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I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Fryslân beschikt over goede verbindingen met aangrenzende provincies: Noord-

Holland, Groningen, Flevoland en Overijssel zijn goed ontsloten vanuit Fryslân. 

De verbinding met Drenthe is echter minder goed en het ontbreken van een 

adequate verbinding veroorzaakt verkeersproblemen. De doorgaande verkeers-

functie en de inrichting van de N381 zijn in de huidige situatie niet goed op 

elkaar afgestemd: 

- De functie ‘stroomweg’ die in het PVVP aan de N381 is toegekend komt 

niet tot zijn recht vanwege de gelijkvloerse kruisingen en de maximum-

snelheid van 80 km/uur (tussen Drachten en Oosterwolde; daarna 100 

km/uur). 

- In tegenstelling tot het verwachtingspatroon van de weggebruiker kent 

de N381 verschillende kruisingen, oversteekvoorzieningen en dergelijke, 

die onzeker rijgedrag kunnen veroorzaken en daardoor het risico op on-

gevallen doen toenemen en waardoor de trajectsnelheid van 80 km/uur 

niet gehaald kan worden. 

 

Het gevolg is dat zich op en rondom de weg allerlei verkeersproblemen voor-

doen. Deze lopen uiteen van een relatief hoge verkeersdruk, met name tijdens 

de spits, ernstige ongevallen tot een onprettig woon- en leefklimaat: 

- De N381 is een weg met een belangrijke netwerkfunctie. Het hoge aan-

deel vrachtverkeer laat dit ook duidelijk zien. Van het verkeer dat over 

de N381 rijdt, bestaat circa 20% uit vrachtverkeer. Op een gemiddelde 

provinciale weg bedraagt dit percentage circa 12,5%. 

- Door de hoge verkeersdruk kiezen automobilisten voor routes door ver-

schillende kernen, die niet geschikt zijn als doorgaande route. 

- De verkeersveiligheid van de N381 is verontrustend. Ieder jaar vinden er 

op het Friese deel van de N381 gemiddeld 48 ongevallen plaats, waarbij 

gemiddeld 7 à 8 ernstige verkeersslachtoffers vallen, waarvan gemiddeld 

1,4 dodelijk. 

- Ook geeft de N381 problemen wat betreft geluidshinder voor aanwonen-

den en wordt de oversteekbaarheid en de barrièrewerking als een pro-

bleem ervaren. 
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Wanneer er niets gedaan wordt, zullen de problemen in de toekomst groter 

worden: 

- De doorstroming, met name bij de kruispunten, zal verder verminderen, 

waardoor de gewenste trajectsnelheid van 80 kilometer per uur bij lan-

ge na niet gehaald wordt. 

- Ook zal de nu al hoge verkeersonveiligheid verslechteren. 

- Tevens zal de barrièrewerking van de weg, met name voor het landbouw-

verkeer, toenemen. 

 

De doelen van het opwaarderen van de N381 zijn dan ook: 

- betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland; 

- een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân; 

- verbetering van de veiligheid op en om de N381; 

- verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de N381; 

- een betere verbinding tussen economische kernzones. 

1 . 2   

W a a r o m  e e n  i n p a s s i n g s p l a n ?  

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 is de situatie 

gewijzigd dat uitsluitend gemeenten een bestemmingsplan konden vaststellen; 

nu kunnen ook het rijk en de provincies zelfstandig bestemmingsplannen vast-

stellen. Dergelijke plannen heten dan rijks- of provinciale inpassingsplannen. 

 

Een inpassingsplan treedt in de plaats van het gemeentelijk bestemmingsplan. 

Het wordt door het parlement respectievelijk Provinciale Staten vastgesteld. 

Tenzij het parlement respectievelijk Provinciale Staten anderszins hebben 

besloten voeren de gemeenten het plan vervolgens uit. Dit betekent bijvoor-

beeld dat de omgevingsvergunningen die noodzakelijk zijn om de bouwwerken 

in een inpassingsplan te kunnen realiseren, door burgemeester en wethouders 

van de gemeente waarin de bouwwerken moet verrijzen, worden verleend. 

Daarmee wordt een inpassingsplan dus eigenlijk weer een bestemmingsplan. In 

het geval van het provinciaal inpassingsplan N381 is ervoor gekozen dat Gede-

puteerde Staten uitvoerder van het plan wordt en hiermee in de plaats treedt 

van burgemeester en wethouders als het gaat om het verlenen van de beno-

digde uitvoeringsvergunningen.  

