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I n l e i d i n g  

De gemeente Dantumadiel heeft het verzoek gekregen om medewerking te 

verlenen aan de uitbreiding van de mogelijkheden voor zandwinning bij het 

Eeltsjemar te Rinsumageast. De uitbreiding betreft het vergroten van de 

zandwinput. 

 

In de bestaande zandwinput en het bijbehorende zanddepot is nog voldoende 

zand aanwezig om in de periode tot ten hoogste 2012 aan de zandbehoefte van 

de regio te voldoen. Om ook in de periode hierna aan deze behoefte te vol-

doen is uitbreiding van de zandwinput noodzakelijk. Hiervoor worden de gron-

den in het plangebied van dit bestemmingsplan bij de zandwinput betrokken. 

Door deze uitbreiding is er in de zandwinput nog eens voor een periode van vijf 

tot zes jaar voldoende zand in voorraad. 

 

Door middel van het voorliggende bestemmingsplan wordt de uitbreiding pla-

nologisch mogelijk gemaakt. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het: 

-  Bestemmingsplan Buitengebied 1998, deelplan Buitengebied 1998 van 

de gemeente Dantumadiel. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de 

gemeenteraad op 14 juli 1998 en grotendeels goedgekeurd door Gede-

puteerde Staten op 25 januari 1999. In 2004 is het bestemmingsplan ge-

deeltelijk herzien. Deze herziening is vastgesteld door de gemeenteraad 

op 21 december 2004 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 6 

april 2006. 

-  Bestemmingsplan Eeltjemeer zoals dat op 20 december 1983 door de 

gemeenteraad is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedge-

keurd op 21 juni 1984. 

 

Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan betreft de gronden 

binnen drie percelen aan de Tuskenmarren te Rinsumageast, kadastraal bekend 

als gemeente Birdaard, sectie P nummers 381, 382 en 383 en een deel van de 

gronden direct langs het oosten en zuiden van deze drie percelen. De ligging 

van het plangebied is in figuur  1 weergegeven. 

 

 

AANLEIDING 

HERZIENING 

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

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een planbeschrijving opgeno-

men. In hoofdstuk 3 worden de verschillende milieukundige en andere rand-

voorwaarden voor dit bestemmingsplan uiteengezet. Een juridische toelichting 

op het bestemmingsplan is opgenomen in hoofdstuk 4. Als laatste is in hoofd-

stuk 5 de (economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid van het plan uit-

eengezet. 

 

 

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

2 . 1   

F u n c t i o n e l e  e n  r u i m t e l i j k e  s i t u a t i e  

De Tuskenmarren is een ontsluitingsweg tussen Rinsumageast en Aldtsjerk. De 

weg ligt ongeveer evenwijdig aan de N361 Lauwerseewei, de weg die Dokkum, 

langs de N355 Groningerstraatweg met Leeuwarden verbindt. Langs de Tus-

kenmarren zijn uitsluitend bedrijven gevestigd. 

 

De hier betreffende percelen liggen tussen de Tuskenmarren en het Eeltsje-

mar. Langs de Tuskenmarren is zeer beperkt bebouwing aanwezig. De twee 

hier gevestigde (agrarische) bedrijven liggen direct langs de Tuskenmarren. De 

gronden binnen het plangebied zijn in de bestaande situatie ingericht als wei-

land. Het beeld van het plangebied alsook de omgeving van het plangebied is 

zeer open. 

 

Het Eeltsjemar is een kunstmatig meer dat is ontstaan als gevolg van de zand-

winning. Langs het noordoosten van het Eeltsjemar ligt een, ook kunstmatig, 

strand met verschillende bijbehorende voorzieningen. 

2 . 2   

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

De voor de gronden binnen het plangebied vigerende bestemmingsplannen zijn 

het bestemmingsplan Buitengebied 1998, deelplan Buitengebied 1998 en het 

bestemmingsplan Eeltjemeer. In deze bestemmingsplannen hebben de betref-

fende gronden achtereenvolgens de bestemming agrarische cultuurgronden en 

de aanduiding veengronden en oeverzone. 

 

Op grond van de bestemmingsomschrijving is het gebruik van de gronden voor 

zandwinning niet toegestaan. 
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2 . 3   

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

In het Streekplan Fryslân 2007 zet de provincie haar ruimtelijke beleid voor de 

periode tot 2015 uiteen. Dit streekplan is op 13 december 2006 door provincia-

le staten vastgesteld. De provincie merkt op dat zij in haar beleid de winning 

van oppervlaktedelfstoffen zoals zand beschouwt als een noodzakelijke maat-

schappelijke werkzaamheid. Hiervoor kunnen, de omgeving in overweging ne-

mende, voor de winning van delfstoffen geschikte plaatsen worden gebruikt. 

 

Voor de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand kan gebruik worden 

gemaakt van bestaande zandwinputten met inbegrip van een passende uitbrei-

ding hiervan. Bij de uitbreiding van bestaande zandwinputten gaat de winning 

van zand bij voorkeur samen met wenselijke maatschappelijke ontwikkelingen 

zoals de bouw van woningen, natuurontwikkeling of waterberging. 

