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1. INLEIDING 

Jachthaven Galamadammen in Koudum heeft plannen om de bestaande jachtha-
ven uit te breiden met 58 ligplaatsen, extra parkeerplaatsen aan te leggen en een 
nieuw toiletgebouw te realiseren.  
 
De gewenste ontwikkeling kan niet op basis van het geldende bestemmingsplan 
worden gerealiseerd. De gemeente Súdwest-Fryslân wil in principe meewerken 
aan het project door het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet 
een goede ruimtelijke onderbouwing worden ingediend. Deze onderbouwing 
voorziet hierin. 

1.   1. Locatie 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het recreatiegebied Galamadammen 
ten zuidoosten van de kern Koudum.  
De jachthaven ligt aan het Johan Frisokanaal. Het Johan Frisokanaal is een belang-
rijke vaarweg die Stavoren verbindt met het Prinses Margrietkanaal. Tevens kruist 
het gebied de provinciale weg N359. Een luchtfoto van de globale ligging van het 
projectgebied is in figuur 1 te zien. 
 

 

Figuur 1. Ligging projectgebied (bron: Bing maps) 
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1.   2. Planologische regeling 

De beoogde ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Koudum 
- Galamadammen’. Op het projectgebied is de bestemming ‘Recreatie' van toe-
passing. Binnen de bestemming zijn toegestaan: 

- standplaatsen voor kampmiddelen; 
- dagrecreatie en; 
- gebouwen ten behoeve van dagrecreatie, kamperen, sanitaire voorzienin-

gen en onderhoud en beheer toegestaan.  
 
Parkeervoorzieningen zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerter-
rein’ toegestaan. 
 
De beoogde uitbreiding van het aantal ligplaatsen past niet in het bestemmings-
plan, omdat de gronden van de beoogde locatie niet bestemd zijn voor aanleg-
voorzieningen ten behoeve van ligplaatsen. Tevens valt de beoogde uitbreiding 
van het parkeerterrein buiten de aanduiding ‘parkeerterrein’. De bouw van het 
toiletgebouw is niet in strijd met het bestemmingsplan. Omdat dit wel onderdeel 
uit maakt van de totale ontwikkeling wordt deze wel in de omgevingsvergunning 
aanvraag meegenomen.  

1.   3. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si-
tuatie, de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 
3 wordt het initiatief getoetst aan het, voor het project relevante, beleid op de 
verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische uitvoer-
baarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een beknopte 
samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van een grootschalig recreatiegebied. Hier 
bevinden zich meerdere functies ten behoeve van de recreatiefunctie namelijk: 

- een hotel-restaurant; 
- een complex met recreatiewoningen; 
- recreatiecomplex de Kuilart inclusief camping; 
- en een tweetal jachthavens. 

 
Het projectgebied ligt ten westen van de jachthaven ten noorden van de Provinci-
aleweg N359. Via een rotonde in deze weg is de jachthaven bereikbaar. De jacht-
haven en de daarbij behorende gronden zijn in private eigendom van de Gala-
madammen. De jachthaven telt in de huidige situatie 80 ligplaatsen. Ten behoeve 
van de ligplaatsen is langs de oever een parkeerplaats aanwezig. De parkeerplaats 
biedt ruim voldoende parkeerplaatsen om de parkeerbehoefte van de jachthaven 
op te vangen.  
 
De gronden waar de uitbreiding plaatsvindt, grenst direct aan de bestaande jacht-
haven. Het bestaat uit open water, en een open grasveld direct grenzend aan de 
bestaande parkeervoorzieningen. De parkeerplaats wordt omringd door een aan-
geplante bomenrij.  
 
Figuur 2 geeft een overzicht van de bestaande situatie weer. Figuur 3 geeft een 
foto impressie van de bestaande situatie weer. 
 

 

Figuur 2. Overzicht bestaande situatie (bron: Penta architecten) 
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Figuur 3.   Huidige situatie projectgebied parkeervoorzieningen en omgeving 
(Bron: Penta architecten) 

 

 

Figuur 4.  Huidige situatie projectgebied uit te breiden jachthaven (Bron: Penta 
architecten) 
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2.   2. Aanleiding uitbreiding 

Door de ligging van Galamadammen langs een drukbezochte vaarroute kampt de 
jachthaven in de huidige situatie met capaciteit problemen. De vraag naar lig-
plaatsen is daarom groter dan het huidige aanbod. Er is om deze reden directe 
behoefte aan de uitbreiding van de jachthaven.  

2.   3. Voorgenomen initiatief 

Het voornemen is om de jachthavenfunctie uit te breiden met 58 nieuwe ligplaat-
sen, de aanleg van 41 parkeervoorzieningen en de bouw van een toiletgebouw.  
De ligplaatsen komen te liggen aan twee nieuwe aan te leggen steigers.  
 
Op de groenstrook aan de noordkant van de bestaande parkeerplaats worden de 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Er vindt een totale uitbreiding van 960 m2 plaats (30 
meter x 32 meter). Hier is ruimte voor 41 parkeerplaatsen. Het toiletgebouw krijgt 
tenslotte een oppervlakte van 84 m2 (14 x 6 meter).  
 
Een overzicht van de totale ontwikkeling is weergeven in figuur 5. 
 

 

Figuur 5. Overzicht nieuwe situatie (bron: Penta Architecten) 
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2.   4. Ruimtelijke inpassing 

Landschappelijke inpassing 
De jachthaven en de parkeervoorzieningen worden grenzend aan de bestaande 
functies uitgebreid. Doordat het recreatiegebied ruimtelijke gezien één groot ge-
sloten gebied is, met afwisselend groen en voorzieningen ten behoeve van de re-
creatiefunctie (gebouwen, jachthaven, recreatiewoningen, etc.), valt de uitbrei-
ding ruimtelijk gezien vanaf de openbare weg niet op. De bestaande groenstrook 
langs de oever wordt verlengd met twee nieuwe bomenrijen. Op deze manier 
blijft het zicht op de parkeerplaatsen beperkt.  

2.   5. Verkeer en parkeren 

De projectlocatie wordt en blijft ontsloten via de Galamadammen. Dit is een be-
trekkelijk rustige route voornamelijk bestemd voor recreanten. De weg heeft vol-
doende capaciteit om het verkeer goed af te wikkelen. Voor de verkeersafwikke-
ling worden dan ook geen specifieke knelpunten verwacht. 
Voor de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt gebruik ge-
maakt van de handreiking 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (CROW, ok-
tober 2012, publ. 317). Voor parkeren geldt voor een jachthavenfunctie een par-
keernorm van gemiddeld 0.7 parkeerplekken per ligplaats. Voor een toename van 
58 ligplaatsen betekent dit dat er extra 41 parkeerplekken aangelegd moeten 
worden. De aanleg van de parkeervoorzieningen voorziet in 41 extra parkeer-
plaatsen, waardoor de toegenomen parkeerbehoefte voor de jachthaven opge-
vangen kan worden.  
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Algemeen 

In dit hoofdstuk worden relevante planologische beleidskaders op rijks, provinci-
aal en gemeentelijk niveau beschreven.  

