 2 meter;
- vergunning worden verleend voor een groter oppervlakte dan 150 m2 aan bijbehorende
bouwwerken voor woningen met een 'hiem' groter dan 500 m2 (met een maximum van 250
m2).
Daarnaast geldt voor de vrijstaande woningen nog de mogelijkheid een afwijkingsvergunning te
verlenen om het hoofdgebouw voor 20% buiten het bouwvlak te bouwen. Over het algemeen zal
deze afwijkingsbevoegdheid toegepast moeten worden in combinatie met de
afwijkingsbevoegdheid binnen de tuin-bestemming. het geeft de mogelijkheid om te schuiven
met het hoofdgebouw, het is niet bedoeld om extra bouwoppervlakte te creeeren. Als gebruik
wordt gemaakt van deze afwijkingsbevoegdheid gelden vervolgens de bouwregels voor het
bouwen binnen het bouwvlak.

De woonfunctie mag bij recht gecombineerd worden met een beroeps- of bedrijfsactiviteit
aan huis, een beroep dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden
uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten (zie bijlage 1 van de
bestemmingsplanregels). Een vergelijkbare regeling geldt voor bedrijfswoningen.

Binnen de bestemming 'Woongebied' en 'Wonen - Vrijstaand 1' kan tevens een (woon)straat
worden gerealiseerd. Ten tijde van de gereedkoming van het bestemmingsplan is niet geheel
duidelijk waar de woonstraat exact komt maar in ieder geval haaks op de van Sminiawei. De
woningen die met de bestemming 'Woongebied' worden mogelijk gemaakt, zullen met de
voorgevel gericht zijn op deze woonstraat. De voorgevellijn wordt ook aan deze woonstraat
gerelateerd.



Binnen de woonbestemmingen zijn enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen die het
mogelijk maken het bouwvlak te vergroten of te verschuiven. De ruimte voor de vergroting
van het bouwvlak hangt af van de type woning en de omvang van het 'hiem'. Daarnaast kan
de woonbestemming in een andere woongerelateerde bestemming worden gewijzigd.

- Verkeer -

Binnen de bestemming 'Verkeer - Verblijf' wordt de mogelijkheid geboden voor de aanleg
van straten, parkeren, bermen en verharding voor langzaam verkeer. De aanleg van de kade
aan het uiteinde van het schiereiland zal deze bestemming krijgen zodat er een zwaaiplaats
voor vrachtwagens gecreëerd kan worden en dit openbaar gebied ingericht kan worden als
verblijfsgebied.

- Water -

De bestemming Water is logischerwijze bedoeld voor de aanleg van waterpartijen en sloten.
Het water rond de woonbestemming zal functioneren als vaarweg waardoor het van belang
is dat dit water in stand wordt gehouden. Vanuit praktisch en esthetisch oogpunt is het
gebied tussen de drijvende recreateiwoningen en het woonschiereiland ook bedoeld voor de
aanleg van een waterpartij.

6.4 Algemene regels

-Anti-dubbeltelregel -

Deze regel vloeit voort uit het Besluit ruimtelijke ordening en moet verplicht worden
opgenomen in de bestemmingsplanregels. Het regelt dat grond niet twee keer mag worden
meegerekend voor het toetsen van bouwplannen.

- Algemene bouwregels -

Hierin wordt geregeld dat via welstand nadere eisen aan de situering en maatvoering van
bouwwerken kan worden gesteld. Tevens is hierin het bouwverbod opgenomen van
windturbines.

- Algemene gebruiksregels -

Dit artikel bepaalt welke activiteiten in ieder geval in strijd met de diverse bestemmingen
zijn. Deze algemene gebruiksverboden laten onverlet dat er ook nog specifieke
gebruiksverboden in de bestemmingen zijn opgenomen.

- Algemene wijzigingsregels -
In dit artikel wordt het aanbrengen van diverse dubbelbestemmingen mogelijk gemaakt.

-Overige regels -
In dit artikel is de verwijzingsregeling opgenomen. Indien gewijzigd wordt naar een
bestemming die niet direct in de bestemmingsplanregels is opgenomen dan gelden de regels
zoals in de bijlage bij de planregels is opgenomen.