 

Zoals al is opgemerkt in hoofdstuk 1 is de uitbreiding van de zandwinput bij 

het Eeltsjemar noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de zandbehoefte in de 

periode na 2012. 

 

De in het voorliggende bestemmingsplan voorziene uitbreiding van de bestaan-

de zandwinput kan worden aangeduid als een passende uitbreiding. De uitbrei-

ding past dan ook binnen het provinciaal beleid. 

2 . 4   

H e t  p l a n  

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de mogelijkheden 

voor zandwinning bij het Eeltsjemar te Rinsumageast planologisch mogelijk. De 

uitbreiding betreft het vergroten van de zandwinput. Hiervoor is de bestem-

ming agrarische cultuurgronden en oeverzone van de betreffende gronden bin-

nen het plangebied gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf - Zandwinning'. 

 

Voor de uiteindelijke inrichting van het plangebied is een zogenoemd afwerk-

plan opgesteld. Met uitzondering van het deel van het plan ter plaatse van het 

plangebied betreft het een bestaand afwerkplan. In figuur is het afwerkplan 

weergegeven. Het afwerkplan wordt op grond van de Ontgrondingenwet vast-

gesteld en is dan ook geen onderdeel van het voorliggende bestemmingsplan. 

CONCLUSIE 
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F i g u u r  2 .  A f w e r k p l a n  ( B r o n :  V a n  d e r  W i e l )  
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M i l i e u k u n d i g e  e n  

a n d e r e  r a n d v o o r -

w a a r d e n  

3 . 1   

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

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh 

is er op gericht geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai te 

voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst ge-

wijzigd. 

 

In de Wgh is bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)zone aanwezig 

is. Dit met uitzondering van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toege-

staan. 

 

Door middel van het voorliggende bestemmingsplan wordt uitsluitend de uit-

breiding van de mogelijkheden voor zandwinning bij het Eeltsjemar te Rinsu-

mageast planologisch mogelijk gemaakt door het wijzigen van de bestemming 

van de gronden binnen het plangebied in Bedrijf - Zandwinning. Op grond van 

deze bestemming is de bouw van een geluidgevoelig gebouw, zoals bedoeld in 

de Wgh, niet toegestaan. Dit betekent dat een akoestisch onderzoek naar de 

geluidsbelasting van de Tuskenmarren niet noodzakelijk is. 

 

Er is geen uitbreiding van het transport van zand door wegverkeer voorzien in 

de zin dat er meer wegverkeer per dag gebruik zal maken van de wegen in de 

directe omgeving van de zandwinput en het zanddepot maar uitsluitend een 

verlenging. Er is dan ook geen sprake van een toename van de mogelijke ge-

luidhinder ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen en dergelijke, zoals be-

doeld in de Wgh, in de directe omgeving van het plangebied vanwege 

wegverkeerslawaai. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

mogelijke geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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3 . 2   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Milieubelastende functies in de directe omgeving van milieugevoelige functies 

kunnen daar (milieu)hinder als gevolg van geur, stof, geluid, gevaar en derge-

lijke veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat 

uitgangspunt is van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in 

werking is getreden, moet een voldoende afstand tussen milieubelastende en 

milieugevoelige functies worden gewaarborgd. 

 

Op basis van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten is het wenselijk een richtafstand van 500 m tussen de 

zandwinput en de dichtstbijzijnde milieugevoelige bestemming te waarborgen. 

De grootte van deze richtafstand wordt bepaald door de milieuhinder als ge-

volg van geluid van de zandwinning. Ondergeschikt hieraan is de milieuhinder 

als gevolg van stof. 

 

Om meer inzicht te verkrijgen in de geluidsbelasting van de zandwinning is in 

april 2009 door WNP raadgevende ingenieurs een akoestisch onderzoek uitge-

voerd. De resultaten van dit het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in het 

rapport 'Akoestisch onderzoek uitbreiding zandwinlocatie Eeltjemeer te Rinsu-

mageest' met als kenmerk 6091038.R01. 

 

In het akoestisch onderzoek zijn de noodzakelijke werkzaamheden ten behoe-

ve van de zandwinning zoals het ontgronden en de werkelijke zandwinning 

onderscheiden. De werkzaamheden ten behoeve van de zandwinning en de 

werkelijke zandwinning worden uitsluitend in de dagperiode uitgevoerd. 

 

Uitgangspunten van het akoestisch onderzoek zijn onder andere: 

- dat de voor de mogelijke milieuhinder als gevolg van geluid betreffende 

werkzaamheden uitsluitend in de dagperiode worden uitgevoerd; 

- dat langs het noord- en zuidwesten van het plangebied een aardenwal 

met een hoogte van twee meter boven het maaiveld wordt aangelegd. 

Uit aanvullend advies van WNP raadgevende ingenieurs blijkt dat alleen 

in het noordoosten van het plangebied, over een lengte van ongeveer 

170 m, de aanleg van een aardenwal noodzakelijk is. 

