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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

1 . 1 . 1   

V o o r g e s c h i e d e n i s  

De N381 Drachten – Drentse grens vormt de provinciale verbinding tussen 

Drachten, Drenthe en het noordwesten van Duitsland. De functie, de inrichting 

en het (beoogde) gebruik van de N381 waren in het verleden niet goed op el-

kaar afgestemd. Zo kwam de functie als stroomweg niet tot zijn recht vanwege 

de gelijkvloerse kruisingen en de maximumsnelheid van 80 km/uur (tussen 

Drachten en Oosterwolde; daarna 100 km/uur). In tegenstelling tot het ver-

wachtingspatroon van de weggebruiker kende de N381 verschillende kruisingen 

en oversteekvoorzieningen, die onzeker rijgedrag veroorzaakten en het risico 

op ongevallen deden toenemen, waardoor de trajectsnelheid van 80 km/uur 

niet werd gehaald. Deze situatie leidde ook tot diverse verkeersproblemen op 

en rondom de weg.  

 

Provinciale Staten hebben op 10-02-2010 door middel van het ondertekenen 

van het Realisatiebesluit besloten om de N381 op te waarderen. Inmiddels is 

de N381 vanaf Drachten tot Donkerbroek dan ook een echte stroomweg gewor-

den met een maximumsnelheid van 100 km/uur en alleen ongelijkvloerse krui-

singen zoals tunnels en viaducten. De weg is op grond van het op 30-11-2011 

vastgestelde “Provinciaal Inpassingsplan N381” (hierna: PIP N381) vanaf Drach-

ten tot aan Donkerbroek omgebouwd tot een dubbelbaansweg met in totaal 

vier rijstroken (2x2 rijstroken). Na Donkerbroek tot de Drentse grens blijft de 

weg enkelbaans met in totaal twee rijstroken (1x2 rijstroken).  

 

De provincie Fryslân heeft nu het plan opgevat om de N381 tussen Donkerbroek 

tot aan Oosterwolde verder uit te bouwen tot een 2x2-autoweg (zie voor de 

ligging van het traject de overzichtskaart voorafgaand aan deze ruimtelijke 

onderbouwing). Deze voorgenomen verdubbeling kan niet op basis van het PIP 

N381 worden uitgevoerd. In dat plan is namelijk expliciet bepaald dat het tra-

ject Donkerbroek – Oosterwolde weliswaar kon worden aangepast, maar dat de 

weg als enkelbaansweg met twee rijstroken moest worden uitgevoerd.  

1 . 1 . 2   

H e t  v o o r n e m e n  

Met het oog op een eventuele toekomstige verdubbeling zijn bij de opwaarde-

ring van de N381 indertijd wel de op dat moment beschikbare gronden ge-
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kocht. Nadat ook het restant van de gronden is verworven zou de weg vanaf 

Donkerbroek tot Oosterwolde alsnog kunnen worden verdubbeld voor een nog 

betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid van en in deze regio. Daarmee 

kozen Provinciale Staten voor een toekomstvast en robuust tracé.  

 

F i g u u r  1 .  H e t  t e  v e r d u b b e l e n  t r a c é  o p  l u c h t f o t o  2 0 1 5  
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De planologische grondreservering is toen niet in het PIP N381 meegenomen; 

het gebruik van de verworven gronden is gereguleerd in de geldende bestem-

mingsplannen. Het PIP N381 bepaalt voor dit trajectdeel dat de weg als enkel-

baanstracé moest worden uitgevoerd.  

 

In het provinciale coalitieakkoord van 2015 is opgenomen dat de N381 tussen 

Donkerbroek en Oosterwolde alsnog zal worden verdubbeld. Dit stuk wordt dan 

opgewaardeerd naar 2x2-strooks. Met de aanpassing van de huidige inrichting 

naar een dubbelbaans autoweg ontstaat een logische verkeersstructuur: de 

combinatie van de stroomweg N381 en de stroomweg N351 zorgen dan voor 

een kwalitatief hoogstaande verkeersstructuur in Zuidoost Fryslân.  

 

Het stuk vanaf Oosterwolde - Zuid (Venekoten) richting Appelscha en de grens 

met Drenthe blijft daarbij ongewijzigd, omdat dit een minder druk bereden 

traject is.  

 

De extra kosten voor het project zijn geschat op 25 miljoen euro. Dit is aan het 

budget van het project N381 toegevoegd. Omdat er sprake is van een verande-

ring van het eerdere plan, moeten er nieuwe vergunningprocedures worden 

doorlopen. Het ligt in de bedoeling om dat in de loop van 2017 te hebben afge-

rond waarna het werk aan de twee extra banen in 2018 kan beginnen en in 

2020 gereed kan zijn.  

1 . 2   

G e l d e n d  j u r i d i s c h - p l a n o l o g i s c h  k a d e r  

Het project ligt binnen de volgende bestemmingsplannen: 

- het plangebied van het provinciaal inpassingsplan N381 (vastgesteld door 

Provinciale Staten op 30-11-2011); 

- het bestemmingsplan Buitengebied 2016 van gemeente Ooststellingwerf 

(vastgesteld door de raad op 22-03-2016); 

- het bestemmingsplan Donkerbroek-West van gemeente Ooststellingwerf 

(vastgesteld door de raad op 21-10-2014).  

 

Provincie Fryslân heeft op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (Wabo) de bevoegdheid om een besluit te nemen om niet alleen van het 

PIP N381, maar ook van de aanliggende bestemmingsplannen af te wijken. 

Hiervan wordt in het kader van de voorgenomen verdubbeling van de N381 

tussen Donkerbroek en Oosterwolde dan ook gebruik gemaakt. De provincie 

kiest ervoor om het plan dus niet te realiseren via de weg van het inpassings-

plan, maar via een omgevingsvergunning voor het afwijken van de geldende 

plannen.  

 

Voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het plan 

zijn Gedeputeerde Staten van Fryslân het bevoegd gezag. Wanneer de vergun-

ning in werking is getreden, kunnen de werkzaamheden om tot de verdubbe-



 

550.11.49.00.00 - Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - 

Oosterwolde - 21 november 2016 
 
 8 

ling te komen van start gaan. Een dergelijke omgevingsvergunning kan slechts 

worden verleend indien de vergunningsaanvraag vergezeld gaat van een ‘goede 

ruimtelijke onderbouwing’. Een ruimtelijke onderbouwing is precies wat het 

woord zegt: een onderbouwing waaruit blijkt dat voor het project is uitgegaan 

van een ‘goede ruimtelijke ordening’ zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke or-

dening (Wro) en dat sprake is van een uitvoerbaar project. Dat is het geval 

wanneer: 

1. het project past binnen geldend provinciaal ruimtelijk beleid (of wanneer 

dat niet past, gemotiveerd van dit beleid wordt afgeweken) en beleid van 

andere overheden – voor zover relevant – besluitvorming wordt betrokken; 

2. het project past binnen de kaders van geldende sectorwetgeving en vol-

doet aan relevante (ruimtelijke) rijksregels;  

3. het project economisch en maatschappelijk uitvoerbaar is.  

 

In de hierna volgende hoofdstukken is aangetoond dat hiervan sprake is. Daar-

mee voorziet deze notitie in de benodigde goede ruimtelijke onderbouwing.  

1 . 3   

L e e s w i j z e r  

Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de projectbeschrijving gegeven. 

Om een goed beeld van het project te krijgen, kan het beste paragraaf 2.2  

worden gelezen. In het daarop volgende hoofdstuk 3 is ingegaan op de beleids-

toetsing, waarin is nagegaan in hoeverre het project binnen het geldend beleid 

past. Aansluitend is in hoofdstuk 4 ingegaan op het nut en de noodzaak van het 

project. Een omschrijving van de omgevingsaspecten, die voor zover relevant 

uit oogpunt van planologie en milieu een rol voor het project spelen, is opge-

nomen in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk is getoetst aan wettelijke normen. Ten 

slotte komt in hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaar-

heid aan de orde, waarbij het erom gaat om vast te stellen in welke mate het 

project op draagvlak mag rekenen en betaalbaar is. In dat hoofdstuk is tevens 

ingegaan op de te voeren procedure om te komen tot een rechtsgeldige omge-

vingsvergunning. Tot slot is een overzicht opgenomen van de verschillende 

bijlagen behorende bij deze ruimtelijke onderbouwing. 
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2 2  H e t  p r o j e c t  

2 . 1   

B e s c h r i j v i n g  b e s t a a n d e  s i t u a t i e  

2 . 1 . 1   

D e  f u n c t i o n e l e  s i t u a t i e  

Het traject voor het gedeelte tussen Drachten en Donkerbroek bestaat uit een 

wegprofiel met twee rijbanen, waarbij de rijbaan bestaat uit twee rijstroken 

van 3 m breed. Het gaat ter plaatse dus om een 2x2-baans weg. De rijbanen 

worden van elkaar gescheiden door middel van een middenberm met een ge-

leiderail. Aan weerszijden van de rijbanen ligt een brede berm met een licht 

hellend talud, dat afloopt naar een bermsloot.  

 

Het gedeelte vanaf Donkerbroek tot de Drentse grens is enkelbaans uitgevoerd. 

De weg heeft hier één rijbaan met twee rijstroken. Dit betreft een 1x2-baans 

weg. De rijstroken worden door belijning van elkaar gescheiden. Aan weerszij-

den van de rijbaan ligt een brede berm met een licht hellend talud, dat af-

loopt naar de sloot. 

 

Voor het gehele traject tot aan de Drentse grens geldt dat de kruisingen met 

het onderliggend wegennet ongelijkvloers zijn uitgevoerd. In een aantal geval-

len gaat het om onderdoorgangen en in andere gevallen om viaducten. 

2 . 1 . 2   

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

L an d s c h a p s t y p en  

Het landschap van Zuidoost - Fryslân wordt gekenmerkt door een grote afwis-

seling aan landschapstypen. De hoofdrichting van het landschap wordt bepaald 

door beekdalen en ontginningslinten en is hoofdzakelijk noordoost - zuidwest. 

Haaks op die landschappelijke hoofdrichting loopt het tracé van de N381. Het 

tracédeel Donkerbroek – Oosterwolde loopt daardoor door een verscheidenheid 

van landschapstypen en -elementen.  

 

Voor het voorliggende projectgebied worden drie landschappelijke hoofdgroe-

pen onderscheiden. Aan de hand van de onderscheiden kernkwaliteiten van 

deze landschapstypen is in de landschappelijke inpassingsvisie
1
 van 2009 de toe 

te passen principes en de na te streven beleving vanaf de weg (landschaps-

beeld) geformuleerd.  

                                                   
1  “Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten – Drentse grens”, Arcadis Nederland BV, 

Assen, definitief, 14 augustus 2009, E02041.000008.”  
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1 :  D e  o p e n  e n  l a g e r  g e l e g e n  b ee k d a l e n  

De beekdalen liggen lager in het landschap en hebben een open karakter met 

beken die deels een gekanaliseerd en deels een meanderende loop kennen. De 

vochtige gronden zijn voornamelijk in gebruik als grasland. De beekdalen wa-

ren van belang voor de landschappelijke ontwikkeling van het gebied aange-

zien deze de ontginningsbasis voor de verkaveling vormden.  

 

Het landschapsbeeld van de beekdalen wordt bepaald door de openheid en het 

natuurlijke karakter. De beeklopen van de Tsjonger en het Kleindiep vormen, 

LANDSCHAPSBEELD 

 

F i g u u r  2 .  K a a r t b e e l d  v a n  i n d e l i n g  i n  l a n d s c h a p s t y p e n ,  l i g g i n g  v a n  p r o j e c t g e b i e d  i s  g l o -

b a a l  o m k a d e r d  ( B r o n :  B e e l d k w a l i t e i t s p l a n ,  2 0 1 1 )  
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haaks op de N381, herkenbare kruisende lijnen in het landschap. De openheid 

wordt versterkt door het contrast met de verdichte flanken van  

de zandruggen. Hierdoor kan de openheid van de beekdalen vanaf de N381 

optimaal worden beleefd. 

 

2 :  H e t  k l e i n s c ha l i g e  e s s e n l a n d s c ha p  r o nd  O o s t e r w o l d e  

Het essenlandschap heeft een kleinschalig karakter door de veelal beplante 

perceelsranden. Het gebied is reliëfrijk met veel singels en houtsingels. Er is 

sprake van wisselende beelden door beplantingselementen dichtbij en verder-

af, de essen en kampen zijn verschillend van grootte en maat. Het kleinschali-

ge karakter wordt optimaal beleefd bij de overgangen naar de meer open 

delen van het landschap. De uitdaging ligt er dan ook in om de overgangen van 

het kleinschalige meer besloten landschap naar de open beekdalen te verster-

ken en daarmee de verschillende landschappen te versterken. Randen van de 

essen zijn verder vaak beplant en worden begeleid door sloten. Het overgangs-

gebied tussen de esdorpen van het Drents plateau en de wegdorpen in Zuid-

oost - Fryslân vertoonde tot in de 20
ste

 eeuw een grote variatie in perceelsvor-

men. Appelscha en Oosterwolde zijn zogenaamde rijvormige esdorpen die als 

kenmerk hebben dat de boerderijen op een rij liggen. Er is een uitgesproken 

landschap met korte en langere afwisselende doorzichten ontstaan. Een kern-

kwaliteit is het plaatselijke reliëfverschil dat in het landschap herkenbaar is en 

het kleinschalige karakter dat veroorzaakt wordt door de beplante perceels-

randen en de korte en langere doorzichten. 

 

Het landschapsbeeld wordt bepaald door het kleinschalige, grillige karakter 

dat sterk contrasteert met de strakke lijn van de N381. De grillige landschaps-

structuur wordt gevormd door de begrenzing van kleine beekdalen en escom-

plexen. Vanaf de N381 heeft men doorzichten naar de hoger gelegen essen. 

 

3 :  D e  w o u d o n t g i nn i n g e n  

De woudontginningen worden gekenmerkt door een concentratie van dichte 

lintbebouwing langs rechtlijnige wegen die de zandrug volgen. Vaak zijn er 

twee parallelle wegen. Wegen worden begeleid door laanbeplanting. Opstrek-

kende verkaveling staat haaks op de linten. Het is een gebied met een klein-

schalig karakter door opgaande beplanting, boskavels, singels en houtsingels. 

Deze lopen meestal met de kavelrichting mee. De houtsingels zijn in de loop 

van de tijd aangetast. Oorzaken zijn vooral het wegvallen van economisch nut 

van de houtsingels en de schaalvergroting in de landbouw, waardoor singels 

verdwenen. Een kernkwaliteit is de verkavelingsrichting haaks op de hoofdwe-

gen, die van beplanting zijn voorzien.  

 

Het afwisselende en kleinschalige, besloten landschapsbeeld rond de N381 is 

leidend. Houtwallen en houtsingels versterken de ontginningsrichting en komen 

in verschillende breedtes, lengtes en dichtheden voor. Open ruimtes tussen de 

beplantingselementen zijn noodzakelijk, zodat doorzichten op het achterlig-

gende landschap gehandhaafd blijven. 

 

LANDSCHAPSBEELD 

LANDSCHAPSBEELD 
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H o o g t e  en  r e l i ë f  

Het gebied rondom de aansluiting ’t West (nabij Donkerbroek) is een polder en 

ligt relatief laag ten opzichte van het omliggende landschap. Het beekdal van 

de Tsjonger is ook lager gelegen dan de omgeving daarvan. Niet natuurlijk, 

maar wel opvallend zijn de begroeide ‘bulten’ aan de zuidkant van het beekdal 

van de Tsjonger. 

2 . 1 . 3   

P l a n o l o g i s c h - j u r i d i s c h e  s i t u a t i e  

De huidige weg N381 is gebaseerd op het PIP N381 dat door Provinciale Staten 

is vastgesteld op 30 november 2011. In dat plan is onderscheid gemaakt in 

twee verkeersbestemmingen, te weten: 

- ‘Verkeer – 1’: binnen deze bestemming is een enkelbaansweg met twee 

rijstroken toegestaan; 

- ‘Verkeer – 2’: binnen deze bestemming is een dubbelbaansweg met vier 

rijstroken toegestaan.  

 

Ter plaatse van het projectgebied heeft de N381 grotendeels de bestemming 

‘Verkeer – 1’. Deze bestemming laat de verdubbeling naar twee banen met 

vier rijstroken niet toe. Omdat deze verkeersbestemming een baansverdubbe-

ling niet toelaat en omdat een deel van de uit te voeren werkzaamheden bui-

ten de verkeersbestemmingen en zelfs deels buiten het plangebied van het PIP 

ligt, is besloten om de aanpassingen via de route van de omgevingsvergunning 

te realiseren.  

 

Verder is ter plaatse van kunstwerken bepaald of een onderdoorgang of een 

viaduct is toegestaan. In het plan is de bevoegdheid opgenomen waarbinnen 

Gedeputeerde Staten kunnen bepalen om van een viaduct een onderdoorgang 

te maken en andersom. Bovendien is een soortgelijke bevoegdheid opgenomen 

waarbinnen nog enigszins met de plaats van het kunstwerk kan worden gescho-

ven. De kunstwerken binnen het project verdubbeling tussen Donkerbroek en 

Oosterwolde sluiten aan bij wat er al ligt. Kunstwerken moeten ten behoeve 

van de verdubbeling worden uitgebreid. 

 

Het project ligt deels in de aanliggende (gemeentelijke) bestemmingsplannen 

Buitengebied 2016 en Donkerbroek - West. Hier liggen bestemmingen (Agra-

risch en Natuur) waarin de realisatie van het project niet past.  
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2 . 2   

P r o j e c t b e s c h r i j v i n g   

2 . 2 . 1   

T r a c é k e u z e   

T o en m a l i g e  k eu z e  v an  h e t  v o o r k e u r s t r a cé   

In de “Nota Voorkeursalternatief N381: Trajectdeel Donkerbroek - Oosterwol-

de” d.d. 24 juni 2009 van provincie Fryslân zijn de verkeerskundige effecten 

van diverse tracés bestudeerd. Deze nota geeft aan welke overwegingen een 

rol hebben gespeeld om te komen tot de keuze van het tracé van de N381 

tussen Donkerbroek en Oosterwolde.  

 

In de nota over het voorkeursalternatief is uitgelegd dat er maatschappelijk 

veel discussie over de noodzaak (wens) van een 2x2-autoweg bestond. Hoewel 

de noodzaak op grond van intensiteiten op termijn niet zozeer kon worden 

aangetoond, zouden aspecten van verkeersveiligheid en doorstroomkwaliteit 

wel een rol van betekenis kunnen spelen. In de nota is gesteld dat indien op 

langere termijn sprake zou kunnen zijn van een wens of noodzaak van 2x2 

rijstroken op het middendeel, de geformuleerde alternatieven verschillend aan 

de kansen hiertoe voldeden.  

 

Bij de keuze van het voorkeurstracé is vervolgens opgemerkt dat voorkomen 

moest worden dat een tracé zou worden gekozen waar op termijn niet een 

uitbreiding naar een dubbelbaansweg (2x2 rijstroken) zou kunnen plaatsvin-

den. Hiermee zou worden voorkomen dat opnieuw een langdurige discussie 

met de omgeving over mogelijke tracés voor verlegging zou ontstaan. Juist ook 

de regio heeft specifiek op dit punt aandacht hiervoor van de provincie ge-

vraagd, want gezien de intensiteit en het zeer hoge aandeel vrachtverkeer van 

20% (tegenover 12,5% gemiddeld op provinciale wegen) was al niet uit te slui-

ten dat 2x2 rijstroken in de toekomst gewenst zou zijn of noodzakelijk zou 

worden. Hierdoor zijn de alternatieven met onvoldoende kwaliteit (zoals een 

80 km/uur-bocht) en een onvoldoende robuustheid/toekomstvastheid komen 

te vervallen.  

 

Uiteindelijk is indertijd voor de uitvoering van de N381 gekozen voor het voor-

keursalternatief dat op termijn op eenvoudige wijze perspectief op het reali-

seren van 2x2 rijstroken zou bieden. Gelet op de belangrijke netwerkfunctie 

van de N381 en dat de weg een aanzienlijk aandeel vrachtverkeer te verwer-

ken heeft, is door Provinciale Staten besloten om rekening te houden met een 

uitvoering van het traject als dubbelbaansweg. Dit heeft vorm gekregen door 

in het ontwerp en bij de aankoop van de gronden reeds rekening te houden 

met dat wat nodig is voor de aanleg van een tweede rijbaan op termijn.  