3.   2. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de mi-
nister vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het natio-
nale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de 
ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over 
aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale 
belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 
boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte 
voor het faciliteren van ontwikkelingen. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels voor de 14 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR). Dit project raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in 
het Barro. 

3.   3. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het ge-
meentelijk (bestemmingsplan)beleid. Dit is onder meer neergelegd in het Streek-
plan Fryslân 2007 'Om de kwaliteit van de Romte', vastgesteld op 13 december 
2006.  
Het imago van Fryslân wordt in sterke mate bepaald door de (cultuur)toeristische 
en recreatieve mogelijkheden die de provincie te bieden heeft. De te koesteren 
kernkwaliteiten van Fryslân staan daar borg voor. De toeristische sector is een be-
langrijke bron van werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke sociaal-
economische factor die tevens bijdraagt aan de instandhouding van het voorzie-
ningenniveau in dorpen. 
Naast versterking van de stedelijke gebieden, wordt met het Streekplan ingezet 
op een vitaal platteland. Binnen dit vitale platteland, waar ontwikkelingen binnen 
de aanwezige kwaliteiten en binnen de plaatselijke verhoudingen mogelijk zijn, 
worden stedelijke en regionale centra en recreatiekernen en overige kernen on-
derscheiden. De provincie streeft naar een verdere verbetering en uitbreiding van 
de toeristisch-recreatieve netwerken en naar versterking van de onderlinge sa-
menhang. Nieuwe grootschalige initiatieven worden primair geconcentreerd in 
onder andere de recreatiekernen, waar onderhavig projectgebied deel van uit 
maakt.  
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De provincie ziet mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande en voor vestiging 
van nieuwe kleinere tot middelgrote jachthavencomplexen. Deze mogelijkheden 
liggen primair bij de op de vaargebieden gerichte stedelijke en regionale centra en 
recreatiekernen.  
 
De uitbreiding van de jachthaven vindt plaats binnen het door het Streekplan 
aangewezen recreatiekern. Binnen de kern is ruimte voor uitbreiding van jachtha-
vencomplexen. Bij het ontwerp van dit project is aandacht besteed aan de ruimte-
lijke en landschappelijke inpassing. Dit is verwoord in het vorig hoofdstuk. Op de-
ze wijze sluit het plan aan op de provinciale beleidsuitgangspunten van het 
Streekplan. 
 
Structuurvisie Grutsk op 'e Romte 
In het Streekplan worden de kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch erfgoed en 
het landschap beschreven. Onder kernkwaliteiten wordt verstaan: 'die ruimtelijke 
eigenschappen die zo typisch zijn voor het Friese landschap, dat zij tezamen de 
ruimtelijke identiteit van Fryslân vormen'. Het Streekplan bevat een beschrijving 
van welke kernkwaliteiten er zijn en kondigt een nadere uitwerking en waardering 
aan van deze kernkwaliteiten. De thematische structuurvisie Grutsk op 'e Romte, 
zoals vastgesteld op 26 maart 2014, vormt deze uitwerking en geeft de provinciale 
belangen en ontwikkelingsrichting ten aanzien van de kernkwaliteiten. 
Volgens de kaart bij de structuurvisie ligt het plangebied in het Laagveengebied. 
Van provinciaal belang zijn hier enkele veenpolders waarbij de samenhang tussen 
ontginning, ontwatering, verkaveling, polderdijken en bebouwingspatroon nog 
goed zichtbaar is. 
 
Volgens de kaart bij de structuurvisie ligt het projectgebied in het Merengebied. 
Van provinciaal belang zijn hier: 

1. Grootschalige open watervlaktes met open (meer)oevers. 
2. Grootschalige openheid in de veenweidegebieden met opstrekkende ver-

kaveling. 
3. De relatie van de bebouwing(slinten) met het water en het omliggende 

landschap. 
4. De verkaveling die vanaf de klei doorloopt in opstrekkende lijnen naar het 

veengebied. 
5. Stelsel van waterverbindingen (meren, vaarten en kanalen) en dijken. 
6. Patroon van hemdijken en slaperdijken. 
7. Nederzettingen met een sterke relatie met het water. 

 
Voor het project is met name het eerste belang van toepassing. Toekomstige (wa-
tersport)ontwikkelingen en voorzieningen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij 
de bestaande historische watersportkernen; bij deze ontwikkelingen wordt ge-
streefd naar behoud en gebruik van eigen identiteit.  
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Het project stelt de uitbreiding van een jachthaven inclusief parkeervoorziening 
voor binnen het bestaande oppervlak. Deze doet geen afbreuk aan de kernkwali-
teiten van het Merengebied. Het project voldoet aan het beleid van Grutsk op 'e 
Romte. 
 
Verordening Romte Fryslân 2014 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de aangepaste Verordening Romte 
Fryslân 2014 vastgesteld. In deze verordening is het beleid, zoals verwoord in het 
Streekplan, vertaald naar regels voor bestemmingsplannen.  
 
De Provinciale Verordening Romte Fryslân geeft aan dat in een ruimtelijk plan een 
uitbreiding van een bestaande jachthaven wordt toegestaan in, aansluitend aan of 
nabij een recreatiekern, waarbij het aantal ligplaatsen mag toenemen tot 250, dan 
wel het bestaande aantal ligplaatsen met 100 mag toenemen. Dit project geeft 
hier uitvoering aan.   
Verder is in de verordening de EHS (huidig Natuurnetwerk Nederland) aangeduid. 
Het projectgebied van dit bestemmingsplan ligt op circa 90 meter van de EHS. Een 
ruimtelijk plan dat betrekking heeft op gronden nabij de ecologische hoofdstruc-
tuur kan nieuwe, niet-agrarische activiteiten en ontwikkelingen mogelijk maken, 
mits die niet leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van de ecologische hoofdstructuur. 
 
De mogelijkheden in het projectgebied zijn wat betreft significante effecten op de 
ecologische waarden en kenmerken onderzocht in paragraaf 4.7 ecologie. Hieruit 
blijkt dat de ontwikkelingen geen negatieve effecten hebben op de Ecologische 
Hoofdstructuur. De ontwikkeling is dan ook passend in de regels uit de Verorde-
ning Romte Fryslân. 

3.   4. Gemeentelijk beleid 

Ontwikkelvisie 2011- 2021 

De ontwikkelvisie geeft de visie op de uitdagingen die wordt voorzien en de kan-
sen die de gemeente willen grijpen op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied.  
 
De gemeente wil het gebied voor recreatie en toerisme versterken. De gemeente 
streeft namelijk naar een sterke aantrekkingskracht voor toeristen. In de gemeen-
te is sprake van een divers aanbod van recreatieve functies. Gezien de diversiteit 
van het huidig aanbod en de vele plannen die er zijn voor vernieuwing, ziet de 
gemeente vooral mogelijkheden in het revitaliseren en verdiepen van het be-
staande aanbod. 
In dit project is sprake van een uitbreiding van de bestaande jachthaven. Hierbij is 
sprake van een verdieping van het bestaande aanbod.  
 