 

WNP raadgevende ingenieurs merkt in het rapport op dat op de werkzaamhe-

den ten behoeve van de zandwinning de regelgeving zoals opgenomen in de 

Circulaire Bouwlawaai van toepassing is. Uit de resultaten van het akoestisch 

onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige 

bestemmingen geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarde van 

60 dB(A) vanwege bouwlawaai in de dagperiode. 

 

Ook merkt WNP raadgevende ingenieurs in het rapport op dat op de zandwin-

ning de regelgeving zoals opgenomen in de Wet milieubeheer van toepassing is. 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat, met uitzondering 

van de agrarische bedrijfswoning op het perceel aan de Tuskenmarren 2, er ter 

plaatse van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen geen sprake is 

van een overschrijding van de richtwaarde van 40 dB(A) vanwege industriela-

waai in de dagperiode. Ter plaatse van de agrarische bedrijfswoning op het 

perceel aan de Tuskenmarren 2 is sprake van een geluidsbelasting van ten 

hoogste 50 dB(A) in de dagperiode. Dit betekent dat er sprake is van een over-

schrijding van de richtwaarde. Er is echter geen sprake van een overschrijding 

van de op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningsverlening 

ten hoogste toegestane geluidsbelasting van 55 dB(A). Hierbij merkt WNP 

raadgevende ingenieurs op dat uitsluitend in de winterperiode, gemiddeld één 

keer per twee jaar, gebruik wordt gemaakt van de zandwinput voor de zand-

winning en er uitsluitend sprake is van een overschrijding van de richtwaarde 

van 40 dB(A) wanneer zandwinning plaatsvindt in het noord- en zuidoostelijke 

deel van de zandwinput. 

 

Ook blijkt uit de resultaten van het akoestisch onderzoek dat ter plaatse van 

de dichtstbijzijnde milieugevoelige bestemmingen er geen sprake is van een 

overschrijding van de algemene grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. 

 

Op basis van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering is, om milieuhinder als 

gevolg van stof te voorkomen, het waarborgen van een richtafstand van 200 m 

tussen de zandwinput en de dichtstbijzijnde milieugevoelige functie wenselijk. 

Milieuhinder als gevolg van stof wordt vooral veroorzaakt door het vervoer en 

de opslag van droog zand. Het zanddepot ligt buiten het plangebied van het 

voorliggende bestemmingsplan. Het vervoer van het zand van de zandwinput 

naar het zanddepot vindt plaats door persleidingen waardoor van milieuhinder 

als gevolg van stof bij de zandwinput geen sprake is. 

 

De dichtstbijzijnde milieugevoelige functies zijn de agrarische bedrijfswonin-

gen op de percelen aan de Tuskenmarren 1 en 2, Tuskendammen 3 en Reidfjild 

2 en 3 op een afstand van ten minste ongeveer 43 m van het plangebied. 

 

De overschrijding van de richtwaarde van 40 dB(A) vanwege industrielawaai ter 

plaatste van de agrarische bedrijfswoning op het perceel aan de Tuskenmar-

ren 2 van ten hoogste 10 dB(A) wordt op basis van de volgende overwegingen 

aanvaardbaar geacht: 

- het gebruik van de zandwinput voor zandwinning vindt gemiddeld één 

keer per twee jaar plaats; 

- er is uitsluitend sprake van een overschrijding van de richtwaarde wan-

neer zandwinning plaatsvindt in het noord- en zuidoostelijke deel van de 

zandwinput; 

- er is geen sprake van een overschrijding van de ten hoogste toegestane 

geluidsbelasting van 55 dB(A) op grond van de Handreiking industriela-

waai en vergunningsverlening. 

 

CONCLUSIE 
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Hierbij wordt opgemerkt dat de overschrijding van de richtwaarde vanwege 

industrielawaai op grond van de op dit moment verleende milieuvergunning 

ook is toegestaan. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende 

bestemmingsplan niet door milieuhinder bij milieugevoelige bestemmingen 

wordt belemmerd. 

3 . 3   

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

Op 1 maart 1993 is de Wet Milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder 

andere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtre-

ding van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 no-

vember 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL) Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be-

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de 

luchtkwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ont-

wikkelingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die 

binnen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grens-

waarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet 'in betekende mate' (nibm) 

gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaar-

den te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij een plan 

sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van bestuur 

(AMvB)-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m³ NO2 of PM10. 

 

Voor kleinere plannen heeft het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu samen met InfoMil de zogenoemde NIBM-tool ontwikkeld. 

Op basis hiervan wordt de toename van NO2 en PM10 vanwege het plan bepaald. 

Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald of er sprake is van een 'in betekende 

mate' afname van de luchtkwaliteit. De resultaten van de NIBM-tool zijn in 

bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan is de uitbreiding van de mogelijkheden 

voorzandwinning bij het Eeltsjemar voorzien. De uitbreiding betreft het ver-

groten van de zandwinpunt. 