 

Nu ligt het plan dan voor om tot de baanverdubbeling van dit tracé over te 

gaan.  
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T r a c é k eu z e  2 X 2  D o n k e r b r o e k  -  O o s t e r w o l d e  

Bij het ontwerpen van het tracé van de verdubbelde N381 tussen Donkerbroek 

en Oosterwolde is als hoofduitgangspunt gekozen voor het realiseren van een 

extra rijbaan met twee rijstroken naast de bestaande rijbaan. Daarmee is aan-

gesloten bij het uitgangspunt van het wegontwerp van de N381 zoals die in-

middels op basis van het Provinciaal Inpassingsplan N381 is gerealiseerd. Dit 

uitgangspunt was om zoveel mogelijk het bestaande wegbeloop te volgen van 

de reeds bestaande provinciale weg Drachten – Drentse grens. 

 

De ligging van de nieuwe rijbaan ten opzichte van de bestaande rijbaan is wel 

nadrukkelijk overwogen: wordt de nieuwe baan ten westen of ten oosten van 

de bestaande baan aangelegd? De keuze is gemaakt om de nieuwe rijbaan ten 

westen van de huidige rijbaan aan te leggen. De redenen daarvoor zijn tweeër-

lei:  

1. aan de westzijde is de benodigde ruimte beschikbaar zonder dat als 

gevolg van de verdubbeling bebouwing moet wijken; 

2. de provincie Fryslân is hier grotendeels in het bezit van de benodigde 

gronden; 

3. ter hoogte van Oosterwolde is alleen ruimte voor een westelijke baan. 

 

Ter hoogte van de onderdoorgang ‘t West bij Donkerbroek is ervoor gekozen 

om de nieuwe rijbaan  ten oosten van de bestaande rijbaan te realiseren. Uit-

gangspunt voor de nieuwe rijbaan is dat deze - eveneens als de bestaande 

rijbaan - verdiept wordt uitgevoerd als een onderdoorgang onder ’t West. Bij 

de keuze van het tracé van deze nieuwe rijbaan spelen ter plaatse van ’t West 

evenwel meer redenen dan de twee bovenstaande een belangrijke rol, waar-

door een keuze voor ‘west’ niet eenvoudig was te maken. De verschillende 

aspecten zijn integraal beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. De afweging 

heeft ertoe geleid dat ervoor is gekozen om de nieuwe rijbaan hier aan de 

oostzijde te realiseren. Bij deze integrale afweging zijn de volgende aspecten 

betrokken: 

 

1 .  W eg o n t w e r p  

Beide varianten kunnen qua wegontwerp op een acceptabele manier worden 

geïntegreerd in het totale ontwerp. Het horizontale ‘alignement’ bij de ooste-

lijke variant komt ontwerptechnisch beter uit dan de westelijke variant, waar-

door de toekomstige weggebruiker veiliger en comfortabeler kan rijden. 

 

2 .  R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  

Beide varianten zijn beschouwd ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en de 

cultuurhistorie. Vanuit deze aspecten is er geen voorkeur voor één van beide 

varianten. 

 

3 .  G r o n d a a nk o o p  

Voor zowel de oostelijke als de westelijke variant is grondaankoop nodig. Het 

effect hiervan is echter aan de oostzijde veel kleiner, omdat de provincie daar 

KEUZE VOOR WEST 

DEELS KEUZE VOOR OOST 
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al veel gronden in eigendom heeft en het geen agrarische huiskavels
2
 betref-

fen. Aan de westzijde wordt wel een agrarische huiskavel getroffen. 

 

4 .  Om w o n e nd e n  

De overlast voor omwonenden betreft met name geluid vanwege het wegver-

keer.  

- Bij de westelijke variant ter hoogte van de onderdoorgang ’t West bij 

Donkerbroek komt de weg dichter bij de bewoners van 't West te liggen. 

De afstand tot de meest nabij gelegen woning aan ’t West (’t West 2) 

bedraagt ca. 75 meter. De inschatting is dat bij het realiseren van de 

westelijke variant deze meest nabij gelegen woning aan ’t West 2 aan-

koop wenselijk of zelfs noodzakelijk zal blijken te zijn om aan alle wet-

telijke voorwaarden te kunnen voldoen. 

- Wanneer ter hoogte van de onderdoorgang ’t West bij Donkerbroek de 

oostelijke variant wordt gerealiseerd, dan bedraagt de afstand tot de 

woning aan ’t West 2 ca. 120 m. De afstanden tot de nieuwbouwkavels 

bedragen bij de oostelijke variant eveneens ca. 120 meter. Deze afstand 

is voldoende om aan de wettelijke voorwaarden te kunnen voldoen, zo 

blijkt uit het akoestisch onderzoek dat verderop in deze onderbouwing 

is gerapporteerd. Per saldo is de oostelijke variant ter hoogte van de 

onderdoorgang ’t West bij Donkerbroek dus gunstiger. 

 

5 .  Wa t e r hu i s h o ud i n g  

De waterhuishouding rond onderdoorgang ‘t West is gebaseerd op de huidige 

onderdoorgang en het bijbehorende ruimtebeslag. Voor beide varianten geldt 

dat een extra onderdoorgang conflicteert met onderdelen van de waterhuis-

houding. Deze conflictpunten zullen moeten worden opgelost. 

- Aan de oostzijde wijzigen de contouren van de waterberging en zal zo 

mogelijk het verlies aan oppervlak van de waterberging gecompenseerd 

moeten worden. Daarnaast zal de loop van de Tjabbekampster waterlos-

sing verlegd (watergang en duiker) en een gemaal verplaatst moeten 

worden. De aanpassingen zijn allemaal technisch goed uit te voeren. 

- Aan de westzijde zijn er consequenties voor het daar aanwezige over-

loopgebied. Het overloopgebied is aan de westzijde aanzienlijk groter 

dan aan de oostzijde.  Met technische maatregelen valt dit verlies te 

compenseren. Daarom levert deze variant eveneens geen onoverkome-

lijke bezwaren op.  

 

6 .  O nd e r g r on d s e  k a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

Voorafgaand aan de bouw van onderdoorgang ‘t West zijn diverse leidingen 

verlegd. Bij de uitgevoerde gestuurde boringen is geen rekening gehouden met 

een extra onderdoorgang. Bij zowel de oostelijke als de westelijke variant 

zullen twee van de drie gestuurde boringen opnieuw uitgevoerd moeten wor-

                                                   
2
  Agrarische huiskavel = een aaneengesloten geheel van percelen die gezamenlijk grenzen 

aan de bijbehorende boerderij. Het geheel van percelen dat niet aansluit bij een boerderij 

wordt wel veldkavel genoemd. 
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den. Afgezien van de gestuurde boringen is de inschatting dat bij de oostelijke 

variant de consequenties voor kabels en leidingen iets groter zijn.  

 

7 .  B o v e ng r o n d s e  h o og s p a n n i n g s l e i d i n g  

De extra rijbaan van de N381 kruist net ten zuidoosten van Donkerbroek een 

hoogspanningsleiding. In verband met de benodigde hoogte van deze leiding is 

er al een mast verplaatst. De westelijke variant kan zonder problemen worden 

aangelegd. Ook bij de oostelijke variant is gebleken dat de betreffende mast 

niet nogmaals verplaatst hoeft te worden (zie ook par. 5.9). 

 

8 .  B o uw fa s e  

Bij de westelijke variant vinden alle bouwactiviteiten plaats aan de westzijde 

van de bestaande rijbaan. Hiermee kunnen alle bouwactiviteiten buiten het 

verkeer van de N381 uitgevoerd worden en blijft de overlast voor het wegver-

keer beperkt. Bij de oostelijke variant wordt de nieuwe onderdoorgang aan de 

oostzijde van de bestaande rijbaan gemaakt en de rest van de weg aan de 

westzijde. Er moet dus een wisseling plaatsvinden tussen onderdoorgang  

‘t West en fietstunnel ‘t Hoogezand. Dit heeft invloed op het verkeer op de 

bestaande rijbaan, waarbij overlast op het doorgaande verkeer onvermijdelijk 

is. Bovendien zal er sprake zijn van meer nieuw asfalt dat in de lengte aan 

bestaand asfalt gelegd moet worden, met de daaraan verbonden constructieve 

risico’s. Genoemde risico’s kunnen beheerst worden door hiervoor eisen op te 

nemen in het contract met de aannemer en er EMVI-criteria
3
 aan te wijden. 

 

9 .  K o s t e n  

Per saldo worden de kosten van beide varianten in deze fase gelijk ingeschat. 

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de beschouwing van de verschillende aspecten luidt de conclusie 

dat beide varianten technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn. De voordelen van 

beide varianten zijn de volgende: 

 

Voordeel oostelijke variant; 

1.  een beter wegontwerp en daarmee een hoger comfort en veiliger ge-

bruik voor de toekomstig weggebruiker; 

2.  geringer effect op de direct omwonenden aan ’t West; 

3.  geringer effect op grondaankoop en ruimtelijke procedures en daarmee 

een grotere kans dat het project vlot en doelmatig kan worden uitge-

voerd. 

 

Voordeel westelijke variant: 

1.  minder overlast op het verkeer op de bestaande N381 tijdens bouwfase 

doordat alles ten westen van de huidige baan wordt aangelegd; 

2.  geringer effect op de toekomstige bewoners van de nieuwe bouwkavels. 

 

                                                   
3  EMVI = economisch meest voordelige inschrijving. 
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Op basis van bovenstaande voordelen is integraal gekozen om de oostelijke 

variant van onderdoorgang ‘t West te integreren in het totale ontwerp van de 

verdubbeling Donkerbroek - Oosterwolde. Hierdoor kan het optimale wegont-

werp gerealiseerd worden. Daarbij is meegewogen dat de (toekomstige) bewo-

ners van de bouwkavels nog een keuze hebben en de huidige bewoners van  

’t West niet. Hoewel het verkeer enige overlast van de ombouw zal ondervin-

den, kan de overlast tijdens de bouwfase geminimaliseerd worden door goede 

eisen in het contract op te nemen en de aannemer in het kader van de aanbe-

stedingsprocedure door middel van EMVI te stimuleren hier slim mee om te 

gaan. 

2 . 2 . 2   

N i e u w e  f u n c t i o n e l e  s i t u a t i e  

In de nieuwe situatie functioneert de N381 van Drachten tot aan Oosterwolde 

als volwaardige stroomweg. Hiermee bestaat de N381 vanaf Drachten tot Oos-

terwolde uit een dubbelbaansweg met vier rijstroken die vervolgens aansluit 

op de al bestaande stroomweg N351 (Oosterwolde – Wolvega). Daarnaast zal de 

weg voorzien blijven van ongelijkvloerse kruisingen. De inrichting daarvan sluit 

aan op de bestaande inrichting. Met de verdubbeling wordt de weg niet alleen 

veiliger, maar is de doorstroming evenals de bereikbaarheid verder verbeterd. 

2 . 2 . 3   

R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  

L an d s c h a p p e l i j k e  k w a l i t e i t  

Bij de realisatie van de huidige N381 is veel aandacht besteed aan de inbed-

ding van de weg in het omliggende landschap. De weg is zoveel mogelijk op 

maaiveld niveau aangelegd. Kunstwerken hebben ertoe geleid dat de weg op 

bepaalde plaatsen verlaagd of verhoogd is gerealiseerd. Waar mogelijk zijn de 

verwijderde beplantingselementen hersteld of gecompenseerd. Daarvoor is een 

uitgebreid landschapsplan opgesteld en uitgevoerd.  

 

In het kader van dit project zal het lengteprofiel van de nieuwe baan zoveel 

mogelijk aansluiten op dat van de al gerealiseerde baan. Een aantal gereali-

seerde landschapselementen zullen moeten wijken. Deze worden gecompen-

seerd. Daarover is met omwonenden en de gemeente Ooststellingwerf overleg 

gevoerd. Op kaart 3 in de bijlage is aangegeven welke elementen verdwijnen 

en waar deze worden gecompenseerd. 

 

K u n s t w er k en  

Voor de vormgeving van de enkelbaansweg N381 en de diverse gerealiseerde 

kunstwerken is in 2011 een beeldkwaliteitsplan
4
 opgesteld. De verschillende 

landschappen die met het tracé worden doorkruist, hebben tot een specifieke 

vormgeving van de kunstwerken ter plaatse van dit deel van de N381 geleid. 

                                                   
4  “Beeldkwaliteitplan Kunstwerken N381; Drachten - Drentse Grens”, Royal Haskoning Archi-

tecten, Amsterdam, 6 april 2011, definitief rapport, projectnummer 9W0700.A0. 
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De kunstwerken van de N381 zijn op grond hiervan doorgaans bescheiden 

vormgegeven. Ze zijn tot hun eenvoudigste vorm teruggebracht, met andere 

woorden; tot heldere rechte lijnen en rechthoekige portalen. Leuningen en 

geleiderails zijn zo laag mogelijk gehouden en geïntegreerd in de vormgeving  

van de kunstwerken. Alleen noodzakelijke verlichting is toegepast om visuele 

hinder te voorkomen. Kortom, de aansluiting van infrastructuur op natuur is 

rustig en de nadruk ligt vooral op de kwaliteiten van het landschap. Zodoende 

is geprobeerd de verstorende werking op de omgeving zo minimaal mogelijk te 

houden. 

Door het besluit om het deeltraject van de N381 tussen Donkerbroek en Oos-

terwolde te verdubbelen van 1x2 naar 2x2 rijstroken dienen de verschillende 

inmiddels gerealiseerde kunstwerken aangepast dan wel uitgebreid te worden. 

Het gaat hierbij om (als getoond in figuur 3) de onderdoorgang ‘t West, tunnels 

‘t Hoogzand en Balkweg, de brug Tsjonger en het viaduct over de Nanninga-

weg.  

 

Ten behoeve van de aanbesteding van de aan te passen kunstwerken op het 

tracé van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde is 

in 2016 een beeldkwaliteitsplan
5
 opgesteld. De vormgevingseisen die uit het 

                                                   
5  “Beeldkwaliteitsplan kunstwerken: Verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oos-

terwolde”, Royal Haskoning DHV, Rotterdam, 15 september 2016, definitief.  

F i g u u r  3 .  A a n p a s s i n g e n / u i t b r e i d i n g e n  b e s t a a n d e  k u n s t w e r k e n  

( b r o n :  B e e l d k w a l i t e i t s p l a n  2 0 1 6 )  
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beeldkwaliteitsplan naar voren komen, hebben zowel betrekking op de uitbrei-

ding als op de samenhang met de bestaande situatie en bevatten ook aanpas-

singen aan de bestaande kunstwerken. 

 

In het reeds uitgevoerde werk aan de N381 is er rekening mee gehouden dat 

een eventuele baanverdubbeling zou kunnen plaatsvinden. 

2 . 2 . 4   

O n t w e r p  v a n  d e  w e g  e n  d e  k u n s t w e r k e n  

W e g o n t w er p  

Het trajectdeel Donkerbroek - Oosterwolde wordt ingericht als autoweg met 

een profiel dat bestaat uit twee rijbanen met twee rijstroken (2x2). Alle krui-

singen met het onderliggende wegennet worden ongelijkvloers uitgevoerd. De 

weg is in principe gelegen op maaiveldniveau, uitgezonderd de directe omge-

ving van een aantal ongelijkvloerse kruisingen met het onderliggende wegen-

net en De Tsjonger.  

 

Het traject bestaat na realisatie uit een wegprofiel met twee rijbanen. De 

rijbaan bestaat uit twee rijstroken van 3 meter breed. Beide rijbanen worden 

van elkaar gescheiden door middel van een middenberm met een geleiderail. 

Aan weerszijden van de rijbanen ligt een brede berm een licht hellend talud, 

dat afloopt naar de sloot. Op kaart 2 in de bijlage is het ontwerp van de weg 

weergegeven.  

 

K u n s t w er k en  

De inmiddels in de N381 gerealiseerde kunstwerken moeten worden aangepast. 

In bijlage 4 zijn de ruimtereserveringen in maatgevende lengte- en dwarspro-

fielen voor de vijf te realiseren kunstwerken weergegeven. 

 

Afstand tussen twee tunnelbakken ter hoogte van ’t West 

Bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp is onderzocht of de bestaande 

‘tunnelbak’ uitgebreid kan worden en/of er tegen de bestaande tunnelbak 

aangebouwd kan worden. Beide bouwmethoden geven grote uitvoeringsrisico’s 

ten aanzien van met name de stabiliteit van de bestaande tunnel. Daarom is 

besloten een nieuwe onderdoorgang naast de bestaande te bouwen. Door vol-

doende tussenafstand tussen de beide onderdoorgangen aan te houden, wordt 

verwacht dat de risico’s beheersbaar zijn en dat schade aan de bestaande 

onderdoorgang kan worden voorkomen. 

 

A n d e r e  v o o r z i en i n g en  

Voorzieningen voor waterhuishouding en faunageleiding 

Met het oog op het goed functioneren van de waterhuishouding (zoals kleppen 

en stuwen) en in verband met de geleiding van dieren over en langs het tracé 

van de weg (zoals faunatunnels en rasters), zijn in de huidige N381 diverse 

voorzieningen aangebracht. Waar nodig zullen deze voorzieningen worden 
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verlengd en/of verplaatst. In de watertoets
6
 en in het ecologisch onderzoek

7
 is 

aangegeven waar deze voorzieningen zullen worden aangebracht en/of gewij-

zigd. 

 

Wachtplaatsen voor automobilisten ten behoeve van bushaltes 

De nieuwe parkeerplaats naast restaurant Het Witte Huis kan worden gebruikt 

voor het halen en brengen van passagiers van en naar de bushalte. Deze par-

keerplaats ligt op een acceptabele (loop)afstand van de bushaltes. Provincie 

Fryslân  is bereid om in het huidige wegontwerp en binnen de geldende plano-

logische kaders te zoeken naar mogelijkheden om dichterbij de tunnel par-

keervoorzieningen voor kortdurend gebruik te realiseren. Hierbij zal in elk 

geval ook gekeken worden naar inpassing en verkeersveiligheid. 

 

Grondwallen Balkweg 

De bewoners langs de Balkweg en ook ’t Hoogezand hebben verzocht om de 

bestaande grondwallen te verlengen. Provincie Fryslân is geen eigenaar van de 

benodigde gronden en er bestaat tot dusverre geen verplichting om hierin 

dwingend op te treden. Provincie Fryslân heeft desalniettemin de mogelijkheid 

onderzocht in hoeverre deze wens uitvoerbaar is. Uit zijn onderzoek blijkt dat 

de provincie de benodigde grond niet kan verwerven omdat de eigenaar niet 

wil verkopen. Vandaar dat is gekozen voor het versterken van bestaande be-

planting met bladhoudende beplanting.  

2 . 2 . 5   

E x t r a  m a a t r e g e l e n   

Hoewel het project N381 Drachten – Drentse grens ooit gestart is als een we-

genproject is het langzaam ook uitgegroeid tot een breder project dan alleen 

het opwaarderen van de weg. Bij de aanleg van de N381 (fase 1) is een proces 

van gebiedsontwikkeling gestart waarbij Gedeputeerde Staten de intentie heb-

ben uitgesproken om het omringende gebied met een ‘plus’ achter te laten. 

Hiervoor waren de volgende punten de directe aanleiding: 

- het verzachten (of wegnemen) van de negatieve effecten van de weg; 

- het realiseren van wensen en ideeën vanuit de streek en van beleids-

doelstellingen op het gebied van landbouw, water, natuur, landschap en 

recreatie. 

 

Realisatie van de N381 heeft veel kansen geboden voor de ontwikkeling van 

het gebied direct om de weg heen. De gebiedscommissie heeft daarbij zo veel 

mogelijk van die kansen omgezet in maatregelen op het gebied van recreatie, 

duurzaamheid, landschap, natuur en meer. Dit proces van gebiedsontwikkeling 

heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen, zoals de aanleg van grond-

wallen met beplanting in het westelijk buitengebied van Donkerbroek. De 

                                                   
6 “Watertoets verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde”, Wetterskip Fryslân, versie 21-

9-2016, definitief. 
7  “Natuuronderzoek verdubbeling N381 Donkerbroek – Venekoten”, Buro Bakker adviesburo 

voor ecologie, Assen, P16016, definitief 1.0, 17 november 2016. 
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maatregelen zijn opgenomen in het “Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling” dat 

op 17-12-2012 door Gedeputeerde Staten werd vastgesteld.  