Convenant ontwikkelingskader Galamadammen 
In 2005 is met de provincie Fryslân en de gemeente het convenant ontwikkelings-
kader voor de recreatievoorzieningen bij de Galamadammen vastgesteld. Daarin 
is een geringe uitbreiding van het bestaande gebruik in noordwestelijke richting 
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opgenomen (zie figuur 6). Het projectgebied ligt volgends de kaart in een gebied 
waar de jachthavenfunctie verder ontwikkeld kan worden plus de uitbreiding van 
het aantal ligplaatsen. Daarnaast ligt het projectgebied in een gebied waarbinnen 
plaats is voor jacht-/passantenhaven gerelateerde bebouwing zoals sanitaire 
voorzieningen. In het gebied is ook parkeren en groen toegestaan.  
 
Het voorgenomen initiatief sluit hiermee aan bij de uitgangspunten zoals be-
noemd in het ontwikkelingskader. Het project stelt de uitvoering van de mogelijk-
heden voor het projectgebied voor. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling be-
schreven. 
 

 

Figuur 6. Ontwikkelingskader projectgebied.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Algemeen 

Uitgangspunt is dat na de uitvoering van het project, een goede omgevingssituatie 
bestaat. Dit hoofdstuk geeft in relatie tot het initiatief een omschrijving van ieder 
omgevingsaspect. 

4.   2. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili-
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
Voor het bepalen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt tussen rusti-
ge woonomgevingen en gemengde gebieden. 
In de omgeving van Galamadammen zijn diverse voorzieningen aanwezig, zoals 
het recreatiepark, de jachthaven, het hotel-restaurant maar ook een reguliere 
woning ten noordwesten van het projectgebied. Om deze reden kan de directe 
omgeving van het plangebied worden gekarakteriseerd als een “gemengd ge-
bied”, waardoor rekening wordt gehouden met een verkleinde richtafstand. 
Voor de recreatiewoningen in de omgeving geldt dat er sprake moet zijn van een 
goed (recreatief) verblijfsklimaat. De jachthaven is aangewezen als een inrichting 
uit categorie 3.1 met een richtafstand van 30 meter ten aanzien van het aspect 
geluid. Deze afstand is gebaseerd op gevoelige functies, zoals woningen. In dit ge-
val wordt rekening gehouden met de woning ten noordwesten van het projectge-
bied én de recreatiewoningen ten noordoosten van het projectgebied. De woning 
ten noorden van het projectgebied ligt op circa 90 meter. Aan de richtafstand 
wordt hiermee voldaan.  
De recreatiewoningen ten noordoosten zijn binnen 30 meter gelegen. Beide func-
ties passen binnen de context van het recreatiegebied en zijn goed met elkaar 
verenigbaar. De grootste overlast die een jachthaven veroorzaakt heeft betrek-
king op het parkeren en het gebruik van voorzieningen bij de jachthaven. In dit 
geval bevinden de voorzieningen en het parkeren van de jachthaven zich op een 
afstand van circa 125 meter ten opzichte van de recreatiewoningen. Overlast is 
dan ook niet te verwachten. Het is daarom te verwachten dat bij de recreatiewo-
ningen een goed leefklimaat wordt gecreëerd, zoals op het recreatiepark nu ook 
al het geval is.  
 
4.  3. Wegverkeerslawaai 
 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft 
waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Dit geldt ook voor spoor-
wegen. Daarbij onderscheidt de Wgh geluidsgevoelige functies (zoals woningen) 
enerzijds en niet-geluidsgevoelige functies anderzijds.  
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Een jachthaven is geen geluidgevoelige functie. Derhalve hoeft geen rekening te 
worden gehouden met de Wet geluidhinder. 

4.   3. Water  

Vanwege het belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van water-
schappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelij-
ke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel in de 
bestemmingsplanprocedure geworden. 
 
Watertoets 
Het project is via www.dewatertoets.nl aangemeld bij Wetterskip Fryslân 
(20160419-2-12844). Uitkomst van de watertoets is dat de normale procedure 
moet worden doorlopen. Overleg met het waterschap is hierdoor noodzakelijk. 
Ondertussen heeft het Wetterskip een wateradvies opgesteld over hoe in het plan 
rekening gehouden dient te worden met de waterhuishouding en/of de afvalwa-
terketen. Dit advies is in bijlage 1 opgenomen. Bij de verdere uitwerking van het 
project wordt dit advies opgevolgd. De belangrijkste aspecten uit het wateradvies 
worden hierna benoemd. 
 
Regionale kering 
Door het gebied ligt een regionale waterkering. De regionale waterkering be-
schermt het achterliggende gebied tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. 
De regionale kering heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. De ke-
rende werking te allen tijde gehandhaafd worden. Langs de regionale kering ligt 
een beschermingszone van 5 meter. Deze beschermingszone is nodig voor het 
beheer en onderhoud aan en bescherming van de kade. Het is niet toegestaan om 
werken uit te voeren aan de kade of in de beschermingszone. Voor werkzaamhe-
den binnen de kernzone en de beschermingszone van de Regionale kering is een 
watervergunning nodig. Voor de bouw van het toiletgebouw wordt in dit kader 
een watervergunning aangevraagd.  
 
Inlaat 
In de noordwestelijke hoek van de jachthaven zit een inlaat van Wetterskip Frys-
lân. Deze inlaat moet bereikbaar blijven en kunnen blijven functioneren. Met het 
uitwerken van de plannen blijft de inlaat bereikbaar en kan blijven functioneren.  
 
Toename verhard oppervlak 
Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak 
toe. Wanneer een terrein onverhard is kan hemelwater infiltreren in de onder-
grond. Door verharding van het gebied stroomt het hemelwater versneld af. Wet-
terskip Fryslân heeft een verbod opgenomen in de Keur voor de toename van 
verhard oppervlak met meer dan 1.500 m² in het buitengebied. Voorliggend plan 
betreft een uitbreiding van de verharding met 960 m² in het buitengebied met 
halfverharding. Voor deze toename aan verhard oppervlak is het niet nodig om te 
compenseren. 
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Schoon Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuive-
ringen te beperken, wordt het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak ge-
loosd op het oppervlaktewater. 
 
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat mili-
eubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Met de bouw van 
het toiletgebouw wordt rekening gehouden met het gebruik van milieuvriendelijk 
en duurzaam materiaal. 
 
Waterwet 
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden 
aangevraagd of een melding worden gedaan in het kader van de Waterwet. 

4.   4. Bodem 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het projectgebied is, dat de kwaliteit 
ervan zodanig dient te zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het 
gebruik van het projectgebied voor de gewenste functie.  
 
Het projectgebied is momenteel voor recreatieve doeleinden in gebruik. Er is geen 
sprake van een verdachte locatie. Net als in de huidige situatie blijft het project-
gebied bestemd voor recreatie. Gezien het huidige gebruik van de gronden wor-
den er geen belemmeringen verwacht. 
 
Volgens de provinciale Ontgrondingsverordening dient bij ontgrondingen ten be-
hoeve van een haven met een omvang groter dan 10.000 m3 en dieper dan 2.00 
meter beneden het oppervlaktewaterpeil een vergunning te worden aangevraagd. 
Hier is in onderhavig project geen sprake van. De kleine ontgronding die met de 
aanleg van de jachthaven gepaard gaat kan daarom vergunningsvrij ontgrond 
worden.  