 

Uit de resultaten van de NIBM-tool blijkt dat bij een toename van 74 motor-

voertuigen per dag sprake is van een toename van 1,2 microgram per m3 NO2 of 

PM10. Uitgangspunt hierbij is dat 95% van de motorvoertuigen zwaar verkeer 

betreft. De bestaande en nieuwe situatie in en in de directe omgeving van het 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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plangebied in overweging nemende wordt een toename van ten minste 74 mo-

torvoertuigen per dag niet verwacht. Dit betekent dat de mogelijke afname 

van de luchtkwaliteit vanwege het plan kan worden aangeduid als nibm. Een 

onderzoek naar de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit is dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

mogelijke onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit belem-

merd. 

3 . 4   

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

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationaal milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin heeft zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid 

uiteengezet. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico's in de omge-

ving vanwege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

De provincie Fryslân heeft een zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierop is 

informatie over risico's, zoals risicoveroorzakende bedrijven (inrichtingen) die 

gevaarlijke stoffen gebruiken, vervaardigen of opslaan maar ook het transport 

van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. In figuur 3 is het voor plangebied 

betreffende fragment van de risicokaart weergegeven. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t  

 

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in en in de directe omgeving 

van het plangebied geen risico's vanwege gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ri-

sico's vanwege bedrijven (inrichtingen) die gevaarlijke stoffen gebruiken, ver-

vaardigen of opslaan of het vervoer van gevaarlijke stoffen belemmerd. 

3 . 5   

M i l i e u h y g i ë n i s c h e  k w a l i t e i t  v a n  d e  

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-

dem. 

 

Op 1 juli 2008 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. 

Hierin is bepaald dat in de toelichting op een bestemmingsplan inzicht verkre-

gen moeten worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er 

onder andere inzicht verkregen moet worden in de noodzakelijke financiële 

investeringen van een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering. Een onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is dus feitelijk onderdeel 

van de onderzoeksverplichting van het college van Burgemeester en Wethou-

ders (B en W) en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestemmings-

plan. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mili-

euhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

 

De provincie Fryslân heeft een zogenoemde bodemkaart ontwikkeld. Hierop is 

informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, en -saneringen opgenomen. 

Ook is hierop informatie opgenomen over onder andere bedrijven waar ‘ver-

dachte’ werkzaamheden zijn uitgevoerd waardoor mogelijk sprake is van bo-

demverontreiniging. In figuur 4 is het voor plangebied betreffende fragment 

van de bodemkaart weergegeven. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  4 .  F r a g m e n t  v a n  d e  b o d e m k a a r t  

 

Uit de informatie van de bodemkaart blijk dat er in het plangebied geen bo-

demonderzoeken of -saneringen zijn uitgevoerd. In de directe omgeving zijn 

wel bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de informatie van de bodemkaart blijkt 

dat hier geen aanvullend onderzoek of een sanering noodzakelijk is. 

 

Door middel van het voorliggende bestemmingsplan wordt uitsluitend de uit-

breiding van de mogelijkheden voor zandwinning bij het Eeltsjemar te Rinsu-

mageast planologisch mogelijk gemaakt door het wijzigen van de bestemming 

van de gronden binnen het plangebied in Bedrijf - Zandwinning. Op grond van 

deze bestemming is hier uitsluitend de uitbreiding van de zandwinput toege-

staan. Deze bestemming is in beginsel dan ook niet een voor een bodem van 

onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit gevoelige bestemming. 

 

Hierbij kan worden opgemerkt dat in het plan voor de uitbreiding van de mo-

gelijkheden voor zandwinning het ontgronden van het grootste deel van het 

plangebied is voorzien. Dit betekent dat een (bodem)onderzoek naar de mili-

euhygiënische kwaliteit van de bodem niet noodzakelijk is. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. 

3 . 6   

W a t e r h u i s h o u d i n g  

In onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water, de vierde Nota Waterhuis-

houding en de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het beleid 

met betrekking tot het water(beheer) vastgelegd. Het beleid is gericht op het 

duurzaam behandelen van water. Dit betekent onder andere het waarborgen 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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van voldoende veiligheid en het beperken van de kans op hinder vanwege wa-

ter, dit ook in verhouding tot ontwikkelingen als de verandering van het kli-

maat, het dalen van de bodem en het stijgen van de zeespiegel. 

 

In de Nota anders omgaan met water is bepaald dat de gevolgen van (ruimte-

lijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere 

bestemmingsplannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoem-

de watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren (van 

de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en 

besluiten. 

 

Ook in het Bro is uitdrukkelijk bepaald dat in de toelichting op een bestem-

mingsplan inzicht moet worden verkregen in de gevolgen van het bestemmings-

plan voor de waterhuishouding en hoe deze gevolgen in het bestemmingsplan 

zijn betrokken. 

 

De waterbeheerder in het plangebied is Wetterskip Fryslân. Voor het overleg 

op grond van artikel 3.1.1 van het Bro wordt Wetterskip Fryslân gevraagd het 

voorliggende bestemmingsplan te beoordelen en een advies voor de watertoets 

te geven. 