Veel van de maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd en in 2016 heeft afronding 

hiervan plaats. Zo zal een grondwal nabij enkele woningen aan ’t Hoogezand 

ten westen van de N381 in het plantseizoen 2016/2017 nog worden aangeplant 

met bladhoudende beplanting op de kruin van de grondwal.  

 

In aanvulling op deze maatregelen van de gebiedsontwikkeling worden de na-

volgende maatregelen (zie tabel 1.) genomen om de negatieve effecten van de 

verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde voor omwonenden zo veel mo-

gelijk te verzachten.  

 

Tabel 1. Voorgenomen maatregelen  

Adres Maatregel Locatie Uitvoering 
 

Donkerbroek 

Balkweg 3 
Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

In zichtlijnen naar N381, in 

bosschage grenzend aan 

N381 

Plantseizoen 

2016/2017 

Balkweg 5a 
Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

In zichtlijnen naar N381, in 

bosschage tussen object en 

N381 

Plantseizoen 

2016/2017 
Balkweg 7 

Balkweg 8 

Balkweg 9 

Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

In zichtlijnen naar N381, in 

bosschage tussen object en 

N381 

Plantseizoen 

2016/2017 

 Op grondwal zuidzijde 

perceel 

Verhogen bestaande grondwal 
Aan zuidzijde perceel 

Balkweg 9 
Uitgevoerd 

’t Hoogezand 7 
Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

Bosschage grenzend aan 

N381, ter hoogte van tunnel 

Balkweg 

Na realisatie verdub-

beling N381 Donker-

broek - Oosterwolde 

Tjabbekamp 7 

Aanpassing aansluiting Tjabbe-

kamp op Balkweg ten behoeve 

van besparing landbouwgrond 

Aan westzijde tunnel 

Balkweg 

Meegenomen in ont-

werp verdubbeling 

N381 Donkerbroek – 

Oosterwolde 

Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

Bosschage grenzend aan 

N381, ter hoogte van tunnel 

Balkweg 

Na realisatie verdub-

beling N381 Donker-

broek - Oosterwolde 

Balkweg 11 

Verlengen bestaande grondwal 
Aan noordzijde van het 

perceel 
Uitgevoerd 

Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

Op grondwal noordzijde 

perceel 

Plantseizoen 

2016/2017 

Plaatsen spiegel Spiegel tegenover de uitrit 
Na realisatie verlen-

gen tunnel Balkweg 
 

Oosterwolde 

Wijk  

Zuid 

Verlengen bestaande grondwal 
Grondwal grenzend aan 

N381 
Uitgevoerd 

Versterken bestaande beplanting 

met bladhoudende beplanting 

Op grondwal grenzend aan 

N381 

Plantseizoen 

2016/2017. 

 

AANVULLENDE  

MAATREGELEN 
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In het kader van deze aanvullende maatregelen is ook gekeken naar de wens 

van een aantal omwonenden van de Balkweg om de grondwal aan de oostzijde 

van de N381 te verlengen tot aan de tunnel Balkweg. De provincie heeft de 

haalbaarheid van deze wens onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de pro-

vincie de benodigde grond tot op heden niet kan verwerven. Vandaar dat is 

gekozen voor het versterken van bestaande beplanting met bladhoudende be-

planting. 

2 . 2 . 6   

B e g r e n z i n g  v a n  h e t  p r o j e c t g e b i e d  

Op kaart 1 (zie bijlage) is de begrenzing van het projectgebied weergegeven. 

Bij het bepalen van de grens hiervan zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd: 

- Alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project verdubbeling 

N381 Donkerbroek – Oosterwolde maken deel uit van het projectgebied. 

- Hoewel het project slechts leidt tot werkzaamheden binnen delen van 

de bestemming ‘Verkeer – 1’ uit het PIP, is de projectgrens op de be-

stemmingsgrens van ‘Verkeer – 1’ gelegd. De bestemming ‘Verkeer – 1’ 

bepaalt namelijk dat het betreffende bestemmingsgebied uitsluitend 

mag worden gebruikt voor een weg bestaande uit 1 rijbaan met 2 rij-

stroken. Nu in het project een extra rijbaan met rijstroken wordt toege-

voegd, wordt van het toegelaten gebruik in de bestemming ‘Verkeer – 1’ 

afgeweken.  

- Voor zover het project leidt tot werkzaamheden binnen de bestemming 

‘Verkeer – 2’ uit het PIP, is de projectgrens niet op de bestemmings-

grens van ‘Verkeer – 2’ gelegd. Deze bestemming maakt immers het ge-

bruik als weg bestaande uit 2 rijbanen met elk 2 rijstroken mogelijk. 

Een afwijking van het gebruik is hier dan ook niet aan de orde. 

- Verder maken kleine delen buiten het tracé van de weg deel uit van het 

projectgebied; hier is sprake van het realiseren van nieuwe groenele-

menten. Hoewel de geldende bestemmingsplannen van gemeente Oost-

stellingwerf zich er niet direct tegen verzetten, is gemeend om hierover 

helderheid te verschaffen door deze gebieden binnen het project mee 

te nemen. 

 

Op kaart 1 is het projectgebied weergegeven en op kaart 2 (beide kaarten in 

de bijlage) is de inrichting van de wegverdubbeling binnen het projectgebied 

weergegeven. Op kaart 3 is de beplantingscompensatie weergegeven. Ten 

slotte is op kaart 4 in diezelfde bijlage weergegeven hoe het projectgebied 

zich verhoudt tot het plangebied van het PIP N381. 
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3 3  B e l e i d s t o e t s  

Het beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente geeft uitgangspunten 

voor ruimtelijke ontwikkelingen. In navolgende lijst is een overzicht gegeven 

van het relevante beleid voor het project. 

 

R i j k s b e l e i d  

- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) 

- Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2011) 

 

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

- Streekplan Fryslân 2007 

- Grutsk op ‘e romte (2014) 

- Verordening Romte Fryslân (2014) 

- Coalitieakkoord 2015-2019 en Uitvoeringsagenda 2015-2019 

- Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 (versie 2011) 

- Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 20167  

 

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

- Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2020-2030 

- Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord 

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  en  Ru i m t e  ( 2 0 1 2 )  

Het rijksbeleid op ruimtelijk gebied is neergelegd in de “Structuurvisie Infra-

structuur en Ruimte” (SVIR; 13-03-2012). Hierin is de visie van de rijksoverheid 

op de ruimtelijke opgaven en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Voor de periode tot 2028 zijn de volgende rijksdoelen uitgewerkt: 

1. vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

2. verbeteren van de bereikbaarheid; 

3. zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Geconstateerd mag worden dat het voornemen van een baanverdubbeling tus-

sen Donkerbroek en Oosterwolde - Zuid aansluit bij de vorengaande genoemde 

doelstellingen van het Rijk. Met deze rijksdoelen zijn ook 13 nationale belan-

gen aan de orde die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concre-

te opgaven voor de diverse onderscheiden regio’s. Hierbuiten hebben 

decentrale overheden beleidsvrijheid, omdat zij beter op de hoogte zijn van 

de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organi-

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html
http://www.fryslan.frl/streekplan
http://www.fryslan.frl/grutsk
http://www.fryslan.frl/romte
http://www.fryslan.frl/4293/coalitieakkoord/files/coalitieakkoord%202015%20nl.pdf
http://www.fryslan.frl/4293/coalitieakkoord/files/uitvoeringsagenda%202015-2019.pdf
http://www.fryslan.frl/353/verkeer-en-vervoer/files/%5b03%5dpvvp%202006%20herzien%20in%202011.pdf
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizk63pz5vQAhVEWxoKHVBpD5IQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fryslan.frl%2F353%2Fverkeer-en-vervoer%2Ffiles%2Fuitvoeringsprogramma%2520verkeer%2520en%2520vervoer%25202017%2520deel%25201%2520en%25202.pdf&usg=AFQjCNElmNQumexjp1oodK6Hqd-7iw-Qmw
http://www.ooststellingwerf.nl/inwoners/structuurvisie-ooststellingwerf-2010-2020-2030_41003/
http://www.ooststellingwerf.nl/inwoners/masterplan-oosterwolde-centrum-venekoten-noord_42026/item/masterplan_15058.html
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saties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een 

gebied nodig zijn. Voor het initiatief van deze ruimtelijke onderbouwing geldt 

op grond van het SVIR verder geen specifiek beleid.  

 

Met uitzondering van toepassing van nationaal belang 13 betreffende de “zorg-

vuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infra-

structurele besluiten” heeft het project dan ook geen betrekking op nationale 

belangen. Hieronder is nader ingegaan (onder het kopje ‘Ladder voor duurza-

me verstedelijking’). Geconcludeerd mag worden dat het project in lijn met 

rijksbeleid is.  

 

L ad d er  v o o r  d u u r z am e  v e r s t ed e l i j k i n g  

Nationaal belang 13 van de SVIR vraagt om een zorgvuldige afweging en trans-

parante besluitvorming door middel van een onderbouwing aan de hand van de 

zogeheten “Ladder voor duurzame verstedelijking”. Deze verplichte toetsing is 

vastgelegd in het Barro, dat verwijst naar het Bro; geformuleerd is dat deze 

toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen 

ten aanzien van bijvoorbeeld kantoor- en woningbouwlocaties. Gemotiveerd 

dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het 

ruimtegebruik.  

 

Toetsing aan de ladder werkt volgens drie stappen/treden: 

Stap 1: Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling 

voorziet in een regionale en gemeentelijke behoefte voor bedrijven-

terreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere 

stedelijke voorzieningen. 

Stap 2: Indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken over-

heden of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gereali-

seerd door locaties voor herstructurering of transformatie te 

benutten.  

Stap 3: Indien herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk ge-

bied onvoldoende mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken over-

heden of de ontwikkeling zo kan worden gerealiseerd dat deze 

passend multimodaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld. 

 

Allereerst dient te worden gekeken of er sprake is van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling (trede 0). Het project voorziet in de baanverdubbeling van de 

N381 waarbij het om een inmiddels bestaand tracé gaat. Uit jurisprudentie 

blijkt dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) de 

aanleg van wegen niet als een stedelijke ontwikkeling beschouwt
8
. Infrastruc-

tuur loopt door stad en land en is onlosmakelijk verbonden met meer dan wel 

minder verstedelijkt gebied. De voorgenomen verdubbeling van de N381 als 

zodanig betreft dan ook geen nieuwe stedelijke voorziening. Gelet hierop 

                                                   
8  Zie onder meer de uitspraken 201400570/1/R6 van 18 februari 2015, 201400711/1/R3 en 

201401246/1/R3 van 19 augustus 2015 en 201410222/1/R6 van 20 april 2016.  
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hoeft daarom geen toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking 

plaats te vinden.  

 

B e s lu i t  a l g e m en e  r eg e l s  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  ( 2 01 1 )  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algeme-

ne regels, op te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die 

regels richten zich primair op gemeenten, die het eerst verantwoordelijke 

overheidsniveau zijn voor de inhoud van ruimtelijke plannen. In het “Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening” (Barro, d.d. 07-12-2011), ook wel be-

kend onder de naam AMvB Ruimte, zijn nationale belangen uit de SVIR voorzien 

van juridische kaders, waarmee de doorwerking van de nationale belangen op 

ruimtelijk gebied is geborgd. Het Barro bevat geen bepalingen die voor de 

omgevingsvergunning voor de hier aan de orde zijnde verdubbeling relevant 

zijn.  

3 . 2   

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

S t r e e k p l an  F r y s l ân  20 0 7  

Het geldende ruimtelijk beleid van Provinsje Fryslân is opgenomen in het op 

13-12-2006 door Provinciale Staten vastgestelde “Streekplan Fryslân 2007: Om 

de kwaliteit fan de romte”. Het streekplan geeft de visie van Provinciale Sta-

ten op het ruimtelijk beleid van de provincie weer en bevat de provinciale 

kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het 

streekplan vormt de basis van het provinciale beleid voor de periode 2006 tot 

2016. Centraal in het streekplan staat het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’. Hier-

mee wordt bedoeld dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoe-

ring expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden 

toegevoegd aan de omgeving. Deze drie waarden waarborgen op de langere 

termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte. Het betekent 

ook een ruimtelijke inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, liefst 

gekoppeld aan een krachtige sociaaleconomische ontwikkeling in een leefbare 

omgeving. 

 

Wat betreft het thema ‘Netwerken’ is in het streekplan ingezet op de verbete-

ring van de bereikbaarheid en doorstroming van stedelijke centra. Uitgangs-

punt is dat de stedelijke centra zijn aangesloten op (inter)nationale 

infrastructuur en onderling zijn verbonden door stroomwegen. De N381 is in dit 

kader vanaf Drachten tot aan de Drentse grens aangemerkt als ‘stroomweg in 

studie of in ontwikkeling’ en als ‘zoekgebied tracé stroomweg’. Nadien is het 

definitieve tracé (middels het Realisatiebesluit van 10 februari 2010) en de 

verdere verdubbeling (als vastgelegd in het “Coalitieakkoord 2015-2019”) be-

krachtigd.  

 

De verdubbeling van de N381 heeft onder meer tot doel om de verbinding tus-

sen Drenthe en Duitsland op te waarderen tot stroomweg. Hiermee verbetert 
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de N381 de verkeersstructuur in Zuidoost - Fryslân. Passend in het algemene 

provinciaal ruimtelijk beleid staat verder in het streekplan genoteerd dat 

ruimte wordt geboden om de eventueel op termijn groeiende behoefte aan 

wonen, werken en voorzieningen in de regio op te vangen.  

 

Voor regionaal centrum Oosterwolde is de verwachting dat er kansen voor 

nieuwe werkfuncties kunnen ontstaan wanneer de N381 is verbeterd. Het be-

drijfsterrein Venekoten zou daarin dan kunnen voorzien.  

 

G r u t s k  o p  ‘ e  r o m t e  ( 2 0 1 4 )  

Provinciale Staten hebben op 26-03-2014 het document “Grutsk op ‘e Romte” 

als thematische structuurvisie over landschap en cultuurhistorie vastgesteld. In 

deze thematische structuurvisie zijn landschappelijke en cultuurhistorische 

structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. 

Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwali-

teit door middel van informeren, inspireren en adviseren. Op deze wijze ver-

wacht Provinsje Fryslân de doorwerking van provinciale belangen in ruimtelijke 

plannen van gemeenten, rijk en provincie te borgen. Het project past binnen 

‘Grutsk op ‘e romte’ 

 

V e r o r d en i n g  R o m t e  F r y s l ân  2 0 1 4  

Op 25-06-2014 is de “Verordening Romte Fryslân 2014” vastgesteld. De veror-

dening stelt concrete regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruim-

telijke belangen (uit het streekplan, maar ook daarna opgestelde 

structuurvisies) doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. In de 

verordening is onderscheid gemaakt tussen bestaand stedelijk gebied en lande-

lijk gebied. Voor bestaand stedelijk gebied geldt een grotere mate van be-

leidsvrijheid wat betreft de ruimtelijke ordening dan in het landelijk gebied.  

 

De voorgenomen baanverdubbeling tussen Donkerbroek en Oosterwolde vindt 

in de directe nabijheid van Oosterwolde plaats. Oosterwolde is in de provincia-

le structuurvisie als regionaal centrum aangemerkt en dat is ook als zodanig 

vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening. Voor regionale centra is 

in deze verordening meer ontwikkelmogelijkheden voor wat betreft de thema’s 

wonen, werken en recreëren opgenomen. Het opwaarderen van de ontslui-

tingsstructuur door aanpassing van de enkelbaansweg naar een dubbelbaans-

weg is dan ook wenselijk.  

 

De voorgenomen baanverdubbeling ziet toe op een aanpassing van bestaande 

infrastructuur in het landelijk gebied. In artikel 2.1.1, onder 3, sub b van de 

provinciale ruimtelijke verordening is hierover het volgende opgetekend: “Een 

ruimtelijk plan voor het landelijk gebied dient te voorzien in een zorgvuldige 

inpassing van nieuwe infrastructuur of aanpassing van infrastructuur, binnen 

de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten zoals bedoeld in het 

eerste lid, sub b.  

 



 

  
550.11.49.00.00 - Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - 

Oosterwolde - 21 november 2016 
 

27 

In dat artikel 2.1.1, onder 1, sub b is het volgende gesteld: “De plantoelichting 

van een ruimtelijk plan voor een uitbreidingslocatie of voor het landelijk ge-

bied omvat een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf waarin, voor zover noodzake-

lijk, wordt aangegeven op welke wijze het plan invulling geeft aan de 

blijvende herkenbaarheid van de landschappelijke en cultuurhistorische kern-

kwaliteiten, zijnde de structuren van provinciaal belang zoals die, met inbe-

grip van een richtinggevend advies, per deelgebied of gebiedsoverschrijdend 

zijn omschreven in de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte.”  

 

 
F i g u u r  4 .  K e r n e n s t r u c t u u r  e n  n e t w e r k v e r b i n d i n g e n  ( k a a r t  2  b e h o -

r e n d e  b i j  d e  V e r o r d e n i n g  R o m t e  F r y s l â n  2 0 1 4 )  

 

Ten behoeve van de voorgenomen baanverdubbeling is een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld.   

  

In het beeldkwaliteitsplan is uitvoering gegeven aan de verplichting uit de 

Provinciale verordening Romte 2014 en is rekening gehouden met de land-

schappelijke inpassing van het project en de cultuurhistorische kwaliteiten 

waarvan sprake is in het gebied. Voor wat betreft cultuurhistorische kwalitei-

ten wordt verwezen naar paragraaf 5.4.2. 

 

C o a l i t i e ak k o o r d  /  U i t v o e r i n g s ag en d a  20 15 - 2 0 1 9  

Het “Coalitieakkoord 2015-2019” voorziet in een vervolgproject voor de N381. 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de N381 voor een betere en veiligere 

ontsluiting van het Ecomunity Park verder moet worden verdubbeld tot Oos-

terwolde - Zuid (bedrijventerrein Venekoten). Deze opdracht is daarop aanvul-

lend aan het lopende project N381 Drachten – Drentse grens toegevoegd. Dit is 
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nader vastgelegd in het uitvoeringsprogramma onder de noemer ‘voor een 

toekomstbestendige economie’ in de “Uitvoeringsagenda 2015-2019”. 

 

P r o v i n c i a a l  V e r k e er -  e n  V er v o er p l an  20 06  ( v e r s i e  2 0 1 1 )  

Het hoofddoel van het “Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan” (PVVP, herziene 

versie in 2011) is het realiseren van een duurzaam verkeer- en vervoersysteem 

in Fryslân dat dient te voldoen aan de verplaatsingsbehoefte van inwoners en 

bezoekers en de behoefte om goederen te transporteren, dat dient bij te dra-

gen aan de versterking van de economie, dat veilig dient te zijn en dat schade 

aan natuur, landschap en milieu weet te beperken. Met het PVVP wordt vorm 

gegeven aan de bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid van Fryslân. De Pro-

vinsje Fryslân doet dit met een ambitieus en realistisch investeringsprogramma 

voor wegen en vaarwegen, met een nieuwe toekomstvisie voor het openbaar 

vervoer en een maatregelenpakket voor het fietsverkeer.  

 

In het PVVP is opgemerkt dat het verkeer naar Assen zich vanaf de N381 afwik-

kelt via verschillende routes. Wanneer meer kwaliteit wordt geboden op de 

N381 zal het verkeer naar Assen meer gebruik maken van de route N381/A28. 

De route vanaf Oosterwolde via Veenhuizen vervult meer een functie als ont-

sluitingsweg voor het omliggende gebied naar het hoofdwegennet. 

 

De opwaardering van de N381 Drachten – Oosterwolde – Drenthe is in het PVVP 

benoemd als een en van de drie belangrijkste grote verbeteringen aan het 

provinciale wegennet. De weg vervult een functie van stroomweg en moet 

daarom worden ingericht als autoweg (100 km/uur) met ongelijkvloerse krui-

singen.  

 

In bijlage G van het PVVP zijn algemene vormgevingseisen ten aanzien van 

wegen opgenomen. Voor stroomwegen is sprake van een overgangssituatie (een 

minimum-/faseprofiel) en een ideaal profiel. Ten aanzien van het aantal rijba-

nen van wegen is voor beide varianten van stroomwegen de volgende tabel 

opgenomen met betrekking tot de intensiteit/verkeersbeeld.  