4.   5. Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 
2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg als onderdeel van de Monu-
mentenwet in werking getreden. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De wet verplicht 
gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en projecten rekening te 
houden met de in hun bodem aanwezige waarden. 
 
Voor het projectgebied is op grond van de Wet op de archeologische monumen-
tenzorg onderzocht of er archeologische waarden aanwezig zijn. Hiervoor is de 
Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) van de provincie Fryslân 
gebruikt. Op deze kaart is op basis van de aanwezige archeologische monumenten 
en de te verwachten archeologische waarden een advies aangegeven. 
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De FAMKE ijzertijd-middeleeuwen en de De FAMKE steentijd-bronstijd laten zien 
dat het plangebied ligt in een gebied met karterend onderzoek 1. Voor dergelijke 
gebieden moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd wanneer een bodem-
ingreep groter dan 500 m² aan de orde is. In het geldende bestemmingsplan is 
hiervoor de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ (archeologisch verwach-
tingsgebied) opgenomen. In de regels is bepaald dat bij ingrepen groter dan 500 
m2 en dieper dan 40 centimeter archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
 
De uitbreiding van de parkeerplaatsen voorziet niet in een ingreep dieper dan 40 
centimeter. Nader archeologisch onderzoek is dan ook niet aan de orde. 

4.   6. Cultuurhistorie 

Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband speci-
fieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cul-
tuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daar-
mee een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.  
 
Voor een inzicht in de cultuurhistorische waarden is de provinciale cultuurhistori-
sche kaart (CHK) geraadpleegd. In het projectgebied zelf is geen sprake van bij-
zondere cultuurhistorische waarden. Wel wordt de omgeving van het projectge-
bied aangemerkt als bijzonder waardevol. De belangrijkste zichtbare cultuurhisto-
rische drager in de omgeving van het projectgebied is de vaarweg De Morra. De 
vaarweg maakt deel uit van de vaarroute Het Oudhof naar Stavoren. Deze vaar-
weg dient te worden gerespecteerd. In het bestemmingsplan is de vaarweg daar-
om bestemd als 'Water'. Onderhavig project voorziet niet in een ingreep in de 
vaarweg. De cultuurhistorische waarde blijft daardoor behouden.  

4.   7. Ecologie 

Voor het project dient rekening te worden gehouden met het beleid en de wetge-
ving voor de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ge-
biedsbescherming en soortenbescherming. Uitgangspunt is dat met beide geen 
strijdigheid ontstaat. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten 
is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden 
tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een vergun-
ning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het 
beleid ten aanzien van de Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologisch 
Hoofdstructuur). Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de EHS geldt het 'nee, 
tenzij-principe'. 
Het gebied ligt op circa 100 meter afstand van het Natura 2000-gebied Oudegaas-
terbrekken, Fluessen en omgeving (zie figuur 7). In verband met de dichte nabij-
heid tot beschermde natuurgebieden is op voorhand niet duidelijk of de ontwik-
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keling mogelijk effect heeft op het Natura2000-gebied en de EHS. Daarom is in het 
kader van de Natuurbeschermingswet een voortoets uitgevoerd. Dit ecologisch 
onderzoek (de voortoets) is toegevoegd als bijlage 2. Op basis van dit onderzoek 
wordt het volgende geconcludeerd: 

 De beoogde ontwikkeling van het projectgebied vindt buiten Natura 2000 
plaats. Het plan zal daarom niet leiden tot areaalverlies of versnippering bin-
nen Natura 2000. Ook aanpassing van de waterhuishouding is niet aan de or-
de en zou op deze grote afstand tot Natura 2000 ook geen effect hebben al-
daar. 

 Het projectgebied heeft een verwaarloosbare functie voor de kwalificerende 
soorten van het aangrenzende Natura 2000-gebied. 

 Extra verstoring als gevolg van bouw-, verkeerslawaai, licht en trillingen zal 
niet optreden. 

 De zeer geringe emissies van de extra vaar- en verkeersbewegingen zullen 
geen effect hebben.  

 Vanwege het ontbreken van effecten op het Natura 2000-gebied behoeft 
geen cumulatietoets te worden uitgevoerd en is geen vergunning in het kader 
van de Natuurbeschermingswet benodigd. 

 

 

Figuur 7. Ligging plangebied (rood) t.o.v. Natura 2000 (groen) 

 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het versto-
ren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en 
hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze 
verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer 
streng. 
De uitbreiding van de parkeervoorziening vindt plaats op een stuk grasveld dat in-
tensief gebruikt wordt. Het is verder ingericht met een bomenrij. Deze landschap-
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pelijke elementen blijven behouden. Als er sprake is van bomenkap of dempen 
van een gedeelte van een sloot, wordt voorafgaand aan de werkzaamheden geïn-
ventariseerd of er sprake is van mogelijke schade aan diersoorten. 
Het is niet uit te sluiten dat het grasland onderdeel is van een habitat van (be-
schermde) soorten. Het gaat dan vooral om licht beschermde soorten zoals mol, 
egel, huisspitsmuis en veldmuis. De locatie is vanwege het ontbreken van op-
gaand groen ongeschikt voor vaste verblijfplaatsen of broedplaatsen.  
De bomen rondom het perceel zijn vanwege hun leeftijd waarschijnlijk ongeschikt 
voor vaste verblijfsplaatsen van vleermuizen. Het projectgebied kan wel marginaal 
foerageergebied vormen. In de directe omgeving van het plangebied is meer ge-
schikt foerageergebied aanwezig. Het grasveld vormt geen doorgaande lijnvormi-
ge structuur, zodat het geen deel uitmaakt van een vaste vlieg- of migratieroute.  
Voor de algemeen voorkomende broedvogels in het gebied geldt dat beplantin-
gen rondom het perceel buiten het broedseizoen verwijderd moeten worden. 
Voor de andere (potentieel) aanwezige, licht beschermde soorten geldt de alge-
mene zorgplicht. Dit betekent dat deze bij de uitvoering van de plannen in de ge-
legenheid moeten worden gesteld om zich te verplaatsen naar een nieuwe leef-
omgeving. 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beper-
ken van de risico’s voor de burger door bovengenoemde activiteiten.  
 
In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de provincie 
Fryslân bekeken. In en rond het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aan-
wezig. Over de N359 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De vervoersin-
tensiteiten van dit vervoer is dermate laag, dat er geen nadere afweging van het 
groepsrisico noodzakelijk is. Over het Johan Frisokanaal vindt geen bulktransport 
van goederen plaats. Het kanaal vormt daarom geen risico in het kader van exter-
ne veiligheid. Tot slot zijn er geen buisleidingen aanwezig.  
 
De conclusie is dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving op 
het gebied van externe veiligheid.  

4.   9. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Voor bepaalde typen projecten is bepaald dat deze ’niet in betekenende mate’ 
bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit project stelt de uitbrei-
ding van een jachthaven voor. Het project heeft een dermate beperkte verkeers-
aantrekkende werking dat de bijdrage aan de verslechtering van de luchtkwaliteit 
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ruimschoots onder grenswaarden van het besluit Nibm blijven. Het project ver-
oorzaakt geen overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit. Hiermee 
wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen zoals gesteld in de Wet milieube-
heer.  