 

In het plan voor de uitbreiding van de mogelijkheden voor zandwinning is het 

ontgronden van het grootste deel van het plangebied voorzien. Hierdoor is er 

sprake van een grote uitbreiding van wateroppervlak van het Eeltsjemar. Na-

delige gevolgen voor de waterhuishouding vanwege het voorliggende bestem-

mingsplan worden niet verwacht. 

 

Op 27 mei 2011 is de overlegreactie van Wetterskip Fryslân op grond van arti-

kel 3.1.1 van het Bro ontvangen. Hierin merkt Wetterskip Fryslân op dat wan-

neer het wateradvies voldoende bij de verdere uitwerking van het plan wordt 

overwogen, het (bestemmings)plan naar de mening van Wetterskip Fryslân 

geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de waterhuishouding heeft. Een 

samenvatting van de overlegreactie is in hoofdstuk 5.2.1 opgenomen. Een af-

schrift van de overlegreactie is in bijlage 2 bij de toelichting opgenomen.  

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

onevenredige nadelige gevolgen voor de waterhuishouding belemmerd. 

3 . 7   

E c o l o g i s c h e  w a a r d e n  

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. 

 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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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 zijn op grond van een vrijstelling of ontheffing 

werkzaamheden mogelijk wel toegestaan. In de Ffw is onder andere bepaald 

dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of 

nalaten te handelen nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, ge-

dwongen is dergelijk handelen of nalaten te handelen achterwege te laten. Dit 

voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden gevraagd. Diegene moet 

alle maatregelen nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd 

om die nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere zogenoemde Speciale Beschermingszones op grond 

van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden aange-

duid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuurgebie-

den is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

Om meer inzicht te verkrijgen in de ecologische waarden in en in de omgeving 

van het plangebied is in maart 2009 door Tonckens Ecologie een 'quick-scan' in 

en in de directe omgeving van het plangebied uitgevoerd. De resultaten van de 

quick-scan zijn opgenomen in het rapport Flora en Fauna onderzoek Uitbrei-

ding zandwinning Eeltjemeer. 

 

Uit de resultaten van de 'quick-scan' blijkt dat beschermde plantsoorten in of 

in de directe omgeving van het plangebied niet worden verwacht. In en in de 

directe omgeving van het plangebied zijn wel verschillende beschermde dier-

soorten aanwezig of worden hier verwacht. Dit betreft van de: 

- vissoorten: de Bittervoorn en Kleine modderkruiper; 

- amfibiesoorten: de Bruine kikker, Groene kikker, Heikikker, Kleine wa-

tersalamander en Rugstreeppad; 

- vogelsoorten: de Meerkoet, Veldleeuwerik, Wilde eend, Scholekster; 

- zoogdiersoorten: de Bosmuis, Bosspitsmuis, Veldmuis, Waterspitsmuis, 

Haas, Mol en Meervleermuis. 

 

De Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Heikikker, Rugstreeppad, Waterspits-

muis en Meervleermuis zijn zwaar beschermde soorten. 

 

In het rapport merkt Tonckens Ecologie op dat de natuurwaarde van het plan-

gebied sterk samenhangt met het rietmoeras direct ten zuidwesten van het 

plangebied. Dit rietmoeras heeft mogelijk een hoge natuurwaarde omdat het 

een mogelijk leefgebied is van amfibieën zoals de Heikikker en zoogdieren 

zoals de Waterspitsmuis. Het rietmoeras ligt buiten het plangebied maar de 

bestaande afscheiding tussen het rietmoeras en het Eeltsjemar moet behouden 

blijven. 

 

ONDERZOEK 
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Bij de uitvoering van het plan voor de uitbreiding van de mogelijkheden voor 

zandwinning kunnen beschermde diersoorten worden verstoord. Dit betreffen 

verschillende vis- amfibie-, en zoogdiersoorten die in de oevers, langs water-

gangen en het rietmoeras aanwezig zijn. Voor algemene beschermde soorten is 

een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen van toepassing. Het plan kan als 

een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling worden aangeduid. Voor de hiervoor 

genoemde zwaar beschermde soorten: Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Hei-

kikker, Rugstreeppad, Waterspitsmuis en Meervleermuis alsook voor broedende 

vogels is geen vrijstelling van toepassing. Hiervoor is een ontheffing noodzake-

lijk. Opgemerkt wordt dat de mogelijkheden voor Meervleermuis om boven het 

Eeltjemar te foerageren nauwelijks wordt beperkt door de uitvoering van het 

plan. 

 

In een overleg heeft Tonckens Ecologie opgemerkt dat het plangebied niet in 

een weidevogelgebied ligt. Dit blijkt ook uit het Natuurbeheerplan dat op 29 

december 2009 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 

 

Op een kaart bij het Natuurbeleidplan zijn de zogenoemde weidevogelkernge-

bieden weergegeven. Dit zijn bundelingsgebieden van weidevogels. In figuur 5 

is het voor het plangebied betreffende fragment van de kaart weergegeven.  