 

Tabel 2. Algemene vormgevingseisen ten aanzien van wegen 

 

 

Uit de tabel blijkt dat er in geval van een bandbreedte van minimaal 15.000 en 

maximaal 23.000 motorvoertuigen per dag een afweging kan plaatsvinden 

waarmee al dan niet een verdubbeling wordt overwogen. Wanneer sprake is 

van een grote bundelende werking en grote hoeveelheid vrachtverkeer komt 
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een 2x2 auto(snel)weg in beeld. Hiervan is met voorliggend project sprake, 

zoals dat ook is gemotiveerd in paragraaf 4.1.2 betreffende de nut en nood-

zaak van het project.  

 

U i t v o er i n g s p r o g r am m a  V e r k e e r  &  V er v o e r  20 1 7  

Door middel van uitvoeringsprogramma’s geeft de Provinsje Fryslân jaarlijks 

een overzicht van de inzet op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat 

daarbij om het realiseren en onderhouden van droge en natte infrastructuur, 

het bieden van adequaat openbaar vervoer, het bevorderen van verkeersvei-

ligheid en het verduurzamen van mobiliteit. Daarnaast is er aandacht voor 

beleidsvorming en samenwerking met anderen. Het “Uitvoeringsprogramma 

Verkeer & Vervoer 2017” is een sturingsmiddel voor het verkeer- en vervoerbe-

leid; het is de basis van de provinciale planning en voortgangsbewaking en een 

adequaat middel om helder te maken waar de provinciale inzet op is gericht. 

De verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde - Zuid is in het provinciale uit-

voeringsprogramma voor verkeer en vervoer van 2017 opgenomen.  

3 . 3   

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

S t r u c t u u r v i s i e  20 1 0 - 2 0 2 0 - 2 0 3 0  ( 20 0 9 )  

De raad van de gemeente Ooststellingwerf heeft op 15-09-2009 de “Structuur-

visie 2010-2020-2030” vastgesteld. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen rich-

ting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente tot 2030. Het 

accent ligt daarbij op het verkennen van de mogelijkheden en het inspireren 

en uitdagen van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

De structuurvisie is daarnaast ook een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelin-

gen. De structuurvisie bestaat uit twee delen. Het eerste deel verkent en be-

schrijft de belangrijkste structuurbepalende kwaliteiten en ontwikkelings-

richtingen van de landschappen, de buurtschappen en de dorpen. Het tweede 

deel beschrijft de visie op hoofdlijnen en het toetsingskader. Bij de structuur-

visie horen twee plankaarten: een plankaart die de toekomst van landschappen 

beschrijft en verbeeldt en een plankaart die ingaat op de buurtschappen en de 

dorpen van Ooststellingwerf. De realisatie het project past binnen de struc-

tuurvisie. 

 

M a s t e r p l an  O o s t e r w o l d e  C en t r u m  –  V en e ko t en  N o o r d  ( 2 0 1 4 )  

In het op 28-01-2014 vastgestelde “Masterplan Oosterwolde Centrum – Vene-

koten Noord” heeft de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen 

voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde, Venekoten 

Noord, het Haerenkwartier en voor de Venekoterweg verwoord. Het Masterplan 

heeft de status van structuurvisie en vervangt daarmee de eerdere structuurvi-

sie voor het gebied. De omstandigheden waarbinnen de eerdere structuurvisie 

kon worden gerealiseerd, zijn ingrijpend gewijzigd door de aanhoudende eco-

nomische crisis en de problemen in de woningmarkt, bouwsector en financiële 

sector. Om een aantal belangrijke en kansrijke ontwikkelingen in de gemeente 
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wel van de grond te kunnen brengen, is daarom een specifiek masterplan op-

gesteld.  

 

Belangrijke uitgangspunten van het masterplan zijn onder meer het toevoegen 

van ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van de veiligheid. De visie is ver-

taald in concrete deelprojecten die in een afzonderlijk Projectenboek zijn 

opgenomen. Hierin staan geen concrete projecten genoemd die direct betrek-

king hebben op de verdere verdubbeling van de N381. Het masterplan verzet 

zich niet tegen de hier aan de orde zijnde verdubbeling.  

3 . 4   

R e l e v a n t i e  v a n  b e l e i d  

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening steeds meer over aan lagere overheden 

en kiest tegenwoordig voor een selectieve inzet van het Rijksbeleid. Voor het 

initiatief met een dusdanige aard en schaal als in het onderhavige project 

geldt verder geen specifiek beleid op grond van het SVIR en het Barro.  

 

Het project is in het provinciale coalitieakkoord specifiek benoemd onder punt 

6 betreffende het onderwerp ‘Investeren in het Friese bedrijfsleven’ in hoofd-

stuk 2 over acties voor een toekomstbestendige economie, te weten: “Voor 

een betere en veiliger ontsluiting van het Ecomunity Park verdubbelen we de 

N381 verder tot Oosterwolde - Zuid”. In de provinciale uitvoeringsagenda is 

voor dit project €25 miljoen toegevoegd aan het lopende project N381.  

 

Er is geen regionaal beleid van toepassing. Het project is verder niet in strijd 

met globaal lokaal beleid. 

RIJKSBELEID 

PROVINCIAAL BELEID 

REGIONAAL EN  

GEMEENTELIJK BELEID 
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4 4  O n d e r b o u w i n g  v a n  

n u t  e n  n o o d z a a k  

4 . 1 . 1   

B e l a n g  v a n  d e  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  N 3 8 1  

In het PIP N381 is het nut en de noodzaak van de ombouw van de N381 reeds 

aangetoond. Voor deze ombouw zijn in het Provinciaal Verkeers- en Vervoers-

plan (PVVP) de volgende doelen gesteld: 

- betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland; 

- betere verbinding tussen economische kernzones; 

- veilig wegennetwerk in Zuidoost - Fryslân en verbetering van leefbaar-

heid in het gebied langs de N381; 

- verbetering van verkeersveiligheid op en om de N381. 

 

In centraal Noord - Nederland was nog geen hoofdverbinding aanwezig die de 

stedelijke centra verbindt. De N381 verbindt Drachten en Leeuwarden met de 

stedelijke zone waarvan Emmen onderdeel uitmaakt enerzijds, en zorgt ander-

zijds voor de verbinding met de Emslandlinie in Duitsland. Inmiddels voldoet 

het Drentse deel van de N381 en het Friese gedeelte grotendeels aan de eisen 

van een echte stroomweg; alleen het projectgedeelte Venekoten - Nanninga-

weg is nog in aanbouw.  

4 . 1 . 2   

B e l a n g  v a n  d e  v e r d u b b e l i n g  v a n  h e t  t r a j e c t  

D o n k e r b r o e k  -  O o s t e r w o l d e  

Ook met deze verdubbeling worden de hoofddoelen gediend die in paragraaf 

4.1.1 zijn genoemd. In aanvulling daarop en mede ter invulling van deze doe-

len dient de verdubbeling ook onderstaande subdoelen: 

- Het verdubbelen van het gedeelte N381 tussen Donkerbroek en Ooster-

wolde kan als laatste schakel in het vervolmaken van de hoofdwegen-

structuur in dit deel van Noord - Nederland worden gezien.  

- Met de ombouw van de N381 kan de weg als echte stroomweg functione-

ren.  

- Met de voorziene verbreding van het tracé tussen Donkerbroek en  Oos-

terwolde van de N381 wordt beoogd de verbinding met Drenthe en 

Duitsland te optimaliseren.  

- Met de ombouw van de N381 wordt de woon- en werkfunctie van het 

gebied ondersteund waardoor bestaande voorzieningen in de regio vol-

doende draagvlak houden. Met name nemen de kansen van het regionaal 

centrum Oosterwolde toe om haar positie te behouden en mogelijk ver-

der te versterken.  
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Deze doelen kunnen worden afgeleid uit het “Coalitieakkoord 2015-2019: Mei 

elkenien - foar elkenien”. Daarin wordt onder de noemer ‘Toekomstbestendige 

economie’ nagestreefd om het Friese bedrijfsleven te ondersteunen. Eén van 

de middelen om dit te bereiken is het doortrekken van de verdubbeling van de 

N381 tot aan Oosterwolde - Zuid (Venekoten). Met het doortrekken van de 

verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde/Venekoten ontstaat er onder meer 

een betere verbinding met Ecomunity Park in Oosterwolde. Dit zorgt voor een 

betere ontsluiting, maar ook voor een grotere verkeersveiligheid en voor een 

impuls in de werkgelegenheid.  

 

Hierna zijn de verschillende hoofddoelen (inclusief de bijbehorende subdoelen) 

nader toegelicht en wordt aangegeven waarom de verdubbeling van de N381 

aan deze doelen beantwoord: 

 

1 .  B e t e r e  b e r e i kb a a r h e i d  D r e n th e  e n  D u i t s l an d  

Stroomwegen vormen het landelijke en het regionale hoofdwegennet. Het 

landelijke stroomwegennet is grofmazig en verbindt de Nederlandse bestuurlij-

ke en economische centra onderling. Regionale stroomwegen zorgen voor de 

verbinding in de provincie onderling en verbinden deze centra met de landelij-

ke centra. Het streefbeeld is dat stroomwegen een volledige stroomfunctie 

vervullen, op zowel de wegvakken als op kruispunten.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de provinciale overheden om een infra-

structureel netwerk te creëren waarmee een adequate bereikbaarheid wordt 

gegarandeerd.  

 

Voor de hoofdwegenstructuur in Noord - Nederland en de hier bij betrokken 

provincies geldt dat vanaf het begin van de eerste studies in de jaren ’90 van 

de vorige eeuw al duidelijk was dat de ombouw van de N381 tot autoweg 

noodzakelijk zou zijn voor de regionale wegenstructuur. Zo staat op pag. 6 van 

paragraaf 2.1 van de Startnotitie MER/tracéstudie N381 (2000) aangegeven:  

 

“De N381 vervult een belangrijke rol in het wegennet van Fryslân. De N381 

verbindt grote delen van Fryslân met Drenthe en langs Emmen met Duits-

land”.  

 

In het PVVP is opgetekend dat de A6 en de A32 de hoofdrol van de ontsluiting 

van Fryslân in de richting van de Randstad en Midden - Nederland vervullen. 

Daarnaast hebben deze wegen tegelijkertijd een bundelende werking op het 

regionale verkeer. De A7 en de A31/N31 (de Wâldwei) zijn essentieel voor de 

provinciale ontsluiting in de richting van Groningen/Duitsland. In aansluiting 

hierop is de N381 van Drachten tot de Drentse grens opgewaardeerd om de 

verbinding met Drenthe en Duitsland te verbeteren, maar ook om verkeers-

stromen in het gebied te bundelen.  

 

De twee economische kernzones van Fryslân, de Westergozone (Leeuwarden -

Harlingen) en de A7-zone (Sneek – Heerenveen - Drachten) waren eerder niet 
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rechtstreeks verbonden met Drenthe en het Duitse achterland. De N381 ver-

bindt Drachten en (via de N31) Leeuwarden enerzijds met de stedelijke zone 

waarvan Emmen onderdeel uitmaakt anderzijds en geeft daarna verbinding 

(via de A37) met de Emslandlinie in Duitsland. Daarmee vormt de N381 vanuit 

de economische kernzones nabij Leeuwarden en Drachten onderdeel van de 

enige directe verbinding met (zuidelijk) Drenthe, het oostelijke deel van Over-

ijssel (Twente), het Ruhrgebied en verder richting Duitsland.  

 

Als deze verbinding er niet zou zijn, zou het lange afstandsverkeer tussen deze 

stedelijke en economische kernzones gebruik moeten maken van het carré van 

autosnelwegen tussen Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen en Zwolle. Gezien 

de maaswijdte van dit autosnelwegennet leidt dit tot grote omrijafstanden. 

Bovendien leidt een dergelijk grote maaswijdte tot het ontstaan van 

(sluip)routes binnen het carré, zeker als daar een provinciale route aanwezig 

is. Om het sluipverkeer te bundelen op een route die daarvoor geschikt is en 

voldoende veiligheid biedt, alsmede het netwerk van hoofdverbindingen 

(stroomwegen) voldoende fijnmazig te maken, is een stroomwegfunctie van de 

N381 noodzakelijk. Het Drentse deel van de N381 dat aansluit op het Friese 

deel, voldoet inmiddels aan de eisen die vanuit Duurzaam Veilig worden ge-

steld aan een stroomweg. De reeds grotendeels uitgevoerde aanpassing van het 

Friese deel kan daarom worden gezien als de laatste schakel in het vervolma-

ken van de hoofdwegenstructuur in dit deel van Noord Nederland.  

 

Dat een stroomweginrichting voor de N381 noodzakelijk was om adequaat de 

stroomwegfunctie in dit infrastructurele netwerk te vervullen, was gelegen in 

het volgende. Voorafgaand aan de uitvoering van het PIP N381 bevonden zich 

vele (erf)aansluitingen op de weg en waren de kruisingen gelijkvloers, waarvan 

vier kruispunten waren geregeld met verkeerslichten (Wijnjewoude, Donker-

broek, Oosterwolde - Zuid en Appelscha - Noord). Vooral in de spitsperioden 

leidde dit vaak tot lange wachtrijen en verstoringen van de verkeersstroom. 

Met de aanleg van een stroomweg verdwenen alle discontinuïteiten op de rou-

te en kan het doorgaande vracht- en personenautoverkeer in principe onbe-

lemmerd doorrijden. 

 

Hoewel de stroomfunctie op de huidige N381 inmiddels sterk is verbeterd, kan 

deze functie nog beter worden vervuld wanneer de weg als dubbelbaans vier-

strooksweg wordt aangelegd. In dat geval wordt het personenautoverkeer min-

der gehinderd door het langzamer rijdende vrachtverkeer. 

 

2 .  B e t e r e  v e r b i n d i n g  e c o n o m i s c h e  k e r n z o n e s  

Hoewel Fryslân op rijksniveau geen econmische kernzones heeft, heeft Noord -

Nederland wel degelijk economische betekenis. De regionale economisch van 

belang zijnde Westergozone (Leeuwarden - Harlingen) en A7-zone (Sneek – 

Heerenveen - Drachten) vormen daarin belangrijke gebieden die goede infra-

structurele verbindingen behoeven. Maar het zijn niet alleen de beide ge-

noemde economische kernzones die van economisch belang zijn, ook de regio’s 

leveren een belangrijke bijdrage aan de Friese economie.  
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Uit de herijkingsanalyse die voorafging aan het opstellen van het Streekplan 

Fryslân, zijn de functie en ligging van kernen in hun regionale omgeving en ten 

opzichte van elkaar in ogenschouw genomen. Vrijwel alle inwoners van Fryslân 

blijken binnen de verzorgingssfeer van 7½ tot 10 km van een regionaal of ste-

delijk centrum te wonen. Buiten de stedelijke centra zijn dat de regionale 

centra Balk, Bolsward, Buitenpost, Burgum, Franeker, Gorredijk, Grou, Joure, 

Kollum, Lemmer, Makkum, Oosterwolde, St. Annaparochie, Surhuisterveen, 

Wolvega en Workum.  

 

Uit het onderzoek Wurkgelegenheid Fryslân (2012) blijkt dat de beide econo-

mische kernzones weliswaar 64% van de werkgelegenheid in de provincie bie-

den, maar dat daarnaast de regio’s met 36% een niet onbelangrijke rol 

vervullen. Goede onderlinge verbindingen tussen deze centra en met andere 

landsdelen en het Duitse achterland zijn van wezenlijk belang om het econo-

misch belang blijvend te ondersteunen. 

 

Dat de N381 ook nu al een belangrijke (economische) functie heeft, blijkt uit 

het vrachtverkeer dat van de weg gebruik maakt. Zo is circa 20% van alle ver-

keer dat op de N381 rijdt vrachtverkeer. Dit betreft een hoog percentage in 

vergelijking tot de rest van Fryslân, waar het aandeel vrachtverkeer op provin-

ciale Friese wegen gemiddeld 12,5% behelst. Dit verkeer komt vele disconti-

nuïteiten op de huidige route tegen (gelijkvloerse kruisingen, stoplichten, 

erfaansluitingen) die leiden tot veel afremmen, stoppen en weer optrekken. 

Deze discontinuïteiten zijn in het nieuwe ontwerp allemaal verdwenen. 

Vrachtverkeer en overig verkeer kan ongehinderd van de route gebruik maken, 

net als reeds het geval is op het Drentse deel van de N381, dat in 2004-2006 

werd gereconstrueerd en sindsdien voldoet een de eisen voor een stroomweg-

verbinding en de eisen vanuit Duurzaam Veilig.   

 

3 .  V e i l i g  w eg e n n e tw e r k  i n  Z u i d o o s t  -  F r y s l â n  en  v e r b e t e -

r i n g  v an  l e e f b aa r h e i d  i n  h e t  g e b i e d  l a n g s  d e  N 3 8 1  

Dat de omvorming van de N381 bijdraagt aan de realisatie van een veilig we-

gennetwerk in Zuidoost - Fryslân houdt verband met de Duurzaam Veilig-

principes (zie ook de tabel hieronder) en de categorisering en structurering van 

het Friese wegennet.  

 

Tabel 3. Duurzaam Veilig-principes 

Duurzaam Veilig-principe Beschrijving 

Functionaliteit van wegen  

Monofunctionaliteit van wegen: 'stroomweg', 'ge-

biedsontsluitingsweg' of 'erftoegangsweg' in een 

hiërarchisch opgebouwd wegennet  

Homogeniteit van massa's en/of snel-

heden en richting  

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij 

matige en hoge snelheden  

Herkenbaarheid van de vormgeving van 

de weg en voorspelbaarheid van weg-

verloop en van gedrag van weggebrui-

kers  

Omgeving en gedrag van andere weggebruikers die 

de verwachtingen van weggebruikers ondersteunen 

via consistentie en continuïteit van het wegont-

werp  
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Duurzaam Veilig-principe Beschrijving 

Vergevingsgezindheid van de omgeving 

en van weggebruikers onderling  

Letselbeperking door een vergevingsgezinde omge-

ving en anticipatie van weggebruikers op gedrag 

van anderen  

Statusonderkenning door de verkeers-

deelnemer  

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschat-

ten  

 

Binnen het project N381 is het Duurzaam Veilig-principe toegepast.  

 

De baanverdubbeling leidt tot een verdere vergroting van de veiligheid en 

leefbaarheid in de omgeving van de N381. In de huidige situatie is de ont-

sluiting van Haulerwijk in zuidwestelijke richting matig: het verkeer maakt 

veelvuldig gebruik van de route via Waskemeer, over de smalle Leidijk en het 

oude tracé van de N381 naar de nieuwe N381. De beoogde ontsluiting van 

Haulerwijk naar de nieuwe N381 is voorzien via de N918, de N919 en Ooster-

wolde Zuid. Als de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde wordt verdub-

beld, wordt de kwaliteit van de N381 verbeterd, waardoor de route via 

Oosterwolde Zuid aantrekkelijker wordt voor het verkeer van en naar Haul-

erwijk. Deze route is beter ingericht voor het verkeer, waardoor de veiligheid 

toeneemt. Vanwege het feit dat langs deze route veel minder woningen staan 

dan langs de route Waskemeer, Leidijk en het oude tracé van de N381, zal 

langs de oude route ook de leefbaarheid toenemen.  

 

4 .  V e r b e t e r i n g  v an  v e r k e e r s v e i l i g h e i d  o p  en  o m  d e  N 3 8 1  

Hoewel de verkeersveiligheid met het uitvoeren van de werkzaamheden aan de 

N381 is verbeterd door het ongelijkvloers kruisen van verbindingen in het on-

derliggende weggennet, kan het veiligheidsthema nog sterker worden verbe-

terd door de weg dubbelbaans aan te leggen. Met een dergelijke weginrichting 

worden de beide rijrichtingen met een geleiderail afgeschermd waardoor fron-

tale ongevallen ook niet meer mogelijk zijn. Daarnaast wordt het snelheidsre-

gime beperkt tot 100 km/uur. Dit is ingegeven door de weginrichting (het 

ontbreken van een volwaardige vluchtstrook die een hogere voertuigsnelheid 

zou legitimeren) en uit oogpunt van leefbaarheid (geluidhinder en luchtkwali-

teit).  