6.5 Overgangs- en slotregels

- Overgangsrecht -

Het Bro stelt de verplichting om het overgangsrecht uit het Bro op te nemen in het
bestemmingsplan. Het overgangsrecht bestaat uit een specifieke regeling voor zowel het
bouwen als het gebruiken.



- Slotregel -

In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen
worden aangehaald.



Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid beschreven.
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het bestemmings-
plan maatschappelijk draagvlak heeft.

7.1 Economisch

Het plan is economisch uitvoerbaar doordat de grond verkregen kan worden tegen
agrarische waarde. Er is een optie-overeenkomst tussen de huidige eigenaar en Stichting
Aldtsjerk Foarút. De opbrengsten komen voort uit de verkoop van 20 kavels voor
woningen, 10 kavels voor recreatiewoningen en de verkoop van zand. Op dit moment zijn
er 25 belangstellenden voor de kavels van woningen, de verkoop van kavels wordt gestart
eind maart 2017. De ontgronding wordt mogelijk gemaakt en er is een partij die bereid is
het zand te winnen.

7.2 Maatschappelijk

Dorpsbelang Oudkerk is vanaf 2014 in gesprek geweest met het dorp tijdens de jaarlijkse
ledenvergaderingen die tweemaal per jaar plaatsvinden. De plannen en ideeën zijn ter
goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het dorp heeft ingestemd met de plannen.
Dorpsbelang Oudkerk heeft het dorp voorgelegd waar ontwikkelingen plaats kunnen vinden
en is daarom in 2008 in gesprek gegaan met de bewoners  die liggen rondom het
plangebied. Met hen zijn gesprekken gevoerd en toegezegd dat zij betrokken zullen worden
in de verdere planvorming van Aldtsjerk Foarút.
Vanaf 2013, met de oprichting van Stichting Aldtsjerk Foarút, heeft de stichting op iedere
ledenvergadering van dorpsbelang Oudkerk, die tweemaal per jaar plaats vindt, een
toelichting gegeven op de stand van zaken.
Dat is voortdurend gebeurd vanaf 2008. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met direct
omwonenden om hen te informeren over de stappen die wel of niet gemaakt zijn.
In 2016 zijn twee bijeenkomsten geweest met omwonenden om hen te informeren en indien
omwonenden vragen hebben, is Aldtsjerk Foarút altijd bereid om in overleg te gaan.

Belangstellenden voor het plan
Vanaf de start van Aldtsjerk Foarút zijn voortdurend lijsten met belangstellenden
bijgehouden. Immers we doen het voor het dorp. Momenteel heeft de Stichting Aldtsjerk
Foarút 25 belangstellenden die sinds lange(re) tijd hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn
in het bouwen van een woning in het plan. dit aantal is de afgelopen jaren in personen en
aantallen gewisseld. Diverse mensen hebben zich afgemeld en er komen tot op heden nog
steeds nieuwe belangstellenden bij.

Het dorp betrekken bij de verdere stappen in het bestemmingsplan
Aldtsjerk Foarút gaat het dorp zelf informeren over de plannen op 18 januari 2017,
gezamenlijk met de gemeente Tytsjerksteradiel, de stedenbouwkundige en experts op het
gebied van ontgronding. Indien er vragen of opmerkingen zijn over het concept-plan gaat
Aldtsjerk Foarút in overleg.
Er worden spreekuren gehouden voor de inwoners van Aldtsjerk in het dorpshuis. Aldtsjerk
Foarút koppelt de resultaten van de inspraak terug aan het dorp op 16 maart 2017. Ook zal
de gemeenteraad in kennis worden gesteld van de gehouden inspraak.

Het is nadrukkelijk een plan voor en door het dorp.



Hoofdstuk 8 Inspraak en overleg

8.1 Inspraak

Wordt beschreven nadat de fase van inspraak is afgerond.

8.2 Overleg

Wordt beschreven nadat de fase van het overleg met (overheids) instanties is afgerond.