 

 
F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  v a n  w e i d e v o g e l g e b i e d e n  

 

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de zwaar beschermde soorten is 

in de periode van april tot en met oktober 2009 door Tonckens Ecologie een 

aanvullend ecologisch veldonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onder-

zoek zijn opgenomen in het rapport Flora en Fauna onderzoek Uitbreiding 

zandwinning Eeltjemeer Aanvullend veldonderzoek. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied van de:  
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- vissoorten: de aanwezigheid van de beschermde Kleine modderkruiper is 

vastgesteld; 

- amfibiesoorten: de aanwezigheid van de Heikikker en de Middelste 

Groene of Bastaardkikker is vastgesteld; 

- vogelsoorten: de aanwezigheid van de Wilde eend, Meerkoet, Scholek-

ster en Veldleeuwerik is vastgesteld; 

- zoogdiersoorten: de aanwezigheid van de Vos (geen verblijfsplaats), 

Bosmuis, Veldmuis, Bosspitsmuis, Mol en Haas is vastgesteld. 

 

Voor een volledig overzicht van de in het plangebied aanwezige dieren en 

planten wordt verwezen naar het rapport. 

 

Samengevat is Tonckens Ecologie van mening dat, wanneer vaste verblijfplaat-

sen van Heikikker of Kleine Modderkruiper worden vernield of broedende vo-

gels worden verstoord, de uitvoering van het plan in strijd is met de Ffw. Voor 

de uitvoering van het plan is dan een ontheffing op grond van de Ffw noodza-

kelijk. Voor de andere soorten is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 

van toepassing. 

 

Wat betreft de Kleine modderkruiper is, wanneer (de uitvoering van) het plan 

voor het vergroten van de zandwinput nadelige gevolgen heeft voor deze soort, 

een ontheffing op grond van de Ffw noodzakelijk. Vrijstelling hiervan is moge-

lijk wanneer het plan wordt uitgevoerd overeenkomstig een geldige gedragsco-

de. Door Tonckens Ecologie wordt aanbevolen om het plan uit te voeren 

overeenkomstig de Gedragscode Flora en faunawet voor waterschappen. 

 

Ook voor de Heikikker is een ontheffing op grond van de Ffw noodzakelijk 

wanneer (de uitvoering van) het plan voor het vergroten van de zandwinput 

nadelige gevolgen heeft voor deze soort. Hiervan is geen vrijstelling mogelijk 

op grond van een geldige gedragscode. Aanbevolen wordt om het plan zo uit te 

voeren dat de voortplantingsplaats van Heikikker behouden blijft. 

 

Voor broedende vogels in en in de directe omgeving van het plangebied is geen 

vrijstelling mogelijk. 

 

Om nadelige gevolgen te voorkomen moet(en): 

- wanneer in en in de directe omgeving van het plangebied broedende 

vogels aanwezig zijn de uitvoering worden uitgesteld tot het moment 

waarop de jongen vliegvlug zijn. In het algemeen ligt het broedseizoen 

van vogels in de periode van 15 maart tot 15 juli. Wanneer uit een in-

ventarisatie blijkt dat er in en in de directe omgeving van het plange-

bied geen broedende vogels aanwezig zijn dan is er ook geen kans op 

nadelige gevolgen. 

- werken en werkzaamheden aan watergangen en oevers bij voorkeur niet 

in de voorjaars- en zomerperiode worden uitgevoerd. Dit vanwege de 

aanwezige larven en jonge amfibieën. 
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- de ontgronding zo worden uitgevoerd dat het bestaande rietmoeras 

buiten de ontgronding blijft. Hiervoor kan een oeververdediging aange-

legd worden. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het 

rapport. 

 

Wanneer de aanbevelingen en opmerkingen van Tonckens Ecologie voldoende 

bij de verdere uitwerking van het plan voor het vergroten van de zandwinput 

worden verwerkt, worden onaanvaardbare nadelige gevolgen voor ecologische 

waarden niet verwacht. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorlig-

gende bestemmingsplan niet door onaanvaardbare nadelige gevolgen voor eco-

logische waarden wordt belemmerd. 

3 . 8   

A r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, 

dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland werd ondertekend, in de 

Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op 

het behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is 

onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in 

het plangebied voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook het zoge-

noemde veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. 

Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem 

verstoord financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar en 

het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van de 

Wamz werd ook de Monumentenwet 1988 (Monw) gewijzigd. Op grond van de 

Monw moet in een bestemmingsplan (mogelijke) archeologische waarden in de 

bodem van het plangebied overwogen worden. 

 

Om inzicht te verkrijgen in de archeologische waarden in het plangebied is in 

april 2009 door De Steekproef een archeologisch onderzoek in het plangebied 

uitgevoerd. De resultaten van het archeologisch onderzoek zijn opgenomen in 

het rapport Eeltjemeer, Zandwinning Gemeente Dantumadeel (Fr.) met als 

kenmerk Steekproefrapport 2009-04/01. 