 

Een 2x2 weg is veiliger dan een 1x2 weg, mede omdat: 

- het wegbeeld rustiger is en het comfort hoger is; 

- er onveilige inhaalmanoeuvres worden voorkomen; 

- de vergevingsgezindheid van de weg groter is. Er is meer uitwijkruimte. 
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5 5  O m g e v i n g s a s p e c t e n  

In dit hoofdstuk zijn de diverse van toepassing zijnde onderzoeksaspecten ten 

behoeve van de planvorming van het project onderzocht. Achtereenvolgens is 

ingegaan op de planologische en milieukundige consequenties waarvoor wette-

lijke normen gelden. Voor ieder onderzoeksaspect is ingegaan op het geldende 

kader waaraan moet worden voldaan, het uitgevoerde onderzoek met betrek-

king tot het projectgebied en de conclusie met betrekking tot de uitvoerbaar-

heid van het project.  

 

Bij de uitvoering van de diverse onderzoeken is gebruik gemaakt van het ver-

keersonderzoek “Verkeersmodel N381 versie 3.0 – Technische rapportage”, 

GoudappelCoffeng, 21 september 2016, kenmerk FLD165/Ksg/1457.02. Omdat 

het de basis vormt van alle andere onderzoek, wordt enige aandacht geschon-

ken aan de uitgangspunten en de uitkomsten van dit verkeersonderzoek. Uit 

het verkeersonderzoek blijkt dat als gevolg van de verdubbeling van het tra-

ject Donkerbroek – Oosterwolde de verkeersgroei beperkt blijft ten opzichte 

van de eerder berekende cijfers: de grootste berekende toename bedraagt 

afgerond 200 motorvoertuigen per etmaal.  

 

Alle aangehaalde en afzonderlijk verrichte onderzoeken ten behoeve van de 

voorgenomen baanverdubbeling gelden als afzonderlijke bijlagen bij deze 

ruimtelijke onderbouwing. Hiervan is een compleet overzicht gegeven achterin 

deze notitie.  

5 . 1   

V e r k e e r s o n d e r z o e k  

U i t g an g s pu n t en  v e r ke e r sm o d e l  

In 2008 is door Goudappel Coffeng het verkeersmodel opgesteld voor de N381 

(versie 2.0). De verkeerscijfers uit dit verkeersmodel hebben ten grondslag 

gelegen aan de reeds doorlopen ruimtelijke procedures op basis van het PIP 

voor de ombouw van de N381 die naar verwachting eind dit jaar gereed is. 

Hierna zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het aangepaste model weer-

gegeven. Voor een compleet beeld dient het verkeersonderzoek te worden 

geraadpleegd. 

 

Het verkeersmodel voor de N381 is voor dit project aangepast tot versie 3.0. 

Dit is een lokale verfijning van het Nederlands Regionaal Model 2016 

(NRM2016). Met andere woorden: op regionale schaal worden alle beschikbare 

gegevens overgenomen vanuit het NRM en lokaal heeft een verfijning en actua-

lisering naar het jaar 2013 plaatsgevonden voor de gebieden rond de N381. Het 

verkeersmodel geeft duidelijk inzicht in de lokale en regionale verschuivingen 

SEPARATE  

BIJLAGEN 

AFSTEMMING MET 

NRM2016 
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van de verkeersstromen, waarbij maximale afstemming plaatsvindt met het 

NRM2016. Toevoeging aan het verkeersmodel N381 is het gebruik van kruis-

puntmodellering. 

 

Bij het opstellen van het aangepaste verkeersmodel voor de N381, zijn uit-

gangspunten gedefinieerd, waarbij onderscheid is gemaakt in de volgende 

onderdelen. 

- studiegebied; 

- gebiedsindeling; 

- basis- en prognosejaar; 

- tijdsperiode; 

- vervoerswijzen; 

- motieven. 

 

Het studiegebied van het verkeersmodel omvat een strook om de N381 heen 

(zie onderstaande figuur 5.). 

 

 
F i g u u r  5 .  S t u d i e g e b i e d  v e r k e e r s m o d e l  N 3 8 1  ( b r o n : G o o g l e  M a p s )  

 

De gebiedsindeling in het studiegebied is overgenomen uit het verkeersmodel 

N381 versie 2.0. Deze is gebaseerd op de indeling wijken en buurten van het 

CBS.  

 

Voor het basisjaar is 2013 gekozen om een zo recent mogelijk jaar te nemen, 

waarvan betrouwbare (tel)data beschikbaar zijn, zodat dit een herkenbaar 

beeld geeft en dit goed kan worden gecontroleerd. Er is gekozen om een situa-

BASISELEMENTEN  

VERKEERSMODEL 

STUDIEGEBIED 

GEBIEDSINDELING 

BASIS- EN PROGNOSEJAAR 
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tie voor de start van de werkzaamheden te kiezen, omdat in de jaren daarna 

altijd wel verstorende afsluitingen in het studiegebied hebben plaatsgevonden. 

 

Voor het prognosejaar is gekozen voor 2030, hetgeen weer aansluit bij het 

beschikbare prognosejaar in het NRM. Voor 2030 is zowel het scenario ‘hoog’ 

(H) als het scenario ‘laag’ (L) berekend. Dit is van belang voor het gebruiken 

van de uitkomsten van het verkeersmodel in andere onderzoeken (zoals bij-

voorbeeld het akoestisch onderzoek). Het scenario ‘hoog’ gaat ervan uit dat de 

verkeersstroom zo groot mogelijk is als op basis van de uitgangspunten uit het 

NRM kan worden berekend. Dat levert een worst-case-uitkomst op. Voor het 

bepalen van de maximale milieueffecten van het project op de omgeving zijn 

de uitkomsten uit scenario ‘hoog’ dan ook het uitgangspunt. 

 

Samenvattend zijn alle uitgangspunten van het verkeersmodel N381 in tabel 4. 

weergegeven: 

 

Tabel 4. Uitgangspunten verkeersmodel N381 

 

 

V e r k e er s e f f e c t e n  v e r d u b b e l i n g  N 3 8 1  D o n k er b r o ek  –  O o s -

t e r w o ld e  

In het verkeersmodel zijn zowel voor een laag als hoog scenario in 2030 de 

effecten  van het verdubbelen van het weggedeelte Donkerbroek - Oosterwol-

de bepaald. In tabel 5. zijn de etmaalintensiteiten op de verschillende gedeel-

ten van de N381 weergegeven, inclusief enkele aangrenzende wegvakken die 

relevant zijn voor de milieuonderzoeken. De intensiteiten uit het verkeersmo-

del bedragen werkdaggemiddelde etmaalintensiteiten. 

 
 

SAMENVATTING VAN ALLE 

UITGANGSPUNTEN 
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Tabel 5. Intensiteiten per weggedeelte (motorvoertuigen/etmaal) 

 wegvak 2013 
2030 L 

autonoom 

2030 H 

autonoom 

2030 L 

volgens 

project 

2030 H 

volgens 

project 

Trajectdelen N381 

1 De Mersken – Weinterp 12.900 21.400 24.000 21.500 24.000 

2 t.h.v. aansluiting Weinterp N.v.t. 17.600 19.900 17.600 19.900 

3 Weinterp – ’t West 11.200 19.700 22.200 19.700 22.200 

4 t.h.v. aansluiting ’t West n.v.t. 13.200 15.000 13.300 15.100 

5 ’t West – Drie Tolhekken 9.800 14.700 16.600 14.800 16.800 

6 t.h.v. aansluiting Drie Tolhekken n.v.t. 10.000 11.100 10.100 11.200 

7 Drie Tolhekken – Venekoten 7.300 11.000 12.200 11.100 12.400 

8 t.h.v. aansluiting Venekoten n.v.t. 9.200 10.300 9.200 10.400 

9 Venekoten – Terwisscha 9.900 12.100 13.600 12.200 13.700 

10 t.h.v. aansluiting Terwisscha n.v.t. 9.300 10.500 9.300 10.500 

11 Terwisscha – Oude Willem 8.000 9.700 11.000 9,700 11.000 

12 Oude Willem – Drentse grens 8.800 10.100 11.300 10.100 11.400 

Onderliggend wegennet 

13 ’t West 2.600 3.100 3.500 3.100 3.500 

14 Herenweg 4.100 5.900 6.600 5.900 6.600 

15 Drie Tolhekken 1.200 300 500 300 400 

16 Nanningaweg 4.300 6.000 7.000 6.000 7.100 

17 Bovenweg 5.100 4.400 5.000 4.400 5.000 

18 Venekoterweg 7.000 5.000 5.800 5.000 5.800 

 

De belangrijkste conclusies zijn nu: 

- Voor het lage scenario wordt weinig groei verwacht wat betreft het 

autoverkeer tussen 2013 en 2030. Toch neemt de intensiteit over de ge-

hele N381 tussen 2013 en 2030 toe. Variërend van 1.300 mvt/etm bij de 

Drentse grens tot 8.500 mvt/etm bij Drachten. Dit is het effect van de 

nieuwe vormgeving van de N381. 

- In het hoge scenario is de intensiteit op de gehele N381 conform ver-

wachting hoger dan in het lage scenario. Dit varieert van 1.200 mvt/etm 

aan de Drentse grens tot 2.600 mvt/etm bij Drachten.  

- Zowel voor het hoge als lage scenario geldt dat de verdubbeling tot 

minimale verschillen leidt met de autonome ontwikkeling. Op hondertal-

len afgerond is dit maximaal 200 mvt/etm. 

 

Wat de uiteindelijke verkeersintensiteiten zullen zijn moet worden afgewacht. 

Het is niet onredelijk om ervan uit te gaan dat de verkeersintensiteiten zich 

tussen het hoge en het lage scenario zullen bewegen.  
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In “Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan” (PVVP, herziene versie in 2011) zijn 

in bijlage G algemene vormgevingseisen ten aanzien van wegen opgenomen 

(zie ook paragraaf 3.2):  

 

 

 

Op grond van de verwachting dat de verkeersintensiteiten zich ergens tussen 

het lage en het hoge scenario zullen bewegen, kan voor het traject ’t West – 

Drie Tolhekken worden geconcludeerd dat hier aanleiding bestaat om een 2x2-

autoweg te overwegen. Voor de andere trajectdelen bestaat deze aanleiding 

er op grond van de verkeerscijfers niet. Juist om de aansluiting met de 

stroomweg N351 te realiseren, ligt het doortrekken tot afslag Venekoten voor 

de hand.  

 

Uit eerder ten behoeve van het PIP N381 uitgevoerde verkeersonderzoek blijkt 

dat de N381 een belangrijk bundelend effect heeft: het onderliggend wegen-

net wordt flink ontlast, zij het dat een aantal wegen ook meer verkeer te ver-

duren krijgen. Voor die wegen geldt dat door het verminderen van het totaal 

aantal aansluitingen die wegen (die wel een aansluiting op de N381 hebben 

gekregen) meer verkeer trekken dan in het verleden. Uit datzelfde onderzoek 

is ook gebleken dat de N381 veel vrachtverkeer trekt: 20% van het verkeer 

bestaat uit vrachtverkeer, een hoeveelheid vrachtverkeer die past bij een 

stroomweg. Dit is opnieuw bevestigd in het verkeersonderzoek dat aan dit 

project ten grondslag ligt. Al met al past het verdubbelen van het traject Don-

kerbroek – Oosterwolde - Venekoten in de vormgevingseisen uit het PVVP. 

5 . 2   

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

W e t t e l i j k  k ad er  

De Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder 

andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen 

en te beperken. In het kader van dit project zijn de bepalingen uit de wet met 

betrekking tot het wegverkeerslawaai relevant. Provincie Fryslân heeft daarom 

onderzoek laten verrichten naar de gevolgen van de verdubbeling van de N381 

tussen Donkerbroek en Oosterwolde op de geluidhinder vanwege het wegver-

keer.  
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O n d er z o e k  

In het verrichte akoestisch onderzoek
9
 is nagegaan wat de effecten zijn van 

het project op de geluidsbelasting vanwege het verkeer op de N381 op wonin-

gen en andere geluidsgevoelige functies voor zover deze weg binnen het pro-

jectgebied ligt en vanwege het verkeer op het onderliggend wegennet, voor 

zover ook dit wegennet moet worden aangepast.  

 

In het onderzoeksrapport is ingegaan op de situatie: wat verandert er ten op-

zichte van de recent gerealiseerde situatie? Vervolgens is uitgebreid aandacht 

besteed aan het wettelijk toetsingskader en beoordeeld of het toetsingskader 

van toepassing is. Omdat het hier gaat om een aanpassing van een reeds be-

staande weg geldt als belangrijk wettelijk criterium voor het beantwoorden 

van de vraag of er sprake is van geluidshinder, dat de toename van de geluids-

hinder in de nieuwe situatie tenminste (afgerond) 2 dB meer dient te bedragen 

dan de geluidshinder in de bestaande situatie. Wanneer daarvan sprake is, is 

volgens de Wgh sprake van een ‘reconstructie’. In dat geval moet worden be-

zien of de toename van het wegverkeerslawaai past binnen de wettelijke 

grenswaarde van 48 dB of binnen een hogere grenswaarde die aan een speci-

fieke woning of andere geluidsgevoelige functie is verleend. Wanneer dat niet 

het geval is, dan moet worden nagegaan of maatregelen getroffen moeten 

worden. Van de maatregelen moet worden bepaald of deze uitvoerbaar en 

doelmatig zijn. 

 

Vervolgens zijn in het rapport de resultaten weergegeven van de doorrekening 

van de nieuwe situatie op basis van de wettelijke standaard rekenmethode II. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de prognoses van het verkeer zoals die blijken 

uit het verkeersonderzoek
10

. In dit verkeersonderzoek (zie ook de vorige para-

graaf) is nagegaan wat de toename van het verkeer kan zijn als gevolg van de 

aanpassing van de N381 ten opzichte van de situatie zonder deze aanpassing. 

Daarbij is onder meer bepaald wat de toename in worst-case kan zijn. Het 

akoestisch onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van de worst-case-

berekeningen. Daarmee is de maximale situatie als uitgangspunt genomen voor 

de berekening van de geluidsbelasting. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt het volgende:  

De verdubbeling van de N381 leidt niet tot een reconstructie in de zin van de 

Wet geluidhinder. Ten gevolge van de verdubbeling is dan ook geen sprake van 

een toename van de geluidshinder van (gemiddeld) 2 dB of meer op gevoelige 

functies.  

 

 

                                                   
9  “Verdubbeling N381 Donkerbroek Oosterwolde, Akoestisch onderzoek Wgh”, DGMR Indu-

strie, Verkeer, en Milieu B.V., Drachten, 21 oktober 2016, M.2016.0010.00.R001, versie 

004, definitief. 
10 “Verkeersmodel N381 versie 3.0 – Technische rapportage”, GoudappelCoffeng, 21 septem-

ber 2016, kenmerk FLD165/Ksg/1457.02. 

RESULTATEN  
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C o n c l u s i e  

De uitvoering van het voorliggende project wordt niet door geluidhinder van-

wege het wegverkeer belemmerd. 

5 . 3   

E c o l o g i e  

In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het van belang 

om aandacht te besteden aan beschermde natuurwaarden. De effecten op 

natuurwaarden dienen te worden beoordeeld in relatie tot bestaande wet- en 

regelgeving op het gebied van de soortenbescherming als vastgelegd in de 

Flora- en faunawet (Ffw) en de gebiedsbescherming, betreffende de Natuurbe-

schermingswet 1998 (Nbw 1998), Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

en provinciale verordeningen, 

 

In verband met de planontwikkeling die voorligt, is ecologisch onderzoek uit-

gevoerd
11

. Het onderzoek heeft zich gericht op de soortenbescherming en de 

gebiedsbescherming.  

5 . 3 . 1   

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

W e t t e l i j k  k ad er  

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van een aantal veelal zeldzame 

en kwetsbare planten en diersoorten. In het kader van de voorgenomen omge-

vingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo voor de 

verdubbeling van de N381 tussen Donderbroek en Venekoten moet worden 

onderzocht of verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden wor-

den en of een ontheffing van de Flora- en faunawet benodigd is. Als dat het 

geval is, dan haakt zo’n ontheffing aan bij de omgevingsvergunning en is een 

verklaring van geen bedenkingen nodig van de Minister van Economische Za-

ken. De Flora- en faunawet is overal in Nederland van toepassing, ongeacht het 

type of de omvang van de werkzaamheden of activiteiten. 

 

De Flora- en faunawet hanteert drie verschillende beschermingsniveaus: een 

lichte, een matige en een zware bescherming. Voor soorten met een lichte 

bescherming geldt een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen. Bij ma-

tig en zwaar beschermde soorten geldt als ontheffingscriterium in ieder geval 

dat aan de gunstige staat van instandhouding van de soort geen afbreuk wordt 

gedaan. Om dat te bewerkstelligen kunnen zo nodig mitigerende (schade be-

perkende) en compenserende maatregelen worden getroffen. Bij voorkeur 

betekent dit dat het ontwerp, planning en/of uitvoering zodanig afgestemd 

dienen te worden op de aanwezige beschermde soorten, zodat de functionali-

teit van de verblijfplaats van deze soorten behouden blijft. Als met mitigeren-

                                                   
11 “Natuuronderzoek verdubbeling N381 Donkerbroek – Venekoten”, Buro Bakker adviesburo 

voor ecologie, Assen, P16016, definitief 1.0, 17 november 2016. 

NORMSTELLING 

 EN BELEID 
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de maatregelen niet valt te voorkomen dat verbodsbepalingen worden over-

treden, dan dient een ontheffingsprocedure te worden doorlopen. 

 

O n d er z o e k  

Het onderzoek heeft zich gericht op effecten tijdens de aanlegfase en tijdens 

de gebruiksfase:  

 

Aanlegfase: 

- Tijdens de aanleg worden essentiële vliegroutes van de Laatvlieger niet 

aangetast. De verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden niet 

overtreden. Voor het overige betreffen de vliegroutes voor de andere 

vleermuissoorten geen essentiële vliegroutes. Om die reden is overtre-

ding van een verbodsbepaling van de Flora- en faunawet niet aan de or-

de. Teneinde ervoor te zorgen dat de andere vleermuissoorten 

niettemin gebruik kunnen blijven maken van de vliegroutes zowel tij-

dens de aanleg- als in de gebruiksfase zijn gezien de zorgplicht enkele 

maatregelen wenselijk. Tijdens de aanlegfase zullen netten worden ge-

plaatst. Ten behoeve van de gebruiksfase zullen hop-overs met een 

kunstboom in de middenberm worden geplaatst. Hiermee blijven deze 

vliegroutes voor alle vleermuissoorten functioneel. 

- Tijdens de aanleg worden bestaande trekroutes (reeds bestaande fauna-

tunnels) van de das aangetast. Van de trekroutes zijn drie routes essen-

tieel (de nummers 15, 16 en 17).  

De bestaande faunatunnels moeten worden verlengd. De verlenging van 

de deze dassentunnels vinden in één dag plaats (overdag), waardoor de 

migratieroutes ’s nachts, wanneer de Das actief is, weer functioneel 

zijn. Een aantasting van deze migratieroutes op een wijze dat de dassen 

hun verblijfplaatsen zullen verlaten, is dan ook niet aan de orde. Er is 

geen overtreding van een verbodsbepaling van de Flora- en faunawet. 

 

Gebruiksfase: 

- In de gebruiksfase wordt de weg breder hetgeen een negatief effect 

heeft op de passeerbaarheid van de weg door de das. De functionaliteit 

van het (niet-essentiële) leefgebied van de das kan worden behouden 

door het nemen van maatregelen als het plaatsen van rasters en aanleg 

van extra faunatunnels. Er is geen overtreding van een verbodsbepaling 

van de Flora- en faunawet. 

- Tijdens de aanleg worden twee passages voor de otter om de N381 te 

passeren aangetast. Deze passages (bij Donkerbroek) betreffen overi-

gens niet-essentiële migratieroutes. Om die reden is overtreding van 

een verbodsbepaling van de Flora- en faunawet niet aan de orde. Ten-

einde ervoor te zorgen dat ook deze routes passeerbaar blijven, zullen 

de ecoduikers worden verlengd dan wel verlegd. 

- Schade aan broedvogels moet voorkomen worden. Indien er werkzaam-

heden in het broedseizoen moeten starten, is het belangrijk dat broed-

vogels voorafgaand aan het broedseizoen en tijdens het broedseizoen 

worden geweerd. Zolang er voor wordt gezorgd, dat broedvogels zich 
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gedurende de werkzaamheden niet vestigen, kan er tijdens het broed-

seizoen worden doorgewerkt. 