4.   10. Kabels, leidingen en zoneringen 

In of nabij het projectgebied liggen geen kabels, leidingen of zones die een beper-
king vormen voor dit project.  
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5. UITVOERBAARHEID 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik-
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners te weten de provincie Fryslân 
en het Wetterskip.  
 
De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
wordt daarna gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens 
deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder 
wordt zo in de gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen het initiatief kenbaar te 
maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewo-
gen in de besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen 
dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. Het op goede 
manier doorlopen van de genoemde procedure toont de maatschappelijke uit-
voerbaarheid van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of 
het economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds 
bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds 
door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen di-
recte financiële bemoeienis heeft. De initiatiefnemer draagt de kosten voor de 
uitbreiding van de jachthaven.  
 

Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over moge-
lijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van bepaalde 
bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vast-
stellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anders-
zins verzekerd is. Voor vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn 
op welke wijze potentiële kosten zullen worden verhaald. 
 
Voor dit project geldt dat er geen sprake is van een bouwplan. Een exploitatieplan 
is daarom niet noodzakelijk.  
 
Planschade 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een planschade overeenkomst geslo-
ten. Hierin is het verhaal van eventuele planschade geregeld. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een om-
gevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, waarmee de uitbreiding van een jachthaven inclusief parkeervoorzieningen 
in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 
 
Afweging 
Het project stelt de uitvoering van de mogelijkheden voor het projectgebied zoals 
benoemd in het ontwikkelingskader Galamadammen voor. Dit is in paragraaf 2.2 
beschreven.  
Verder is het project in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspun-
ten op provinciaal en gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflicten met 
de sectorale wet- en regelgeving.  
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 



 

 

BIJLAGE 1 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Geachte heer Posthumus, 
 
Op 19 april 2016 is door u een digitale watertoets doorlopen voor uitbreiding van jachthaven 
Galamadammen. Op dit plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing. Reden hiervoor is  
dat in het plangebied een regionale kering ligt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven 
genoemde plan. 
 
Leidraad Watertoets 
In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij 
ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het aspect water. De Leidraad Watertoets is te raadplegen op 
onze website: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.  
 
Wateraspecten 
In de normale procedure stelt Wetterskip Fryslân een wateradvies op, waarbij we ingaan op de 
aspecten die vanuit het oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelijke plannen. De beschrijving van 
de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan en de Leidraad 
Watertoets in de thema’s Veilig, Voldoende en Schoon.  
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Het plan bestaat uit de uitbreiding van de bestaande jachthaven bij de Galamadammen. 
Onderstaande figuur toont de toekomstige inrichting van het gebied, daaronder een luchtfoto van de 
bestaande situatie.  
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Veilig 
Regionale kering 
Door het plangebied ligt een regionale waterkering. De regionale waterkering beschermt het 
achterliggende gebied tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. De regionale kering heeft met 
een bepaalde hoogte een kerende werking. De kerende werking moet u te allen tijde handhaven. 
Langs de regionale kering ligt een beschermingszone van 5 meter. Deze beschermingszone is nodig 
voor het beheer en onderhoud aan en bescherming van de kade. Het is niet toegestaan om werken 
uit te voeren aan de kade of in de beschermingszone. Voor werkzaamheden binnen de kernzone en 
de beschermingszone van de Regionale kering is een watervergunning nodig. Meer informatie over 
de watervergunning staat onder Waterwet in deze brief. Onderstaande figuur toont schematisch de 
ligging van de kern- en beschermingszone van de regionale kering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de toegestuurde inrichtingstekening staat een nieuw toiletgebouw aangegeven. Deze lijkt te 
worden gebouwd op de regionale kering. Op de tekening staat groen ingetekend ter plaatse van de 
regionale kering. Voor het bouwen en aanplanten van groen op de regionale kering is een 
watervergunning nodig. Er wordt ten tijde van de aanvraag van de vergunning beoordeeld of de 
voorgenomen werkzaamheden mogelijk zijn en onder welke randvoorwaarden deze plaats kunnen 
vinden.  
 

  

Inlaat 
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Voldoende  
Inlaat 
In de noordwestelijke hoek van de jachthaven zit een inlaat van Wetterskip Fryslân. De inlaat staat 
aangegeven op bovenstaande luchtfoto. Deze inlaat moet bereikbaar blijven en kunnen blijven 
functioneren. 
 
Peilbeheer  
Drooglegging1 
Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding is het nodig om rekening te 
houden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We 
adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10 m en voor bebouwing zonder 
kruipruimte een drooglegging van 0,70 m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor 
verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70 m.  
 
Het plangebied ligt deels in de Friese boezem. Hier hanteren wij een streefpeil van -0,52 m NAP. In dit 
dele van het plangebied wordt geen nieuwe bebouwing of verharding gerealiseerd. Het deel van het 
plangebied dat in de polder ligt, ligt in een peilgebied met een vast peil van -0,90 m NAP2. De 
geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de +0,30 m NAP en de +0,40 m NAP. De 
maaiveldhoogte voldoet naar verwachting aan de droogleggingsnorm.  
 
Toename verhard oppervlak3 
Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe . Wanneer een 
terrein onverhard is kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding van het gebied 
stroomt het hemelwater versneld af. Hierdoor belast u het oppervlaktewater extra. Wetterskip 
Fryslân heeft een verbod opgenomen in de Keur voor de toename van verhard oppervlak met meer 
dan 1.500 m² in het buitengebied. Voorliggend plan betreft een uitbreiding van de verharding met 960 
m² in het buitengebied met halfverharding. Voor deze toename aan verhard oppervlak is het niet 
nodig om te compenseren.  
 

Schoon 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.  
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze brief genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.  
 
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij 
zijn. Ook is het nodig dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  

                                                                    
1 De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het maaiveld de 
bovenkant van de vloer genomen. 
2 Dit vastgestelde peil is een streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de weersomstandigheden niet 
altijd gelijk aan het streefpeil. 
3 Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer verhard 
oppervlak. 
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Vervolg  

Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt 
daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl).  
 
Procedure 
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de verdere 
planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. Wanneer u 
de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen 
waterhuishoudkundige bezwaren. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
 
Mocht u vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het plan, dan kunt u 
contact opnemen met mevr. J. van der Kloet. De in deze brief genoemde afdelingen en personen zijn 
telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Wetterskip Fryslân: 058-292 22 22. 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen.  
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 Inleiding 3 

1. Inleiding  

 

Aanleiding en doel voortoets 

Jachthaven Galamadammen te Koudum wil de capaciteit uitbreiden met 60 ligplaatsen. In figuur 1 is de 

beoogde locatie weergegeven. 

Vanwege de korte afstand van deze locatie tot het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen 

en omgeving dient aan de hand van een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 

onderzocht te worden of de beoogde ontwikkeling mogelijk negatieve gevolgen heeft voor dit gebied. 