 

Uit de resultaten van het archeologisch onderzoek blijkt dat in en in de directe 

omgeving van het plangebied geen archeologische waarden bekend zijn. Wel 

ligt er op een afstand van ongeveer 1,4 km. een terp waarop een stins is ge-

bouwd. Archeologische waarden uit de steentijd worden vanwege het ontbre-

ken van podzolgrond onder de veenlaag niet direct verwacht. In het plangebied 

zijn bij het archeologisch onderzoek ter plaatse hiervoor ook geen aanwijzin-

gen vastgesteld. Ook zijn er geen archeologische waarden uit de middeleeu-

wen in de veen- en kleilaag hierboven vastgesteld. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Op basis van het archeologisch onderzoek stelt De Steekproef dat beperkende 

of beschermde maatregelen alsook een aanvullend archeologisch onderzoek 

niet noodzakelijk zijn. Hierbij merkt De Steekproef op dat wanneer er bij de 

uitvoering van het plan toch archeologische aanwijzingen of waarden worden 

gevonden de gemeente Dantumadiel, overeenkomstig de Monw, hiervan direct 

op de hoogte moet worden gebracht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

archeologische waarden belemmerd. 

 

CONCLUSIE 
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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  

4 . 1   

A l g e m e e n  

Het bestemmingsplan Zandwinning Eeltsjemar te Rinsumageast is een op ont-

wikkeling gericht bestemmingsplan. Door middel van het plan wordt de uit-

breiding van de mogelijkheden voor zandwinning bij het Eeltsjemar 

planologisch mogelijk gemaakt. 

 

Het bestemmingplan is opgesteld op grond van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit betekent dat het bestem-

mingsplan bestaat uit een verbeelding met bestemmingen en de daarbij beho-

rende regels en toelichting. 

 

Het bestemmingsplan is zo opgesteld dat er sprake is van een digitaal uitwis-

selbaar plan, dat wil zeggen dat: 

- aan alle verschillende verbeeldingsobjecten IMRO coderingen zijn toe-

gekend; 

- de verbeelding is vertaald naar de standaard techniek van uitwisseling 

NEN 3610; 

- de regels en de toelichting in digitale vorm aan de verbeelding zijn ge-

koppeld. 

 

Het gebruik van IMRO-coderingen zorgt er voor dat de bestemmingen op de 

verbeelding eenduidig worden geclassificeerd en dat, met behulp van een con-

versieprogramma, de verbeelding met de regels ook door de ontvanger kunnen 

worden gelezen. 

 

Of en op welke manier het bestemmingsplan ook digitaal raadpleegbaar wordt 

gemaakt is onderwerp van nader overleg tussen de gemeente en het bureau. 

 

Bij de vormgeving van de verbeelding is aangesloten bij het standaardrenvooi 

zoals dat is opgenomen in Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 

(SVBP2008). 

 

Bij de vormgeving van de regels is aangesloten bij de voorgeschreven systema-

tiek uit de SVBP2008. 

 

DIGITAAL UITWISSELBAAR 

DIGITAAL RAADPLEEGBAAR 

VORMGEVING 

VERBEELDING 

VORMGEVING REGELS 
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De regels van het bestemmingsplan zijn eveneens afgestemd op de op 1 okto-

ber 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-

bo). In de Wabo worden begrippen als bouwvergunning, ontheffing en 

aanlegvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Deze veranderin-

gen zijn conform de ‘Werkafspraak SVBP begrippen vs. Wabo’ van Geonovum 

verwerkt in de regels. 

4 . 2   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g  

De gronden binnen het plangebied zijn bestemd als Bedrijf - Zandwinning. Op 

grond van de regels van dit bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor 

de winning van zand. 

 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzonde-

ring van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen met een in-

houd van ten hoogste 50 m3. 

 

Een deel van de gronden in het noorden van het plangebied zijn aangeduid als 

geluidwal. Op deze gronden is de aanleg van een aarden wal met een hoogte 

van 2 meter als geluidwerende voorziening toegestaan. Ook zijn de gronden in 

het noorden van het plangebied aangeduid als specifieke vorm van bedrijf -

ontgronding niet toegestaan. Om het behoud van de Tuskenmarren te waar-

borgen is het ontgronden van deze gronden is niet toegestaan. 

 

De bestemming van de gronden kan door burgemeester en wethouders worden 

gewijzigd ten behoeve van water en oeverzones. Deze wijzigingsbevoegdheid is 

in de regels opgenomen om na de zandwinning het gebruik van het plangebied 

voor water en oeverzones, overeenkomstig het afwerkplan, in aansluiting op 

het bestaande deel van het Eeltsjemar, mogelijk te maken. 

 

De gronden in het zuiden van het plangebied zijn bestemd als Waarde - Ecolo-

gie. Deze bestemming is een zogenoemde dubbelbestemming. Dit betekent dat 

de gronden naast de winning van zand ook zijn bestemd voor het behoud en 

herstel van ecologische waarden. De ecologische waarden betreffen hier het 

rietmoeras direct ten zuidwesten van het plangebied. De natuurwaarde van 

het plangebied hangt sterk samen met het rietmoeras. De dubbelbestemming 

Waarde - Ecologie is dan ook gericht op het behouden van de mogelijk hoge 

natuurwaarde van het rietmoeras. Hiervoor moet de bestaande afscheiding 

tussen het rietmoeras en het Eeltsjemar behouden blijven. 