- Effecten op overige beschermde soorten hebben uitsluitend betrekking 

op soorten met een licht beschermde status en hiervoor gelden vrijstel-

lingen.  

 

C o n c l u s i e  

Wanneer de uitwerking van een natuurvriendelijke planning, werkwijze en de 

benodigde mitigatie plaatsvindt binnen een ecologisch werkprotocol, is er geen 

sprake van strijd met de bepalingen in de Flora- en faunawet.  

5 . 3 . 2   

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

W e t t e l i j k  k ad er  

Natura 2000 vormt een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De 

geselecteerde natuurgebieden zijn een goede weerspiegeling van de verschei-

denheid aan natuur op het Europese continent. Natura 2000 is te beschouwen 

als Europese topnatuur verbonden in een netwerk en draagt in belangrijke 

mate bij aan behoud van de Europese biodiversiteit.  

 

Binnen de beschermde gebieden komen kenmerkende habitats en soorten voor, 

waarvoor specifieke doelstellingen zijn geformuleerd. Natura 2000 is echter  

in de eerste plaats gericht op gebiedsbescherming, behoud van het gebied 

waarbinnen die verschillende beschermde waarden voorkomen. Hiervoor is  

het behoud en herstel van het complete ecosysteem noodzakelijk, zowel de 

abiotische als biotische aspecten daarvan, zodat de randvoorwaarden aanwezig 

zijn voor het voorkomen van specifieke kenmerkende habitattypen en soorten. 

Dit blijkt ook uit de algemene doelen die voor elk Natura 2000-gebied gelden. 

 

Naast de algemene doelen voor Natura 2000 zijn per Natura 2000-gebied ook 

specifieke doelen uitgewerkt. Dit zijn de instandhoudingsdoelen.  

 

In het kader van de voorgenomen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo voor de verdubbeling van de N381 tussen Don-

kerbroek en Venekoten, is een toetsing als bedoeld in artikel 19j Natuurbe-

schermingswet 1998 niet aan de orde. De omgevingsvergunning is immers geen 

plan. Wel moet onderzocht worden of voor de verdubbeling een vergunning als 

bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 nodig is. Als deze nodig is, 

dan haakt deze aan bij de omgevingsvergunning en is een verklaring van geen 

bedenkingen nodig van Gedeputeerde Staten van Fryslân. 

 

Bossen en andere terreinen met veel bomen zijn beschermd door de Boswet. 

Het doel van deze nationale wet is het in stand houden van het bosareaal in 

Nederland, dat wil zeggen: de letterlijke oppervlakte aan bos. De Boswet geldt 

alleen voor het buitengebied, niet voor erven en tuinen en niet in de bebouw-

de kom. Het gaat vooral om bossen, landschappelijke beplantingen en wegbe-

NATUURBESCHERMINGS-

WET 1998 

BOSWET 
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plantingen. De Boswet kent geen vergunningstelsel, maar een meldingsplicht; 

iedereen die in het buitengebied bomen wil gaan kappen, moet dit van te vo-

ren melden. Het gekapte bos moet vervolgens binnen drie jaar opnieuw wor-

den ingeplant of op een andere plek worden gecompenseerd. De Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO) is het bevoegd gezag bij de Boswet. 

 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) is onderdeel van het rijks-

beleid en heeft als doel de versnipperde Nederlandse natuur te vergroten en te 

verbinden en op die wijze grotere eenheden natuur te realiseren. Het NNN is 

een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur (plant en dier) in feite 

voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïso-

leerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. 

Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het 

NNN bestaat uit: 

- Bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden, 

robuuste verbindingen en (natte en droge) verbindingszones tussen deze 

gebieden. 

- Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer 

(beheersgebieden). 

- Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en 

de Waddenzee). 

 

De EHS (nu NNN) is geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (ministerie van 

LNV, 1990) en is nadien landelijk uitgewerkt in de Nota Ruimte (ministeries van 

VROM, LNV, V & W en EZ, 2006). De provinciale uitwerking is opgenomen in het 

Streekplan Fryslân 2007 (Provincie Fryslân, 2006) en de Verordening Romte 

Fryslân 2014 (Provincie Fryslân, 2014). Voor de aangewezen NNN-gebieden 

geldt een planologisch beschermingsregime. 

 

Het toetsingskader voor het NNN is uitgewerkt in het Streekplan 2007 en de 

Verordening Romte Fryslân 2014. Daarnaast zijn de door de ministeries van 

LNV en VROM en de gezamenlijke provincies afgesproken “spelregels EHS” 

(LNV, VROM & provincies, 2007) van belang.  

 

Uit de Verordening Romte Fryslân 2014 volgt dat een ruimtelijk plan voor 

gronden die onderdeel zijn van het NNN geen activiteiten en ontwikkelingen 

mogelijk maakt die leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 

waarden en kenmerken, of tot een significante vermindering van de oppervlak-

te van die gronden, of tot significante aantasting van de samenhang tussen 

gebieden die deel uitmaken van het NNN. 

 

In afwijking hiervan kan een ruimtelijk plan nieuwe activiteiten en ontwikke-

lingen mogelijk maken, 

als: 

1. er sprake is van een groot openbaar belang, 

2. er geen reële alternatieven voor de beoogde ontwikkeling zijn, 

NATUURNETWERK NEDER-

LAND (NNN) 
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3. schade door mitigerende maatregelen zoveel wordt beperkt als fysie-

kruimtelijk en wat betreft uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling 

redelijkerwijs mogelijk is, en 

4. resterende schade wordt gecompenseerd door het treffen van zodanige 

maatregelen dat geen netto verlies optreedt van wezenlijke kenmerken 

en waarden in termen van areaal, kwaliteit en samenhang van het NNN 

(Provincie Fryslân, 2014). 

 

De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, 

gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. De relevante NNN-

natuurdoelen en –kwaliteit voor wat betreft de potentiële waarden zijn vastge-

legd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan. 

 

In de Verordening Romte Fryslân 2014 (2014) heeft provincie Fryslân onder 

andere het beleid ten aanzien van bescherming van weidevogels vastgelegd. 

De complete uitwerking van het weidevogelbeleid is opgenomen in de Weide-

vogelnota 2014-2020. Het weidevogelbeleid heeft ten doel de inspanningen ten 

aanzien van behoud van weidevogels te concentreren in de meest kansrijke 

gebieden. In weidevogelgebieden zijn openheid en rust de belangrijke kern-

waarden. Als een ruimtelijke ingreep of ontwikkeling leidt tot aantasting van 

deze waarden, kan compensatie nodig zijn. 

 

Ten behoeve van bescherming van weidevogels zijn de volgende gebieden aan-

gewezen: 

- De weidevogelkansgebieden, die bestaan uit ruime en open gebieden 

(zichtafstand > 400 m) met voldoende rust en waarin gevarieerde gras-

landen liggen. 

- De weidevogelkerngebieden; deze gebieden liggen binnen de weidevo-

gelkansgebieden en worden geselecteerd en begrensd door de collectie-

ve beheerders in een weidevogelkansgebied. Dit zijn de feitelijke 

weidevogelgebieden waar inrichting en beheer optimaal zijn afgestemd 

op de weidevogels. Ze bestaan uit weidevogelreservaten, agrarische ge-

bieden of combinaties van beide. 

- Enkele zelfstandige ‘parels’ buiten de weidevogelkansgebieden met een 

hoge weidevogeldichtheid. 

 

Alleen in de weidevogelkansgebieden en in de weidevogelparels zijn nieuwe 

planologische ontwikkelingen met bebouwing, beplanting of verharding die 

verstorend werken op de openheid en rust in principe niet toegestaan. Dit is 

geregeld in artikel 7.2.2 van de Verordening Romte Fryslân 2014.  

 

Ook in de aangrenzende gebieden moet rekening worden gehouden met ont-

wikkelingen die verstorend werken op de weidevogelkansgebieden en weidevo-

gelparels.  

 

WEIDEVOGELBELEID 
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Nieuwe planologische ontwikkelingen in weidevogelkansgebieden of in de wei-

devogelparels zijn wél toegestaan met inachtneming van een aantal voorwaar-

den dat is beschreven in artikel 7.2.4 van de Verordening Romte Fryslân 2014. 

Ter invulling van de aldaar opgenomen (financiële) compensatievoorwaarde is 

de Regeling Weidevogelcompensatie Fryslân 2014 vastgesteld. 

 

O n d er z o e k  N a tu r a  20 0 0 - g e b i e d en  

In onderstaand figuur is de ligging de Natura 2000-gebieden Wijnjeterper Schar 

en het Drents-Friese Wold ten opzichte van tracé van de N381 waar de verdub-

beling plaatsvindt aangegeven.  

 

 
F i g u u r  6 .  L i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  i n  Z u i d o o s t  -  F r y s l â n .  R o d e  

l i j n e n  g e v e n  d e  b e g r e n z i n g  v a n  h e t  t r a c é  v a n  d e  v e r d u b b e l i n g  v a n  

d e  N 3 8 1  a a n  

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Drents-Friese Wold, dit ligt op 

ruim 2 km van het verdubbelingstracé. 

 

De aanleg en gebruik van een weg kan gepaard gaan met de volgende storings-

factoren: 

1. oppervlakteverlies; 

2. versnippering of barrièrewerking; 

3. verstoring door geluid, licht en optische verstoring; 

4. mechanische effecten; 

5. verontreiniging; 

6. verdroging; 

7. vermesting en verzuring. 

 

De omvorming van het Friese deel van de N381 is eerder passend beoordeeld in 
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het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
12

. Daarin zijn de effecten van 

de hiervoor genoemde storingsfactoren uitvoerig onderzocht. In het uitgevoer-

de onderzoek zijn specifiek de effecten van de verdubbeling van de N381 tus-

sen Donkerbroek en Venekoten onderzocht. Per storingsfactor is bepaald of 

deze in het kader van deze verdubbeling aan de orde zijn.  

 

1 .  Op p e r v l a k te v e r l i e s  

Areaalverlies van een habitattype of leefgebied kan zich voordoen als het weg-

tracé leidt tot ruimtebeslag binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op 2 km van het tracé waarlangs 

de verdubbeling plaatsvindt. Areaalverlies van habitattypen of leefgebied van 

soorten door de verdubbeling tussen Donkerbroek en Venekoten is daarom 

uitgesloten.  

 

2 .  V e r s n i p p e r i n g  en  b a r r i è r e w e r k i n g  

Van versnippering of barrièrewerking zou sprake kunnen zijn als de verdubbe-

ling van de N381 zou leiden tot het uiteenvallen van het leefgebied van plant- 

en diersoorten. Vooral soorten met een beperkt verspreidingsvermogen zijn 

hier gevoelig voor. De weg zelf zou een barrière kunnen vormen voor fauna en 

kunnen leiden tot sterfte van individuen, bijvoorbeeld van de kamsalamander, 

een doelsoort van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. In dit geval kunnen 

deze effecten echter op voorhand worden uitgesloten, omdat het tracé waar-

langs verdubbeling plaatsvindt, op ruim 2 kilometer afstand ligt van het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het Drents-Friese Wold.  

 

3 .  V e r s t o r i n g  d o o r  g e l u i d ,  l i c h t  en  op t i s c he  v e r s t o r i n g  

Fauna is gevoelig voor verstoring door licht, geluid en optische verstoring. Dit 

effect kan zich tijdens de aanleg en in de gebruiksfase voordoen, maar alleen 

in de directe omgeving van de weg tot op een afstand van maximaal 1 km. 

Omdat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het Drents-Friese Wold, op 

meer dan 2 kilometer afstand van het wegtracé van de verdubbeling ligt, kun-

nen effecten op fauna op voorhand worden uitgesloten. 

 

4 .  M e c ha n i s c he  e f f e c t e n  

Mechanische effecten kunnen optreden bij betreding of het met mobiele werk-

tuigen of voertuigen berijden van habitattypen of leefgebieden. Dat effect kan 

voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Venekoten op voor-

hand worden uitgesloten. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt namelijk 

op 2 kilometer van het tracé waar de verdubbeling plaatsvindt dus van het 

berijden of betreden van habitattypen of leefgebieden binnen Natura 2000-

gebieden zal geen sprake zijn. 

                                                   
12 - Buro Bakker (2011a); Passende Beoordeling in verband met de omvorming van de N381 ter 

hoogte van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Buro Bakker adviesburo 

voor ecologie B.V. te Assen, in opdracht van provincie Fryslân. 

- Buro Bakker (2011b); Passende Beoordeling in verband met de omvorming van de N381 ter 

hoogte van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Buro Bakker adviesburo voor ecologie B.V. 

te Assen, in opdracht van provincie Fryslân. 
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5 .  V e r o n t r e i n i g i n g  

Verontreiniging kan bijvoorbeeld optreden door uitstoot van verontreinigende 

stoffen of afspoeling van stoffen vanaf het wegdek. Daarnaast kan sprake zijn 

van afspoeling van zout dat gebruikt wordt voor gladheidsbestrijding. Als deze 

stoffen in het milieu terechtkomen, kunnen ze mogelijk negatieve effecten 

hebben op flora en fauna. Vooral in de directe omgeving van de weg zouden 

deze effecten kunnen optreden. Omdat de afstand van het tracé waarlangs 

verdubbeling plaatsvindt tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ruim 2 km 

is, kan op voorhand worden uitgesloten dat er door verontreiniging negatieve 

effecten optreden in Natura 2000-gebieden. 

 

6 .  V e r d r og i n g  

Verdroging is aan de orde als een ingreep invloed heeft op de waterhuishou-

ding in een Natura 2000-gebied. Dit kan negatieve effecten hebben op de kwa-

liteit van habitattypen en leefgebieden. Het tracé waarlangs de verdubbeling 

plaatsvindt, ligt op ruim 2 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. 

Vanwege de grote afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er geen effecten 

op de waterhuishouding in Natura 2000-gebieden te verwachten. De waterlo-

pen die aanwezig zijn langs het verdubbelingstracé zijn niet direct verbonden 

met de waterhuishouding in de Natura 2000-gebieden. Er is dus geen sprake 

van beïnvloeding van de waterhuishouding of waterkwaliteit in de Natura 2000-

gebieden. 

 

7 .  V e r m e s t i n g  e n  v e r z u r i n g  

Bij aanleg en gebruik treedt er emissie van stikstof op uit verbrandingsmoto-

ren. Deze stikstof kan in de ruime omgeving neerslaan als depositie, ook in de 

Natura 2000-gebieden. Dit kan leiden tot verzuring en vermesting van hiervoor 

kwetsbare Natura 2000-gebieden.  

 

Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase, die ongeveer anderhalf jaar duurt, kan er sprake zijn 

van stikstofemissie uit verbrandingsmotoren van voertuigen en mobiele werk-

tuigen die worden ingezet voor de realisatie van de verdubbeling. Tegelijker-

tijd zal op het tracé waar de verdubbeling plaatsvindt sprake zijn van een 

snelheidsbeperking voor het verkeer. Ter hoogte van kruisingen zal de maxi-

mum snelheid 50 km/h worden ingesteld en voor de overige delen van het 

tracé een snelheid van 70 km/h . Doordat het verkeer het tracé met een lage-

re snelheid zal passeren zal ook de stikstofemissie vanuit deze voertuigen lager 

zijn.  

 

Voor de reconstructie van de N381 is al een vergunning op grond van de Nbw 

1998 verleend. Voor de nu aan de orde zijnde verdubbeling van de rijstroken is 

met AERIUS Calculator doorgerekend dat er ten opzichte van de vergunde situ-

atie geen sprake zal zijn van een merkbare toename van stikstofdepositie bin-

nen enig Natura 2000-gebied (zie hierna). Volledigheidshalve wordt opgemerkt 

dat dit ook geldt voor de aanlegfase. In vergelijking met de vergunde situatie 
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zal de aanleg van de extra rijstroken naar verwachting niet leiden tot een 

extra stikstofdepositiebijdrage, mede gezien het feit dat het wegverkeer ten 

tijde van de aanlegfase met een aangepaste (lagere) snelheid zal rijden alsme-

de ook vanwege de afstand tot de desbetreffende N2000-gebieden.  

 

Ter zijde, de opdrachtnemer krijgt als contracteis mee dat de depositie in de 

Natura 2000-gebieden in de aanlegfase niet de depositie in de gebruiksfase 

mag overstijgen. Significante negatieve effecten kunnen daarom op voorhand 

worden uitgesloten. 

 

Gebruiksfase 

Adviesbureau Goudappel Coffeng (201 6) heeft met AERIUS Calculator een 

berekening gemaakt van de te verwachten toename van de stikstofdepositie in 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving het tracé van de 

verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Venekoten. Uit de bereke-

ning blijkt dat het voornemen niet leidt tot een merkbare toename van de 

stikstofdepositie in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in de ruime 

omgeving van de N381. Dit zijn de Natura 2000-gebieden Wijnjeterper Schar, 

Drents Friese Wold & Leggelderveld, Bakkeveense Duinen en het Fochteloër-

veen. Vervolgstappen zijn daarom niet aan de orde. Op basis van de Passende 

Beoordeling die voor het PAS is gemaakt en de gebiedsanalyses die voor deze 

Natura 2000-gebieden zijn opgesteld kan een negatief effect op de instand-

houdingsdoelen van deze Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Als er voor de verdubbeling een vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuur-

beschermingswet 1998 zou zijn vereist, dan zou die aanhaken bij de aanvraag 

om de hier aan de orde zijnde omgevingsvergunning voor de verdubbeling. In 

dit geval blijkt dat er geen effecten zijn voor wat betreft stikstofdepositie. Er 

is daarom geen sprake van een vergunningplicht als bedoeld in de Natuurbe-

schermingswet 1998. In het verlengde daarvan is evenmin sprake van een aan-

haakverplichting. 

 

O n d er z o e k  B o sw e t  

Voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Venekoten is het op ver-

schillende plekken langs het tracé noodzakelijk om bomen te kappen. De locaties 

en aantallen van deze bomen zijn bepaald en ingemeten. Vervolgens is uitgewerkt 

hoeveel en waar compensatie van de te kappen bomen kan plaatsvinden. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven hoe dit is bepaald. 

 

Bij de bepaling van de benodigde compensatie van te kappen houtopstanden 

op en langs het tracé is inzake de Boswet uitgegaan van een één-op-één com-

pensatie. Dit is de minimale compensatie die door de Boswet wordt verlangd. 

Voor de bepaling van de benodigde compensatie is een omrekenmatrix ge-

maakt. Door te werken met deze matrix wordt aan de verplichte compensatie 

vanuit de diverse wettelijke regeling en bestuurlijke toezeggingen voldaan.  
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O n d er z o e k  N N N  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is beoordeeld op de volgende aspecten: 

1. Areaalverlies. 

2. Wezenlijke waarden en kenmerken. 

3. Functionaliteit verbindingszone. 

Areaalverlies 

Er is sprake van gering areaalverlies van 0,15 ha Moeras en 0,09 ha Kruiden- en 

faunarijk grasland. Het totale areaal van het Natuurnetwerk rond de Tsjonger 

bedraagt op deze plek circa 40 ha. Het areaalverlies bedraagt 0,6% van dit 

areaal. Het areaalverlies als zodanig, hoe gering ook, kan worden aangemerkt 

als een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. 

 

Wezenlijke waarden en kenmerken 

Voor de realisatie van de weg en de benodigde taluds gaat een gering areaal 

verloren waarvoor de beheertypen moeras en faunarijk grasland worden geam-

bieerd. In het noordelijk deel bestaat het huidige voorkomende vegetatietype 

uit een verruigd vochtig tot nat voedselrijk grasland, waarin brandnetel, dis-

tels, rietgras en grassen van een voedselrijk milieu domineren. Een dergelijk 

vegetatietype voldoet niet aan het hier beoogde en geambieerde beheertype 

Moeras. In het zuidelijk deel voldoet de vegetatie ook nog niet aan het beoog-

de natuurbeheertype. 