Centraal staat de vraag of er ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied een 

kans op een significant negatief effect is. Indien een dergelijk effect niet op voorhand kan worden 

uitgesloten, dient een Passende beoordeling opgesteld te worden, alsmede een planMER, waarin de 

effecten op Natura 2000 worden onderzocht.  

Indien wel negatieve effecten optreden maar significante effecten op voorhand kunnen worden uitge-

sloten, kan de voorliggende voortoets dienen als onderbouwing bij de vergunningaanvraag in het kader 

van de Natuurbeschermingswet. 

 

Figuur 1.1  Ligging plangebied (rood) t.o.v. Natura 2000 (groen) 
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Een toetsing aan de Flora- en faunawet vindt in deze rapportage niet plaats. Voor de aanwezige be-

schermde soorten op de betreffende locatie (mol, egel, etc.) geldt een vrijstelling van de relevante 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Verder worden alle soorten ontzien door de 

bouwwerkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen (1 maart-1 augustus) op te starten. Vaste ver-

blijfplaatsen van zwaar beschermde soorten waarvoor ontheffing moet worden aangevraagd ontbreken 

hier, gezien de aanwezige biotopen. 

 

In deze voortoets wordt niet specifiek ingegaan op de effecten voor de Ecologische Hoofdstructuur. 

Echter, omdat de EHS en Natura 2000-gebied grotendeels overlappen, zijn de conclusies van deze 

voortoets ook van toepassing op de Ecologische Hoofdstructuur. 
 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 en 

geeft een overzicht van de beschermde gebieden en de bijbehorende instandhoudingsdoelen. In hoofd-

stuk 3 wordt de ingreep beschreven, waarna in hoofdstuk 4 de effecten van de ingreep op de instand-

houdingsdoelen worden beschreven. In hoofdstuk 5 worden de conclusies van deze voortoets samenge-

vat. 
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2. Toetsingskader 5 

 

2.1. Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998: 

1. verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Be-

schermingzones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse 

wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande (Staats)natuurmonumenten onder deze wet; 

2. vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen; 

3. legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen meestal bij de provincies (in 

dit geval Gedeputeerde Staten van Fryslân). 

 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere hande-

lingen te verrichten, die  gelet op de instandhoudingsdoelstelling  de kwaliteit van het gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben
1)

. Voor vergunningverlening is dan een 

habitattoets nodig.  

 

De eerste stap betreft de oriëntatiefase waarin sprake is van een voortoets. Centraal staat dan de vraag 

of er een kans op een significant negatief effect is. Indien dergelijke effecten niet op voorhand kunnen 

worden uitgesloten, dient een Passende beoordeling opgesteld te worden, alsmede een planMER, 

waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. Indien uit deze beoordeling blijkt dat ook na het 

treffen van mitigerende maatregelen daadwerkelijk sprake is van een significant negatief effect, dan 

dient - om voor vergunningverlening in aanmerking te komen - vervolgens voldaan te worden aan de 

zogenaamde ADC-criteria: 

- er zijn geen Alternatieven; 

- er is sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang; 

- vooraf zijn adequate Compenserende maatregelen getroffen. 

 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dienen zowel interne effecten (binnen de be-

schermde gebieden) als externe effecten (buiten de beschermde gebieden) van het voornemen op de te 

beschermen soorten en habitattypen te worden onderzocht. Van belang daarbij is dat de instandhou-

dingsdoelstelling - voor zover het een gebied betreft, aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid 

(Natura 2000), dan wel de wezenlijke kenmerken van een gebied, aangewezen op grond van artikel 10, 

eerste lid (Beschermd Natuurmonument) - niet in gevaar komen.  

 

Verder dienen in een passende beoordeling ook eventuele cumulatieve effecten te worden onderzocht, 

zoals bijvoorbeeld gecombineerde effecten van nieuwe infrastructuur, woongebieden en recreatieve 

functies op dezelfde soorten en habitats. 
 

                                                                 
1) Volgens de EU-handleiding treedt 'verslechtering' op, wanneer de door de habitat ingenomen oppervlakte afneemt of 

wanneer er een dalende lijn optreedt met betrekking tot de specifieke betekenis van een gebied voor de instandhouding van 
de habitat of de daarmee 'geassocieerde typische soorten' op lange termijn. Van 'verstoring' is volgens de EU-handleiding 
sprake, wanneer uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de soort het gevaar loopt niet langer een levensvatbare 
component van de natuurlijke habitat te blijven.  
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Wat is significant? 

Het begrip significant speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de vergunbaarheid van een ingreep in het kader 

van de Natuurbeschermingswet. In de recente factsheet nr. 25: “‘Significantie’ bij beoordeling van gevolgen voor 

Natura 2000-gebieden” geeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage aan op welke wijze het begrip signifi-

cantie moet worden geïnterpreteerd bij een dergelijke toetsing.  

De beoordeling of een effect al dan niet significant is, wordt benaderd vanuit de instandhoudingsdoelstellingen. 

Deze zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. Er zijn instandhoudingsdoelstellin-

gen voor habitattypen en voor soorten. 

- Voor habitattypen gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte en/of behoud of verbetering van 

de kwaliteit. 

- Voor soorten gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte van het leefgebied, behoud of verbete-

ring van de kwaliteit van het leefgebied en behoud of uitbreiding van de populatieomvang. 

Als uit de Passende beoordeling blijkt dat een instandhoudingsdoel door het project of plan (mogelijk) niet ge-

haald wordt, wordt het effect als significant beschouwd. 
 

 
 

2.2. Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en 

omgeving 

Het Natura 2000-gebied bestaat uit een keten van meren en plassen met omliggende oeverlanden in de 

Súdwesthoeke, het zuidwestelijke merengebied van Friesland. In beperkte mate zijn ook omringende 

graslanden binnen het Natura 2000-gebied meebegrensd. Het gebied is een belangrijke schakel in het 

netwerk aan leefgebieden voor de Noordse woelmuis. De plassen en vaarten zijn foerageergebied voor 

de Meervleermuis, die in de nabijheid diverse kolonies heeft. De graslanden in de directe omgeving van 

het Natura 2000-gebied zijn van belang voor overwinterende ganzen en - in het voorjaar - voor 

broedende weidevogels. Van de Kleine rietgans overwintert hier bijna 40 % van de gehele Noordwest-

Europese populatie. De ganzen slapen op de meren en foerageren in de omliggende polders. 

 

Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied op basis van het voorkomen van de volgende habitats 

en soorten.  
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Tabel 1  Instandhoudingsdoelen Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (bron: 

Gebiedendatabase) 
  SVI Lan-

delijk 
doelst. 
opp.vl. 

doelst. 
kwal. 

doelst. 
pop. 

draagkracht 
aantal vogels 
(seizoensge-
middelde) 

draagkracht 
aantal 
paren 

Habitattypen       

H3150  
Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden - = = 

   

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =    

H6430B 
Ruigten en zomen (harig 
wilgenroosje) - = = 

   

Habitatsoorten       

H1318 Meervleermuis - = = =   

H1340 *Noordse woelmuis -- > > >   

Broedvogels       

A119 Porseleinhoen -- = =   1 

Niet-broedvogels       

A040 Kleine Rietgans + = =  20500  

A041 Kolgans + = =  6700  

A045 Brandgans + = =  39300  

A050 Smient + = =  2700  

A061 Kuifeend - = =  2400  

A068 Nonnetje - = =  50  

A151 Kemphaan - = =  2300  

A160 Wulp + = =  behoud  

*  : prioritair habitattype of -soort 

(D) : regionaal doel Delta 

 

Legenda  

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 

 

2.3. Actuele waarden 

Met uitzondering van incidenteel aanwezige kuifeenden in de jachthaven  ontbreken kwalificerende 

habitats en soorten geheel op deze locatie (bron: www.waarneming.nl). 