WET ALGEMENE 

BEPALINGEN 

OMGEVINGRECHT 

BEDRIJF- ZANDWINNING 

WAARDE - ECOLOGIE 
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U i t v o e r b a a r h e i d  

5 . 1   

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 ver-

zoek medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de mogelijkheden voor 

zandwinning bij het Eeltsjemar te Rinsumageast. De noodzakelijke kosten voor 

de uitvoering van het plan voor de uitbreiding van de mogelijkheden voor 

zandwinning en het voorliggende bestemmingsplan met inbegrip van de nood-

zakelijke onderzoeken zullen door de verzoeker worden gedragen. 

 

Op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de 

gemeenteraad bij het vaststellen van een (bouw)plan op grond van artikel 

6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) een zogenoemd exploitatieplan 

vaststellen. Het plan voor de uitbreiding van de mogelijkheden voor zandwin-

ning is geen bouwplan op grond van artikel 6.2.1. van het Bro. Het vaststellen 

van een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk. 

 

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 verzoeker worden gedragen. Hiervoor wordt tussen de gemeente Dan-

tumadiel en de verzoeker een planschadeovereenkomst gesloten. 

 

Op basis van deze overwegingen mag het voorliggende bestemmingsplan eco-

nomisch uitvoerbaar worden geacht. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van 

het voorliggende bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uit-

voerbaarheid wordt belemmerd. 

5 . 2   

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  

5 . 2 . 1   

O v e r l e g  

Het voorontwerp van het voorliggende bestemmingsplan is voor het overleg op 

grond van artikel 3.1.1 van het Bro aan verschillende in het artikel bedoelde 

besturen en diensten beschikbaar gesteld. Een overlegreactie is ontvangen 

van: 
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- Provincie Fryslân, reactie ontvangen op 27 mei 2011; 

- Wetterskip Fryslân, reactie ontvangen op 10 juni 2011. 

 

Hierna is een samenvatting van de overlegreacties en de reactie van de ge-

meente op de opmerkingen in de overlegreacties opgenomen. Een afschrift van 

de overlegreacties is in bijlage 2 bij de toelichting opgenomen. 

 

P r o v i n c i e  F r y s l â n  

De provincie merkt op dat zij geen opmerkingen op het bestemmingsplan 

heeft. 

 

R e a c t i e  

De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

Wetterskip Fryslân merkt op dat de uitbreiding van de zandwinning binnen de 

in de op 25 september 2002 verleende vergunning voor het afvoeren van re-

tourperswater naar het oppervlaktewater moet plaatsvinden. 

 

Ook merkt Wetterskip Fryslân op dat voor het zwemwater Eeltsjemeer een 

zwemwaterprofiel is opgesteld. De zandwinning kan nadelige gevolgen voor het 

zwemwater hebben. Wetterskip Fryslân wil hier op een ander moment met de 

gemeente over overleggen om aanvullende afspraken over het zwemwaterpro-

fiel te maken. 

 

Door de uitbreiding van de zandwinning is ook sprake van het vergroten van 

het oppervlaktewater. Hiervoor is een watervergunning noodzakelijk. 

 

Als laatste merkt Wetterskip Fryslân op dat wanneer het wateradvies voldoen-

de bij de verdere uitwerking van het plan wordt overwogen, het (bestem-

mings)plan naar de mening van Wetterskip Fryslân geen onaanvaardbare 

nadelige gevolgen voor de waterhuishouding heeft. 

 

R e a c t i e  

De vergunning voor het afvoeren van retourperswater, mogelijke aanvullende 

afspraken over het zwemwaterprofiel en het aanvragen van de watervergun-

ning liggen buiten het voorliggende bestemmingsplan. De opmerkingen worden 

dan ook voor kennisgeving aangenomen. 

 

Voor de goede orde is de overlegreactie ook in hoofdstuk 3.6 van de toelichting 

verwerkt. 

5 . 2 . 2   

I n s p r a a k  

Op grond van artikel 3.1.6 Bro moet in een toelichting bij een bestemmings-

plan een omschrijving worden opgenomen van de manier waarop burgers en 
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maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 

zijn betrokken. 

 

Het voorliggende is een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 

1998, deelplan Buitengebied 1998 en het bestemmingsplan Eeltjemeer. De 

herziening is beperkt tot ondergeschikte wijzigingen van de geldende bestem-

mingsplan: de mogelijkheden voor zandwinning worden uitgebreid. Op basis 

hiervan is de keuze gemaakt om geen mogelijkheid te bieden voor inspraak op 

het voorontwerp van het voorliggende bestemmingsplan. Op grond van de Wro 

is het bieden van de mogelijkheid voor inspraak op bestemmingsplannen ook 

niet verplicht. Ook op grond van de Inspraakverordening Dantumadeel is het 

bieden van de mogelijkheid tot inspraak bij ondergeschikte herzieningen van 

eerder vastgesteld beleid niet verplicht. 

 

Vanzelfsprekend wordt iedereen op grond van artikel 3.8 Wro de mogelijkheid 

geboden zienswijzen op het ontwerp van het voorliggende bestemmingsplan in 

te dienen. 