 

Functionaliteit verbindingszone 

De Tsjonger vormt een natte verbindingszone (EVZ). Doelsoorten voor deze EVZ 

zijn Ringslang, Zilveren maan en Grote vuurvlinder. De N381 kruist de EVZ door 

middel van een lange brug. Onder de brug is veel ruimte gecreëerd zodat deze 

passeerbaar is voor alle fauna. In de nieuwe situatie verandert dit niet; nog 

steeds zal er onder de brug voldoende ruimte zijn om passeerbaar te zijn voor 

fauna. Per saldo vindt er dan ook geen verslechtering plaats ten opzichte van 

de huidige situatie. We concluderen dan ook dat de mogelijkheden voor doel-

soorten om de Tsjonger te volgen ondanks de verdubbeling van de N381 ge-

handhaafd blijft en dat er dus geen sprake is van aantasting van de 

functionaliteit van de EVZ. 

 

Toetsing  

Ingrepen in het NNN zijn niet toegestaan zijn als deze de wezenlijke kenmer-

ken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële al-

ternatieven zijn én er sprake is van "redenen van groot openbaar belang" (nee, 

tenzij-principe). Er is geconcludeerd dat er sprake is van significante aantas-

ting door areaalverlies van beheertypen Moeras en Kruiden- en faunarijk gras-

land. 

 

Wanneer sprake is van significante aantasting, moet worden getoetst aan het 

‘nee, tenzij’-beschermingsregime. Dit houdt in dat moet worden aangetoond 

dat er sprake is van een groot openbaar belang en dat er geen reële alterna-

tieven zijn. Vervolgens moet de schade door mitigerende maatregelen zoveel 

worden beperkt als fysiekruimtelijk en wat betreft uitvoerbaarheid van de 
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beoogde ontwikkeling redelijkerwijs mogelijk is. Resterende schade moet wor-

den gecompenseerd door het treffen van zodanige maatregelen dat geen netto 

verlies optreedt van wezenlijke kenmerken en waarden in termen van kwaliteit 

en samenhang van het NNN. 

 

Fryslân beschikt over goede verbindingen met de aangrenzende provincies 

Noord - Holland, Groningen, Flevoland en Overijssel. De verbinding met Dren-

the is echter minder goed en het ontbreken van een adequate verbinding ver-

oorzaakt verkeersproblemen. Om deze reden is de N381 tussen Drachten en de 

Drentse grens opgewaardeerd. Een deel van de N381 is daarbij uitgebreid naar 

een autoweg met 2 x 2 rijstroken, de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde 

Zuid heeft 1 x 2 rijstroken. 

 

Op de N381 is sprake van een hoge verkeersdruk en een hoog aandeel vracht-

verkeer. Circa 20% van het verkeer dat over de N381 rijdt, is vrachtverkeer. 

Het gevolg is dat zich op de weg met 1 x 2 rijstroken (nog steeds) verkeerspro-

blemen (kunnen) voordoen, vooral tijdens de spits, zoals grote snelheidsver-

schillen tussen het verkeer op de weg, opstropen en vertraging van verkeer 

door het vrachtverkeer op de weg en onveilige inhaalmanoeuvres met hoge 

snelheid. Als hieraan niets gedaan wordt, zal de doorstroming op de N381 met 

1 x 2 rijstroken verminderen, neemt de bereikbaarheid van de kernen en werk-

gebieden langs de N381 af en neemt de verkeersonveiligheid op de weg toe. 

 

In het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) van de provincie Fryslân is 

de N381 gecategoriseerd als nationale stroomweg en is de opwaardering van de 

N381 tot een autoweg 100 km/u met ongelijkvloerse kruisingen opgenomen als 

prioritair project. Opwaardering van de N381 is ook opgenomen in het Streek-

plan van de provincie Fryslân, met het doel het verkeer in Zuidoost - Fryslân te 

structureren en kansen voor nieuwe werkfuncties te creëren, zoals het bedrij-

venterrein Venekoten in Oosterwolde. 

 

Concluderend zijn de doelen van de verbreding van de N381: 

4. een veilig wegennetwerk in Zuidoost - Fryslân; 

5. betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland; 

6. verbetering van de veiligheid op en om de N381; 

7. een betere verbinding tussen economische kernzones. 

 

Op meerdere vlakken is dus sprake van een groot openbaar belang voor de 

verbreding. De verdubbeling kan alleen aansluitend op het huidige tracé wor-

den uitgevoerd. Er zijn geen reële alternatieven. In dat geval moet compensa-

tie plaatsvinden. Dat kan op drie manieren (in volgorde van voorkeur): 

8. inrichting en bestemming van vervangend areaal voor de ontwikkeling 

van natuurwaarden aansluitend of nabij het gebied waar de beoogde 

ontwikkeling plaatsvindt; 

9. ontwikkeling van kwalitatief gelijkwaardige waarden in bestaand na-

tuurgebied, of inrichting en bestemming van vervangend areaal voor de 

ontwikkeling van natuurwaarden op afstand van het gebied waar de be-
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oogde ontwikkeling plaatsvindt, met behoud van voldoende samenhang 

in het NNN; 

10. storting van een financiële bijdrage in een compensatiefonds, die vol-

doende hoof is om het netto verlies te compenseren door de ontwikke-

ling van natuurwaarden. 

Besluitvorming over de ingreep (in het kader van de Omgevingsvergunning) en 

over de wijze en het moment van compensatie vinden gelijktijdig plaats zodat 

hierover zekerheid bestaat. 

 

De volgende twee compensatiemaatregelen zullen worden genomen: 

1. Voor het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland geldt een ontwikke-

lingstijd van 25 jaar (cf. natuurdoeltype bloemrijk grasland in Bal et al., 

2001). Voor Moeras geldt een ontwikkelingstijd van enkele jaren (<5 

jaar, cf. natuurdoeltype moeras in Bal et al., 2001). Dat betekent dat 

voor het areaalverlies van Kruiden- en faunarijk grasland moet worden 

gerekend met een toeslag van 2/3. Het te compenseren areaal bedraagt 

daardoor 0,15 ha Moeras en 0,15 ha Kruiden- en faunarijk grasland. Dit 

areaal is te realiseren in de strook die nu buiten het NNN ligt. Deze 

strook wordt ingericht in het kader van de gebiedsontwikkeling voor de 

opwaardering van de N381, met het oog op de compensatie voor de das 

en de mitigatie van de Poelkikker en de Buizerd (Buro Bakker, Compen-

satie- en mitigatieplan N381 Drachten - Drentse grens, 2011). Deze 

strook is qua oppervlakte (ca. 12 ha, zie figuur 7; geelgroene arcering) 

groter dan noodzakelijk is voor de compensatie- en mitigatieopgave voor 

de genoemde diersoorten. Het is dan ook mogelijk om het areaal voor 

moeras en kruiden- en faunarijk grasland hier te realiseren. Omdat de 

strook grenst aan de locatie waar het areaalverlies optreedt, is dit ook 

met het oog op het behoud van de samenhang en de kwaliteit van het 

NNN-gebied de meest ideale plek om de compensatie te realiseren.  

2. De provincie acht het gewenst om in lijn met het gedachtengoed achter 

de NNN-compensatieopgave daarnaast ook nog een vrijwillige financiële 

bijdrage te doen in het compensatiefonds. 

 

 
F i g u u r  7 .  L i g g i n g  s t r o o k  g e b i e d s o n t w i k k e l i n g  N 3 8 1  ( g e e l g r o e n e  

a r c e r i n g ,  a a n g e g e v e n  m e t  r o d e  p i j l )  
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De voor de hiervoor bedoelde strook geldende bestemming in het Inpassings-

plan N381 is toereikend voor de geplande NNN-compensatie en ook om deze in 

planologische zin te beschermen. Er is dan ook geen noodzaak om de compen-

satie in de omgevingsvergunning mee te nemen. Voor de inrichting van deze 

strook waren al middelen vrijgemaakt in het kader van de gebiedsontwikkeling 

N381. Met deze middelen kan ook in de NNN-compensatieopgave worden voor-

zien. Extra middelen zijn dan ook niet noodzakelijk. 

 

O n d er z o e k  w e i d ev o g e l g e b i ed  

De zuidoosthoek van Fryslân is geen belangrijk gebied voor weidevogels. In de 

omgeving van het plangebied liggen geen weidevogelkansgebieden of weidevo-

gelparels. De verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Venekoten leidt 

dus niet tot negatieve effecten op weidevogelgebieden. Verdere toetsing aan 

het provinciale weidevogelbeleid is niet nodig.  

5 . 4   

E r f g o e d  

5 . 4 . 1   

A r c h e o l o g i e  

W e t t e l i j k  k ad er  

De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is per 1 juli 2016 

de Erfgoedwet. Deze wet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein 

van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet. Een aantal artikelen uit 

de Monumentenwet worden echter opgenomen in de Omgevingswet die in 

voorbereiding is. De Erfgoedwet bepaalt dat deze artikelen van kracht blijven 

tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting in 2019. 

Op grond van artikel 38a van de Monumentenwet, zoals van toepassing op 

grond van artikel 9.1, eerste lid, van de Erfgoedwet, dient bij het vaststellen 

van een ruimtelijk plan rekening te worden gehouden met de in de grond aan-

wezige dan wel te verwachten monumenten. Uitgangspunt is dat, wanneer de 

bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 

Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en 

elders bewaard (ex situ).  

 

O n d er z o e k  

Ten behoeve van het PIP N381 zijn verschillende archeologische onderzoeken 

uitgevoerd. Relevant zijn in dit verband: 

- ARC-rapport 2006-74: “Een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

(IVO) door middel van boringen langs het nieuwe tracé van de N381 in 

de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf (Fr.)” – sep-

tember 2006;  
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- ARC-rapport 2007-35: “Een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

(IVO) door middel van boringen langs de mogelijk nieuwe tracés van de 

N381 te Donkerbroek, gemeente Ooststellingwerf (Fr.)” – juni 2007.  

 

Op grond van vorengenoemde onderzoeken is een aantal locaties in het PIP 

voorzien van een archeologische dubbelbestemming. Binnen het tracédeel van 

de N381 Donkerbroek – Oosterwolde dat nu met deze ruimtelijke onderbouwing 

wordt verdubbeld, gaat het om twee dubbelbestemmingen:  

1. het beekdal ter hoogte van ’t West, en; 

2. het beekdal van de Tsjonger parallel aan het Tsjongerkanaal. 

 

Voor de locatie aan ’t West zijn verschillende aanvullende onderzoeken uitge-

voerd
13

. Deze aanvullende onderzoeken hebben binnen dit beekdal tot op he-

den geen archeologische waarden aan het licht gebracht. Op grond van deze 

gegevens wordt nader onderzoek binnen het direct aangrenzende gebied niet 

zinvol geacht. Naar verwachting is de kans klein dat bij werkzaamheden in 

deze gebieden archeologische waarden worden verstoord.  

 

Voor de locatie in het Tsjongerdal geldt dat werkzaamheden binnen dit gebied 

uitgevoerd dienen te worden onder archeologische begeleiding. Hiervoor is een 

Programma van Eisen opgesteld
14

. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de 

pingoruïne in het gebied, daarnaast is de verplaatsing van een aantal waterlei-

dingen archeologisch begeleid en vastgelegd in een rapport, en tenslotte is de 

aanleg van bermsloten ook archeologisch begeleid en vastgelegd in een rap-

port
15

. Om uitsluitsel te kunnen geven over de aan- of afwezigheid van archeo-

logische waarden is aanvullend onderzoek uitgevoerd door MUG Ingenieurs-

bureau
16

. Op grond van dit onderzoek is geen vervolgonderzoek noodzakelijk 

geacht.  

 

C o n c l u s i e  

                                                   
13  “Archeologisch onderzoek langs de N381, locatie kruispunt Donkerbroek”, Archeodienst 

BV, Zevenaar, rapport 502, mei 2014. 

“Archeologisch onderzoek langs de N381, Zandwinningslocatie ten westen van kruispunt 

Donkerbroek”, Archeodienst BV, Zevenaar, rapport 646, april 2015. 

“Archeologisch onderzoek langs de N381, Dijklichaam bij ongelijkvloerse kruising ten wes-

ten van Donkerbroek”, Archeodienst BV, Zevenaar, rapport 656, april 2015. 

“Archeologische begeleiding langs de N381, locatie Donkerbroek – Tjabbekampster Water-

lossing”, Archeodienst BV, Zevenaar, rapport 590, december 2014. 
14  “Programma van Eisen N381 AB Tsjongerdal”, versie 2.1, definitief. 
15  “Een pingoruïne in het Tsjongerdal bij Oosterwolde”, RAAP, notitie 4561, 2013.  

“Bemonstering van een pingoruïne in het Tsjongerdal bij Oosterwolde”, RAAP, notitie 

5110, juni 2014. 

“Archeologisch onderzoek verplaatsen waterleiding locatie Tsjongerdal-Noord te Donker-

broek”, Archeodienst BV, Zevenaar, rapport 562, 2014. 

“Archeologisch onderzoek langs de N381, locatie Tsjongerdal-Noord te Donkerbroek”, Ar-

cheodienst BV, Zevenaar, rapport 560. 
16  “Archeologisch booronderzoek Verdubbeling N381 Donkerbroek Oosterwolde, gemeente 

Ooststellingwerf (FR)”, MUG Ingenieursbureau, publicatie 2016-56, mei 2016. 

LOCATIE  

’T WEST 

LOCATIE 

TSJONGERDAL 
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Voor de locatie ’t West wordt verder archeologisch onderzoek niet zinvol ge-

acht. Voor de locatie Tsjongerdal blijft de archeologische dubbelbestemming 

van toepassing voor het relevante deel van het projectafwijkingsbesluit. Dit 

betekent dat werkzaamheden binnen dat gebied uitgevoerd moeten worden 

onder archeologische begeleiding op grond van het daartoe opgestelde Pro-

gramma van Eisen. 

Voor het overige deel van het projectafwijkingsbesluit geldt op grond van de 

uitgevoerde onderzoeken de kans dat archeologische resten zullen worden 

verstoord dusdanig klein is geacht dat beschermende maatregelen niet nodig 

zijn en er geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen verdubbeling. 

5 . 4 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  

W e t t e l i j k  k ad er  

Ieder ruimtelijk plan dient vanwege de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) 

ook een analyse van cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevat-

ten. Voor zover hiervan in een plangebied sprake is dient dan ook aangegeven 

te worden op welke wijze met cultuurhistorische waarden rekening wordt ge-

houden. 

 

O n d er z o e k  

De N381 doorkruist verschillende landschapstypen en ook verschillende cul-

tuurhistorische lijnen. Hierom is in het beeldkwaliteitsplan uit 2011 nader 

gestudeerd op de relatie tussen de N381 met de te realiseren kunstwerken en 

de cultuurhistorische lijnen die worden gekruist. De volgende cultuurhistori-

sche elementen zijn daarbij onderscheiden:  

- In het middentracé komt een belangrijke, oude ontginningslijn voor. Dit 

betreft ’t West (Donkerbroek). Naast de belangrijke ontginningslijnen 

komen er op cultuurhistorisch gebied nog een aantal kerken voor die als 

oriëntatiepunt zouden kunnen dienen, zoals de kerk in Donkerbroek.  

- De Balkweg vormt een oude verbinding tussen Makkinga en Donkerbroek. 

In de historie heeft deze weg als een belangrijke handelsroute gefuncti-

oneerd. Langs de Balkweg heeft een spoorlijn gelegen in de periode van 

1911 tot na de Tweede Wereldoorlog. Langs het tracé waren tramhaltes 

gesitueerd. Het tracé is hier nog deels herkenbaar. 

- Op de heideontginning heeft zich in het begin van de 19
de

 eeuw het 

landgoed Ontwijk ontwikkeld. Het gebouw werd omstreeks 1845 vervan-

gen door het huidige gebouw. De ligging van het landgoed aan de Op-

sterlânske Kompanjonsfeart is een zeer bewuste keuze geweest. De 

woning met schuur en de koetsierswoning werden naar de vaart gericht, 

waarmee mogelijkheden voor een afgewogen tuinaanleg werden gecre-

eerd. Het terrein achter de woning kenmerkt zich door bosaanleg van 

verschillende boomsoorten en van diverse ouderdom, diverse beukenla-

nen en restanten van heidevelden en vennetjes, een doolhof en de 

rijksmonumentale recreatiewoning Klokkebei. De relatie met het dorp 
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Donkerbroek en de recreatieve mogelijkheden zijn belangrijke elemen-

ten. 

 

Met de onderkende cultuurhistorische waarden is rekening gehouden door een 

en ander te vertalen naar onderscheidend materiaalgebruik ten behoeve van 

de afwerking van de kunstwerken in het plan voor de N381. De opwaardering 

van de N381 heeft inmiddels plaatsgehad.  

Het project maakt een baanverdubbeling mogelijk tussen Donkerbroek en Oos-

terwolde. In dat kader is geen sprake van een onevenredig grote nieuwe in-

breuk op cultuurhistorie: er zijn geen belangrijke cultuurhistorische structuren 

die hiermee worden aangetast, althans niet anders dan een gering ruimtebe-

slag als gevolg van de baanverdubbeling. De kunstwerken zullen op basis van 

het voor dit project opgestelde beeldkwaliteitsplan worden gerealiseerd. In 

dat beeldkwaliteitsplan is voortgebouwd op keuzen die ook zijn gemaakt bij 

het realiseren van de huidige N381. Op deze wijze ontstaat samenhang en 

aansluiting bij cultuurhistorische waarden die in het kader van het PIP N381 

zijn onderkend. 

 

C o n c l u s i e  

Het project mag gelet op voorgaande uit oogpunt van cultuurhistorie uitvoer-

baar worden geacht.  

5 . 5   

B o d e m  

W e t t e l i j k  k ad er  

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 

functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemver-

ontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitge-

voerd. In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming (Wbb) van 

toepassing, waarin is geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige 

verontreinigingen worden aangetroffen er sprake is van een saneringsgeval. 

 

O n d er z o e k  

Ten behoeve van het project is een milieutechnisch verkennend bodem-, wa-

terbodem-, asfalt- en fundatieonderzoek uitgevoerd
17

. Uit dit onderzoek blijkt 

het volgende.  

 

Plaatselijk zijn tussen viaduct Nanningaweg en tunnel Duistereweg zwakke tot 

sterke bijmengingen met puin in de boven- en/of ondergrond aangetoond. 

Visueel zijn op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal geen asbestver-

                                                   
17  “Milieutechnisch verkennend bodem-, waterbodem- en asfalt- en fundatieonderzoek, N381 

Traject Donkerbroek-Oosterwolde te Donkerbroek – Oosterwolde”, MOS Milieu B.V., Rhoon, 

5 oktober 2016, kenmerk R1601760-AL_2. 
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dachte (plaat)materialen waargenomen. In de grond zijn ten hoogste licht 

verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters aangetoond. In het 

grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium gemeten. Uit de onder-

zoeksresultaten blijkt dat alleen de asfaltkern bij de fietstunnel ‘Hoogezand 

teerhoudend is. De overige asfaltkernen zijn niet teerhoudend.  

 

Op basis van vorengenoemde onderzoeksresultaten is de gehele locatie ge-

schikt voor het beoogde gebruik als weg, dan wel voor het huidige gebruik.   

 

C o n c l u s i e  

Vanuit oogpunt van de milieuhygiënische bodemkwaliteit is het project uit-

voerbaar. 

5 . 6   

W a t e r  

W e t t e l i j k  k ad er  

In de ruimtelijke ordeningspraktijk is tevens de wettelijk verplichte ‘water-

toets’ van belang. De watertoets wordt gezien als een procesinstrument dat 

moet waarborgen dat de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de wa-

terhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de 

watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met Wetterskip 

Fryslân als betrokken waterbeheerder. 

 

O n d er z o e k  

Het project voor de baanverdubbeling op het traject Donkerbroek - Oosterwol-

de is in het kader van de watertoets aan Wetterskip Fryslân voorgelegd. Hier-

van is in een afzonderlijke rapportage verslag gedaan
18

. Hieruit blijkt dat voor 

de verdubbeling van de N381 van Donkerbroek tot Oosterwolde de ingrepen in 

en de gevolgen voor het watersysteem beperkt zijn tot: 

- toename verharding door nieuw aanleg of verbreding van het bestaande 

wegdek; 

- aanpassing bermsloten voor de ontwatering en afwatering van de N381 

als compensatie van het extra verharde oppervlak; 

- aanleg gesloten of open tunnels e.e.a. in symmetrie met de reeds aan-

gebrachte/geplande kunstwerken; 

- wijziging berging Donkerbroek door de aanleg van een tweede tunnel 

tussen de huidige weg en het dorp. 