 

In de directe omgeving van het plangebied is wel sprake van relevante Natura 2000-waarden. 

Onderstaande kaartbeelden, ontleend aan het Beheerplan Merengebied (2014) laten de belangrijkste 

rust- en foerageergebieden van de kwalificerende eenden en steltlopers zien, alsmede de vaarintensiteit 

op het aangrenzende water. Uit deze kaartbeelden blijkt dat belangrijke rust- en foerageergebieden van 

eenden en steltlopers binnen 500 m van de jachthaven ontbreken. Ganzen-opvanggebieden liggen op 

minimaal 200 meter afstand. Verder blijkt dat het aangrenzende water een zeer drukke vaarroute vormt 

voor zowel de recreatie- als beroepsvaart. 

 

http://www.waarneming.nl/
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Figuur 2.1  Rust- en foerageergebieden eenden 

 

 
Figuur 2.2  Slaap- en rustplaatsen steltlopers 

 

 
Figuur 2.3 Natuurbeleid 
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Figuur 2.4  Intensiteit recreatievaart 

 

 
Figuur 2.5 Vaarwegen beroepsvaart 
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3. De ingreep 11 

De bestaande havenkom wordt ingericht met nieuwe aanlegplaatsen voor in totaal 60 vaartuigen. 

Daarnaast zal het parkeerterrein iets worden uitgebreid en wordt een nieuw toiletgebouw gerealiseerd. 

Het project zal waarschijnlijk gefaseerd worden uitgevoerd. De uitvoering van de haven (kade en 

steigers) zal voor- of na de het vaarseizoen plaatsvinden (de geschatte bouwtijd bedraagt circa 4/5 

maanden). De bouw van het wc gebouw neemt circa 2 tot 3 maanden in beslag. 

 

Figuur 3.1  Bestaande situatie 

 
 

Figuur 3.2 Nieuwe situatie 
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4. Effecten  

 

4.1. Inleiding 

De beoogde ontwikkeling van het plangebied vindt buiten Natura 2000 plaats. Op voorhand kan daarom 

worden geconcludeerd dat het plan niet zal leiden tot areaalverlies of versnippering binnen Natura 

2000. Ook aanpassing van de waterhuishouding is niet aan de orde. 

Potentiële negatieve gevolgen voor het aangrenzende Natura 2000-gebied betreffen dan:  

- verstoring als gevolg van trillingen, licht, bouw- en verkeerslawaai nabij Natura 2000; 

- verstoring door recreatievaart in Natura 2000; 

- vermesting en verzuring (als gevolg van extra stikstofdepositie door extra verkeersemissies nabij 

Natura 2000). 

 

Deze potentiële effecten worden hieronder nader uitgewerkt. 

 

 

4.2. Verstoring door geluid, licht en trillingen 

Bouwlawaai 

Er zijn uit de literatuur geen drempelwaarden bekend voor vogels in relatie tot bouwlawaai. De 

beschikbare kennis inzake dosis-effectrelaties tussen geluidbelasting en vogels en “drempelwaarden” is 

grotendeels gebaseerd op onderzoek uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Dit onderzoek door 

Reijnen en Foppen betrof de effecten van verkeersgeluid van auto's en treinen op broedende bosvogels 

en weidevogels. Deze kennis kan echter niet zo maar worden geëxtrapoleerd naar bouwlawaai of naar 

niet-broedvogels. Uit tal van onderzoeken is inmiddels bekend dat het gehoorvermogen van vogels sterk 

afwijkt van dat van de mens (zie o.a. Alterra-apport 1482). Met uitzondering van de veel gevoeligere 

uilen horen de meeste vogels veel slechter dan de mens. Vogels horen over het algemeen ook in een 

smaller frequentiegebied dan mensen. Dit betekent dat ze niet dezelfde geluidtypen kunnen horen als 

mensen en dat de geluiden die zowel mensen als vogels kunnen horen vaak veel harder moeten zijn om 

door een vogel te kunnen worden gehoord. Over het geheel genomen is het bereik van optimaal horen 

bij vogels smaller dan bij zoogdieren. Het optimale bereik van vogels is 1 tot 4 a 5 kHz, de bovenste 

grens ligt bij 10 kHz. Daarmee is het gehoorvermogen van vogels  (m.u.v. uilen) beduidend minder dan 

van de mensen en ligt het gemiddeld 20 dB lager. Het betreft hier een logaritmische schaal; een verschil 

van 20 dB in gevoeligheid moet gepaard gaan met een tot honderd maal toegenomen geluidsterkte om 

als gelijk ervaren te worden. De veelal lage frequenties van bouwlawaai zijn voor de meeste vogels dus 

eenvoudigweg onhoorbaar.  

Tijdens de aanleg van de beoogde uitbreiding zal er weliswaar sprake zijn van een tijdelijke 

geluidsbelasting, doch dit geluid bereikt slechts een relatief (zeer) klein gedeelte van het Natura 2000-

gebied. Een groot deel van dit geluid is voor de kwalificerende soorten bovendien onhoorbaar. 

 

Verkeer 

Eventuele geluidhinder is verder te verwachten als gevolg van de toename van de verkeersbewegingen 

van en naar het plangebied, via de N359 die het Natura 2000-gebied op het smalste deel doorkruist. Ook 

dit type geluid is voor de vogels grotendeels onhoorbaar. Uit de praktijk van vele akoestische 
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berekeningen blijkt dat een verkeerstoename van 25% niet leidt tot een toename van 1,5 dB of hoger, 

onafhankelijk van de hoogte van de verkeersintensiteit (bron: ing. H. Hommel, Rho Adviseurs). Een 

toename < 1,5 dB is niet hoorbaar voor het menselijk oor en evenmin voor het gehoor van vogels dat 

aanzienlijk slechter is dan dat van mensen. De beoogde extra ligplaatscapaciteit zal op de N359 leidt tot 

een verkeerstoename van 16 mvt/etmaal extra (op basis van CROW-normen). Op de totale 

verkeersintensiteit van de N359 van circa 5500 mvt/etm betekent dit een toename van circa 0,3%. De 

geluidstoename is daarom veel minder dan 1 dB(A) en derhalve verwaarloosbaar (onhoorbaar) klein.   