 

Compensatie vindt plaats door de extra verharding van 7,25 m breedte voor de 

extra dubbelbaansweg te compenseren met extra waterberging. De extra wa-

terberging wordt gerealiseerd door de bermsloten in de lager gelegen delen te 

verruimen dan wel nieuw te graven. Als uitgangspunt wordt een bodembreedte 

                                                   
18  “Watertoets verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde”, Wetterskip Fryslân, versie 

21-9-2016, definitief. 
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van 1,50 m in plaats van 50 cm gehanteerd en waar mogelijk wordt extra ber-

ging gerealiseerd.  

 

C o n c l u s i e  

Het project is voor het aspect waterbeheer uitvoerbaar.  

 

Een watervergunning (en/of Keurontheffing) van Wetterskip Fryslân als water-

beheerder is nodig voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open 

water, waterkeringen en wegen in het beheer van het waterschap, het ont-

trekken van grondwater en het lozen op het oppervlaktewater. Voor zover 

noodzakelijk om tot realisatie van het project te komen, zullen te zijner tijd 

de benodigde vergunningen dan wel ontheffingen bij het waterschap moeten 

worden aangevraagd. De diverse benodigde vergunningen en ontheffingen wor-

den voor het project verleenbaar geacht; de benodigde watervergunning zal 

tegelijkertijd met de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

5 . 7   

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

W e t t e l i j k  k ad er  

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de woon- en 

leefomgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 

vuurwerk, aardgas of LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich 

op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als 

het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, 

water en spoor en door buisleidingen. Het beleid is er op gericht te voorkomen 

dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen 

plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit alge-

mene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim: Activiteitenbesluit). 

 

O n d er z o e k  

Door Arcadis is onderzoek verricht
19

 naar de situatie rondom externe veiligheid 

voor een autoweg met 2x2 rijstroken. De rapportage hiervan geldt als separate 

bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing. In navolgende is volstaan met het 

opnemen van de conclusies uit het externe veiligheidsonderzoek.  

 

Voor het externe veiligheidsonderzoek naar het aan te passen wegtraject van 

de N381 is een berekening uitgevoerd van het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. De risicoberekeningen laten zien dat het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over het nieuwe wegtraject voldoet aan de landelijke normen voor het 

                                                   
19

  “Onderzoek Externe Veiligheid; Verdubbeling N381 Donkerbroek-Oosterwolde”, Arcadis, 

Amersfoort, 18 maart 2016, projectnummer D04051.000424.0100, referentie 078833751 A. 

NOTA BENE 
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plaatsgebonden risico. Verder leidt baanverdubbeling niet tot een toename van 

het groepsrisico.  

 

Gezien de uitkomsten van de risicoberekeningen is een verdere verantwoording 

van het groepsrisico niet noodzakelijk. Met het oog op het uit te brengen ad-

vies van de veiligheidsregio zijn kort de mogelijkheden behandeld voor zelf-

redzaamheid en hulpverlening ter hoogte van het aan te passen wegtraject van 

de N381.  

 

In algemene zin zijn mensen die in de omgeving van de N381 verblijven in staat 

om het gebouw en vervolgens het gebied in tegengestelde richting van deze 

provinciale weg te ontvluchten. Bij de realisatie van nieuwe bestemmingen 

nabij het nieuwe wegtraject moet wel aandacht worden besteed aan de zelf-

redzaamheid van de daar aanwezige personen.  

 

Voor het beheersen van een incident is van belang dat hulpdiensten snel ter 

plaatse kunnen zijn. Om de bereikbaarheid van het wegtraject te bevorderen 

kan gedacht worden aan afsluitbare calamiteitendoorsteken, voorzieningen om 

rijbanen af te sluiten en waarschuwingen om een rijbaan doorgankelijk te 

houden voor hulpdiensten.  

 

A d v i e s  b r an d w e e r  F r y s l ân  

Het hiervoor beschreven onderzoeksrapport is aan Brandweer Fryslân voorge-

legd om advies. Het ontvangen advies is in bijlage 3 opgenomen. Brandweer 

Fryslân heeft het advies gericht op het optimaliseren van de veiligheidssituatie 

die wordt bepaald door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Gelet 

op deze risicobron is gekeken naar diverse aspecten. Geconcludeerd is dat de 

uitbreiding van de weg op de externe veiligheid dusdanig klein is dat een ver-

dere verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde is. Ten aanzien van 

de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid worden in de planvormingsfase nog 

geen knelpunten verwacht.  

 

C o n c l u s i e  

In het verrichte onderzoek naar externe veiligheid is geconcludeerd dat de 

regelgeving en de geldende richtlijnen voor de aan de orde zijnde externe 

veiligheidsaspecten geen belemmeringen opleveren voor de uitvoerbaarheid 

van de aanpassingen aan de N381. Externe veiligheid vormt geen belemmering 

voor de uitvoerbaarheid van het project. 

5 . 8   

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

W e t t e l i j k  k ad er  

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het 

gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke orde-

ningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof 
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(PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. Grenswaarden ten aanzien van de 

jaargemiddelde concentratie betreffen 40 µg/m3 voor zowel NO2 als PM10 en 25 

µg/m3 voor PM2,5. Projecten met een invloed van ‘niet in betekenende mate’ 

(nibm) op de luchtkwaliteit zijn verder vrijgesteld van toetsing aan de grens-

waarden. Dit geldt op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdra-

gen (luchtkwaliteitseisen) onder meer voor projecten die minder dan 3% van de 

(toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10 bijdragen, wat overeenkomt met 

1,2 µg/m3. 

 

O n d er z o e k  

Omdat verdubbeling van het tracé Donkerbroek – Oosterwolde van invloed is op 

het aantal verkeersbewegingen op de weg is inzicht nodig in de gevolgen van 

de plannen op de luchtkwaliteit. Ten behoeve van het project is daarom door 

adviesbureau GoudappelCoffeng een luchtkwaliteitsonderzoek verricht
20

. Uit 

de resultaten van dit onderzoek valt op te maken dat de planeffecten zeer 

beperkt zijn. De verkeerseffecten van de plannen zijn dusdanig klein dat er 

geen noemenswaardige concentratieveranderingen zijn. In geen geval is er 

sprake van een overschrijding van grenswaarden.  

 

C o n c l u s i e  

Geconcludeerd kan worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor 

de uitvoerbaarheid van het project. 

5 . 9   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

H o o g s pa n n i n g s l e i d i n g en  

N o r m s t e l l i n g  

Op grond van het voorzorgbeginsel heeft het voormalige Ministerie van VROM 

in oktober 2005 aan overheden en netbeheerders advies omtrent hoogspan-

ningsleidingen uitgebracht. Geadviseerd wordt, zoveel als redelijkerwijs moge-

lijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen 

langdurig verblijven/worden blootgesteld
21

 in een gebied rond bovengrondse 

hoogspanningsleidingen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is 

                                                   
20 “Verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde; Onderzoek luchtkwaliteit”, Goudappel-

Coffeng, Leeuwarden, 21 september 2016, FLD165/Kzj/1458.02. 
21  Voor langdurige blootstellingen wordt uitgegaan van kinderen die wonen of verblijven in 

scholen, crèches of kinderopvangplaatsen die gelegen zijn in magneetveldzones. Als gevoe-

lige bestemmingen hiervoor worden woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen 

aangemerkt. Locaties waar zich wel kinderen kunnen bevinden, maar waar de verblijftijd 

vergeleken met wonen als kort kan worden bestempeld, worden niet aangemerkt als ge-

voelige be-stemming, zoals recreatievoorzieningen.  
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dan 0,4 microTesla (μT)
22

. Hiervan moet bij vaststelling van bestemmingsplan-

nen en wijzigingen in bestaande plannen rekening mee gehouden worden. 

 

 

 

 

 

  

T o e t s i n g  

Het projectgebied kruist de hoogspanningsleiding Heerenveen - Donkerbroek. 

Dit betreft een 110 kV-leiding (van Liander). De zogenaamde indicatieve zone
23

 

die hiervoor door het RIVM
24

 wordt aangegeven, beslaat respectievelijk 50 m 

aan weerszijden van het hart van de hoogspanningslijn. Dit zijn conservatieve 

aannames. De daadwerkelijke zone van 0,4 μT (microtesla) is kleiner. Het 

voorgenomen plan voor de baanverdubbeling op het traject Donkerbroek – 

Oosterwolde leidt niet tot een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarbij kin-

deren langdurig verblijven of worden blootgesteld in de zone van de aanwezige 

hoogspanningsleiding. 

 

Provincie Fryslân heeft van de netbeheerder TenneT een verklaring van geen 

bezwaar ontvangen (zie bijlage) op basis waarvan de provincie binnen de daar-

in opgenomen voorwaarden de noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van 

de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde kan uitvoe-

ren. 

 

O v e r i g e  k a b e l s  e n  l e i d i n g en  

In en rond het plangebied zijn verder geen kabels en leidingen aanwezig die 

planologische bescherming genieten en waar rekening mee gehouden moet 

worden. 

 

C o n c l u s i e  

Het project is dan ook uitvoerbaar wat betreft de aanwezige hoogspanningslei-

ding in het plangebied.  

5 . 1 0   

M . e . r . - v e r a n t w o o r d i n g  

W e t t e l i j k  k ad er  

Sinds de implementatie van de Europese m.e.r.-richtlijn en de richtlijn voor de 

Strategische Milieubeoordeling (SMB) in Nederlandse wetgeving is voor verschil-

                                                   
22  De magneetveldzone. De magneetveldzone is de strook grond die zich aan beide zijden 

langs de hoogspanningslijn uitstrekt en waarbinnen het magneetveld gemiddeld over een 

jaar hoger dan 0,4 μT is of in de toekomst kan worden. 
23  De “indicatieve zone” is de magneetveldzone berekend op basis van een aantal conserva-

tieve aannames. 
24  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  
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lende ruimtelijke plannen en de besluiten de verplichting ontstaan om een 

milieueffectrapport (MER) op te stellen. Een plan-MER moet worden opgesteld 

indien:  

1. een plan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een m.e.r.-

(beoordelings)plichtige activiteit;  

2. voor een plan een passende beoordeling op grond van de Habitatricht-

lijn/Nbw 1998 gemaakt moet worden.  

 

Een besluit-MER moet worden opgesteld voor een in kolom 4 van het onderdeel 

C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. genoemd besluit voor de in dat onder-

deel genoemde besluit-m.e.r.-plichtige activiteit en als de daarbij aangegeven 

drempelwaarde is overschreden of is voldaan aan het anderszins onderschei-

dend criterium. Ook moet een besluit-MER worden opgesteld indien dit volgt 

naar aanleiding van een besluit-m.e.r.-beoordeling (op basis van onderdeel D 

van de bijlage bij het Besluit m.e.r.).  

 

Een formele besluit-m.e.r.-beoordeling is aan de orde voor een in kolom 4 van 

het onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. genoemd besluit voor de 

in dat onderdeel genoemde besluit-m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit en 

als de daarbij aangegeven drempelwaarde is overschreden of is voldaan aan 

het anderszins onderscheidend criterium. Is dat laatste niet het geval, dan 

dient een vormvrije-m.e.r.-beoordeling te worden verricht.   

 

Een m.e.r. is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure waar-

mee voor de m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk plan 

of een ruimtelijk besluit op basis van een zekere bandbreedte de milieugevol-

gen worden beoordeeld. Op die manier krijgt het milieu een volwaardige rol in 

de afweging van belangen.  

 

T o e t s i n g  

De omgevingsvergunning is geen plan in de zin van de m.e.r.-regeling. Er hoeft 

daarom geen plan-m.e.r. te worden doorlopen. Het project maakt een ruimte-

lijke ontwikkeling mogelijk die is benoemd in kolom 1 van onderdeel D van de 

bijlage bij het Besluit m.e.r., te weten punt 1.1 aangaande: “De wijziging of 

uitbreiding van een autosnelweg of autoweg”. Het uit te voeren voornemen in 

het plangebied overschrijdt de drempelwaarde als genoemd in kolom 2 van 

onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., omdat de activiteit betrek-

king heeft op een tracélengte van meer dan 5 kilometer. Op grond hiervan 

dient een m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning te worden uitge-

voerd.  

 

O n d er z o e k  

In een afzonderlijk opgestelde m.e.r.-beoordelingsnotitie
25

 zijn de milieueffec-

ten van de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied beschreven en beoor-

                                                   
25  ‘N381 Donkerbroek - Oosterwolde Zuid, m.e.r. beoordeling’, WESTIA 

Infrastructuurplanning & Advies, versie definitief 1.0 , 18 november 2016. 
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deeld. In het onderzoek stond de vraag centraal: leidt de verdubbeling van de 

N381 tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en is er een m.e.r. 

nodig?  
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De gevolgen van het project op verschillende milieuaspecten zijn uitgebreid 

beschreven en hebben geleid tot een beoordeling die in de navolgende tabel is 

samengevat:  

 

 

Verklaring bij de tekens: 

+ belangrijk positief effect 

0/+ positief effect 

0 geen of nagenoeg geen effect 

0/- negatief effect 

- belangrijk negatief effect 

 

C o n c l u s i e  

Na een integrale beoordeling van de milieuaspecten is geconcludeerd dat er 

van belangrijke nadelige gevolgen geen sprake is. Dit komt vooral doordat er 

sprake is van de uitbreiding van bestaande infrastructuur en niet de aanleg van 

nieuwe infrastructuur. Het komt ook doordat het project gerealiseerd wordt in 

grotendeels open en dunbevolkt (buiten)gebied en geen wettelijk beschermde 

natuurgebieden doorsnijdt. Omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu optreden, is er geen m.e.r. nodig voor de verdubbeling van de N381 

tussen Donkerbroek en Oosterwolde - Zuid. 
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6 6  U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 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  

6 . 1 . 1   

G r o n d e x p l o i t a t i e  e n  f i n a n c i ë l e  u i t v o e r -

b a a r h e i d  

Op grond van artikel 6.12 Wro wordt een exploitatieplan vastgesteld voor 

gronden waarop een aangewezen bouwplan is voorgenomen. Wat onder een 

bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1. Bro aangegeven. Het voor-

genomen plan voor baanverdubbeling kan op basis hiervan niet als bouwplan 

worden aangemerkt. Verplicht kostenverhaal op basis van de Grondexploita-

tiewet (afdeling 6.5 Wro) is daarmee niet aan de orde.  

 

De verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde - Zuid wordt 

toegevoegd als opdracht aan het lopende project N381. Het budget van € 25 

miljoen is toegevoegd aan het bestaande projectbudget, met de vaststelling 

van de begroting 2016 door Provinciale Staten. Het project is daarmee financi-

eel uitvoerbaar.  

6 . 1 . 2   

P l a n s c h a d e v e r h a a l  

Door het toestaan van het project voor een baanverdubbeling van de N381 op 

het traject Donkerbroek - Oosterwolde is er de kans dat door eigenaren van 

gronden in de directe omgeving van het plangebied op grond van artikel 6.1 

Wro een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. Die-

genen die schade lijden door de uitvoering van het project omdat hun onroe-

rend goed in waarde vermindert, kunnen de schade verhalen (voor zover deze 

redelijkerwijs niet voor de aanvrager behoort te blijven) wanneer die boven de 

2% van de waarde van het onroerend goed uitkomt. Er is een voorziening ge-

troffen voor de mogelijke kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming 

in de planschade. 

6 . 1 . 3   

C o n c l u s i e  

Omdat het project niet voorziet in een exploitatieplanplichtig bouwwerk, is 

kostenverhaal op grond van de Grondexploitatiewet niet aan de orde. Er zijn 

provinciale middelen vrijgemaakt, waardoor de financiële uitvoerbaarheid van 

het project is verzekerd. Ook is een voorziening getroffen voor de mogelijke 

kosten in verband met tegemoetkomingen in planschade.  . 
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6 . 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  

6 . 2 . 1   

O v e r l e g  e x .  a r t .  3 . 1 . 1  B r o  e n  i n s p r a a k  

In het kader van het bestuurlijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro wordt het 

project aan gemeente Ooststellingwerf aangeboden die daarmee in de gele-

genheid worden gesteld om een overlegreactie op het plan in te dienen. Hoe-

wel het gebruikelijk is dat ook het Wetterskip Fryslân in het overleg wordt 

betrokken, is dat in het kader van dit project niet noodzakelijk: het Wetterskip 

heeft via het opstellen van het waterplan voor dit project haar wateradvies 

gegeven. Het waterplan is integraal in het projectplan verwerkt. 

6 . 2 . 2   

O v e r i g e  r e s u l t a t e n  

Te zijner tijd wordt in deze paragraaf ingegaan op eventueel ingekomen overi-

ge reacties. 

6 . 3   

P r o c e d u r e l e  a s p e c t e n  

6 . 3 . 1   

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

Voor het project bestaat de noodzaak voor het verlenen van een omgevings-

vergunning om af te wijken van de gemeentelijke bestemmingsplannen en het 

PIP. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gemeentelijke be-

stemmingsplannen en het PIP gaat in ieder geval vergezeld van een goede 

ruimtelijke onderbouwing en een verbeelding (met plancontour) die het moge-

lijk maakt om in een digitale omgeving de plannen weer te geven en de locatie 

vast te leggen (geometrische plaatsbepaling). Voorliggend rapport voorziet in 

de ruimtelijke onderbouwing om af te wijken van het geldende bestemmings-

plan en PIP. Bij de terinzagelegging van de ontwerpomgevingsvergunning en na 

verlening van de omgevingsvergunning zal deze worden gepubliceerd via ruim-

telijkeplannen.nl.  

 

De omgevingsvergunning herziet het geldende bestemmingsplan niet, maar is 

te beschouwen als een uitzondering die wordt gemaakt ten aanzien van de van 

toepassing zijnde regels in de gemeentelijke bestemmingsplannen en het PIP. 

Een omgevingsvergunning geeft geen beheerregeling.  
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6 . 3 . 2   

P l a n p r o c e d u r e  

De procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt in dit geval 

door de provincie gevoerd. De procedure verloopt globaal als volgt: 

- Eerst vindt het overleg plaats als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. De uitkom-

sten van het overleg worden bij het ontwerpvergunning betrokken. Zo no-

dig wordt het ontwerp erop aangepast. 

- Aansluitend wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter visie ge-

legd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen omtrent het ont-

werp naar voren brengen. Deze procedure is vastgelegd in de Awb, 

afdeling 3.4. Daaraan voorafgaand draagt het bevoegd gezag (Gedeputeer-

de Staten) zorg voor het verkrijgen van de ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen (VVGB) van Provinciale Staten door het toezenden van alle 

benodigde stukken (artikel 3.11 Wabo). Na de terinzagelegging dragen Ge-

deputeerde Staten zorg voor het verkrijgen van de definitieve VVGB van 

Provinciale Staten.  

- Vervolgens wordt over de omgevingsvergunning een besluit genomen door 

het College van Gedeputeerde Staten.  

- Het besluit wordt gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Na dit besluit 

staat gedurende zes weken de mogelijkheid open voor een beroepsgang bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). 

6 . 3 . 3   

O n t e i g e n i n g  

Ten behoeve van het project baanverdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwol-

de worden met de betreffende eigenaren gesprekken gevoerd over de aankoop 

van de benodigde gronden en opstallen. Inzet is dat op minnelijke wijze tot 

overeenstemming wordt gekomen. Als de provincie en de eigenaren van de 

gronden en opstallen het niet eens worden, kan op basis van de Onteigenings-

wet een onteigeningsprocedure worden ingezet. 

6 . 3 . 4   

C o ö r d i n a t i e r e g e l i n g  

Naast een omgevingsvergunning om tot realisatie van het project over te kun-

nen gaan, kunnen ook andersoortige vergunningen nodig zijn, zoals een ont-

grondingsvergunning (van de provincie) of een watervergunning (van 

Wetterskip Fryslân). Hiervoor gelden verschillende procedures. Ten aanzien 

van het voeren van verschillende procedures kan tijdwinst worden behaald 

door de zogeheten coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) - 

afdeling 3.6 - van toepassing te verklaren.  

 

In het voorliggende geval gaat het om de provinciale coördinatieregeling, zoals 

die is opgenomen in de artikelen 3:33 van de Wro. Voor het toepassen hiervan 

is door Provinciale Staten d.d. 25 november 2015 een toepassingsbesluit geno-

men. Hierdoor zijn de procedures van verschillende overheden gekoppeld.  