 
Trillingen 

Trillingen kunnen een bron van verstoring zijn voor diersoorten. Dosis-effectrelaties zijn hiervoor echter 

niet bekend. Eventuele trillingen worden verwacht als gevolg van bouwwerkzaamheden en zullen qua 

intensiteit zeer gering zijn. Ter vergelijking: trillingen van hei- of trilwerkzaamheden zijn waarneembaar 

tot circa 100 m van de bron (Bron: funderingsbranche NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Fun-

deringswerken). De bouwwerkzaamheden in het kader van onderhavig project vinden op minimaal 

120 m afstand van Natura 2000 plaats. Eventuele trillingen bereiken daardoor niet het Natura 2000-

gebied. Effecten op de instandhoudingsdoelen van dit gebied worden daarom geheel uitgesloten.  

 
Licht 

De uitbreiding vindt plaats in een bestaande jachthaven en leidt nauwelijks tot extra lichtbronnen. De 

extra verkeersbewegingen leiden in theorie tot enige extra verstoring door zwaaiende koplampen maar 

dit licht zal vrijwel nergens het Natura 2000-gebied bereiken.  Dit extra licht valt bovendien in het niet 

bij de bestaande lichtbronnen van gebouwen en verkeer langs de oever. 

 

Conclusies 

Op grond van bovenstaande argumenten worden significante effecten als gevolg van tijdelijk 

bouwlawaai en trillingen dan wel blijvend verkeerslawaai en licht geheel uitgesloten. 

 

 

4.3. Verstoring door vaarrecreatie 

Het Beheerplan Merengebied (2014) gaat uitgebreid in op het thema verstoring door recreatievaart. 

Kwalificerende soorten die verstoord kunnen worden door extra recreanten op het water betreffen 

smient, kuifeend en nonnetje. De overige kwalificerende soorten verblijven niet of zelden op open 

water. Het beheerplan meldt ten aanzien van dit thema het volgende: 

 
Seizoenspatroon vaarrecreatie 
In Wymenga et al. (2008) zijn gegevens opgenomen over het seizoenspatroon van de waterrecreatie aan 
de hand van bootpassages bij een viertal belangrijke bruggen / sluizen in Fryslân Juli en augustus zijn 
duidelijk de drukste maanden, gevolgd door mei + juni en september. Duidelijk minder druk is het in de 
periode vóór mei en na september. De laatste jaren is de vaarintensiteit toegenomen in september en 
oktober (vooral van motorboten). 

 

Aanwezigheid kwalificerende watervogels 
Smienten arriveren vanaf ca. half september in het Merengebied en bereiken veelal de hoogste 
aantallen in november - maart. De smient is een planteneter (vooral gras) die - hoofdzakelijk ’s nachts - 
voedsel zoekt in de agrarische polders rondom de rustgebieden. De smient heeft in het Merengebied 
een grote voorkeur voor ruime, open watervlakten als rustgebied. In veel geringere mate worden ook 
kleinere, meer besloten wateren en onder water staande boezemlanden en zomerpolders gebruikt. 

 
De kuifeend foerageert vooral ’s nachts De aantallen van de kuifeend beginnen in september op te 
lopen tot een maximum in de periode november - februari, waarna ze in maart en april weer afnemen. 
De soort is in het recreatieseizoen (1 mei – 1 oktober) slechts in relatief kleine aantallen in dit Natura 
2000-gebied aanwezig. De kuifeend rust in de buurt van de foerageergebieden op luwe plekken in het 
open boezemwater. 
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Het nonnetje is pas in november aanwezig en vertrekt al weer in maart. Deze soort ontbreekt dus 
geheel in het vaarrecreatieseizoen 

 

Mogelijke verstoringseffecten 

De kans op verstoring van de kwalificerende soorten van dit Natura 2000-gebied door vaarrecreatie is 

relatief gering om de volgende redenen 

- De drie soorten die op open water verblijven zijn in het vaarrecreatie seizoen beperkt aanwezig 

(smient, kuifeend) of geheel afwezig (nonnetje) 

- Kuifeenden foerageren vooral ’s nachts en smienten in de omliggende polders. Beide soorten zullen 

bij het foerageren dus zelden in aanraking komen met vaarrecreatie. 

 

Om de kans op verstoring ook in de rustgebieden geheel te voorkomen worden rustgebieden ingesteld 

op het water. Smient, kuifeend en nonnetje zijn hier geheel of grotendeels beperkt tot het open water. 

De locaties in de rustgebiedenkaarten (zie figuur 4.1)  zijn de belangrijkste openwaterrustgebieden in 

het Merengebied. Hoewel ook in delen daarbuiten wordt gerust, mede afhankelijk van wind en golfslag, 

wordt er in het Beheerplan van uitgegaan dat het rustig houden van deze locaties voor die periode van 

het jaar voldoende is voor het halen van de instandhoudingsdoelen. 

 

Figuur 4.1 Waterrustgebieden 
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4.4. Vermesting en verzuring 

Het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving kent drie kwalificerende habitats 

die geen van allen stikstofgevoelig zijn. De laagste kritische depositie bedraagt 2143 mol/ha/jr. de 

achtergronddepositie in deze regio is aanzienlijk lager (bron: AERIUS).Ook de leefgebieden van de 

kwalificerende soorten zijn niet stikstofgevoelig (bron: beheerplan Merengebied). 

 

De verkeersproductie en bijbehorende stikstofemissie als gevolg van de extra ligplaatscapaciteit is 

bovendien verwaarloosbaar klein (16 mvt/etm). De uitstoot ten gevolge van de motoren van jachten en 

zeilboten is niet significant.
 
Dit wordt onderbouwd in de rapportage ”Methoden voor de berekening van 

de emissies door mobiele bronnen in Nederland” uit oktober 2007 van onder andere het CBS en TNO en 

is telefonisch bevestigd door het CBS.
1
 De motoren van recreatievaartuigen hebben in nagenoeg alle 

gevallen een onderwater-uitlaat waardoor de geëmitteerde stoffen in het water oplossen en dus niet in 

de lucht terecht komen. De NOx-emissies zijn verwaarloosbaar. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat er binnen het aangrenzende Natura 2000-gebied geen 

stikstofgevoelige habitats of soorten aanwezig zijn en de extra stikstofemissie als gevolg van de extra 

ligplaatscapaciteit verwaarloosbaar klein is. Het voornemen leidt derhalve niet tot een relevante extra 

stikstofdepositie. 

 

 

 

 

                                                                 
1 Bron: CBS/TNO (2008): 'Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland'. 
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5. Conclusies 15 

 

- De beoogde ontwikkeling van het plangebied vindt buiten Natura 2000 plaats. Het plan zal daarom 

niet leiden tot areaalverlies of versnippering binnen Natura 2000. Ook aanpassing van de water-

huishouding is niet aan de orde en zou op deze grote afstand tot Natura 2000 ook geen effect 

hebben aldaar. 

- Het plangebied heeft een verwaarloosbare functie voor de kwalificerende soorten van het 

aangrenzende Natura 2000-gebied. 

- Extra verstoring als gevolg van bouw-, verkeerslawaai, licht en trillingen zal niet optreden. 

- De zeer geringe emissies van de extra vaar- en verkeersbewegingen zullen geen effect hebben.  

- Vanwege het ontbreken van effecten op het Natura 2000-gebied behoeft geen cumulatietoets te 

worden uitgevoerd en is geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet benodigd. 
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