 

Rijk en provincies mogen uitsluitend een inpassingsplan opstellen, indien met 

het opstellen een rijks- of provinciaal belang gemoeid is. Verder is het prak-

tisch wanneer rijk of provincies een inpassingsplan opstellen, wanneer het 

plangebied zich uitstrekt over meerdere gemeenten. In het geval van de aan-

passing van de N381 zijn beide situaties aan de orde: de N381 is een provincia-

le weg, waarvan het provinciaal belang is dat de weg beter voor zijn doel 

wordt ingericht en bovendien ligt de weg in 3 gemeenten. Het ligt dan ook 

voor de hand dat de planologische procedure wordt gevoerd op basis van een 

provinciaal inpassingsplan. 
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1 . 3   

G l o b a l e  i n h o u d  v a n  h e t  p l a n  

Het beleid van de provincies Fryslân en Drenthe is erop gericht om het door-

gaande verkeer tussen de beide provincies te bundelen op een route die ge-

schikt is voor een dergelijke hoeveelheid verkeer, een aangepaste N381. De 

weg wordt nu reeds als een belangrijke verkeersader beschouwd en het belang 

van de weg wordt in de toekomst verder benadrukt. In het beleid heeft de weg 

inmiddels de status van ‘stroomweg’ gekregen; de weg is echter nog niet als 

zodanig ingericht. Dit wordt opgelost door de N381 op te waarderen van een 80 

km/uur weg naar een 100 km/uur autoweg. De weg wordt voorzien van onge-

lijkvloerse kruisingen, waardoor de weg zijn functie als stroomweg kan vervul-

len. Op het noordelijke gedeelte van het tracé (tussen Drachten en Donker-

broek) zal de weg verdubbeld worden uitgevoerd als twee gescheiden rijbanen 

met vier rijstroken. Vanaf Donkerbroek tot de Drentse grens zal de weg be-

staan uit één rijbaan met twee rijstroken. 

1 . 4   

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

1 . 4 . 1   

P V V P  

De aanpassing van de inrichting van de N381 kent inmiddels een lange voorge-

schiedenis. Beleidsmatig ligt de start voor het opstellen van plannen in het 

Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP, 1999). In dit PVVP is opgenomen 

dat de provinciale weg Drachten - Drentse grens (N381) de functie van stroom-

weg vervult en moet worden ingericht als autoweg met ongelijkvloerse aanslui-

tingen. 

1 . 4 . 2   

M E R  N 3 8 1  D r a c h t e n  –  D r e n t s e  g r e n s  

In 2003 is conform de Wet Milieubeheer een tracé/m.e.r.-studie uitgevoerd om 

de milieueffecten een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en te 

komen tot het gewenste tracé. Met het verschijnen van de startnotitie in 

maart 2000 en de richtlijnen een half jaar later is destijds de formele m.e.r.-

procedure gestart. Op 18 juni 2003 hebben Provinciale Staten van Fryslân het 

Milieueffectrapport (MER) voor de N381 Drachten - Drentse grens behandeld 

(aanvaard) en vrijgegeven voor openbare kennisgeving. 

 

Door de tegenstrijdige belangen tussen enerzijds het woon- en leefmilieu en 

anderzijds landschap en natuur, werd destijds in het MER geen voorkeursalter-

natief opgenomen. Op de trajecten Drachten – Donkerbroek en Donkerbroek – 

Oosterwolde bleken de dilemma’s te groot. Ook bleek aanvullend onderzoek 

noodzakelijk naar het ondiepe grondwatersysteem nabij het natuurgebied 
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Wijnjeterper Schar. Uiteindelijk werd in maart 2004 de ‘Projectnota/MER N381 

Drachten – Drentse grens, voorkeursalternatief’ voltooid. In deze nota met bij-

lagen (inspraakreacties, adviezen en aanvulling op het MER) is de keuze voor 

het voorkeurstracé verantwoord. Ook geeft die nota voorlopige uitgangspunten 

voor de verdere uitwerking van het voorkeurstracé. Gedeputeerde Staten van 

Fryslân hebben op 9 maart 2004 ingestemd met dit voorstel. In tabel 1 zijn de 

(besluitvormings-)momenten in de m.e.r.-procedure N381 Drachten – Drentse 

grens weergegeven. 

 

In de periode na maart 2004 is er gezocht naar financiering en is het tracé 

uitgewerkt op het niveau van een voorlopig voorontwerp (VVO). Beide kwesties 

leidden tot problemen. Wat betreft de financiering werd de bijdrageregeling 

van het Rijk voor projecten, zoals de N381 Drachten – Drentse grens, gewijzigd 

en werd duidelijk dat er vanuit het Rijk geen financiële bijdrage zou komen 

(waar tot op dat moment wel van werd uitgegaan). Wat betreft het VVO werd 

vooral op het middendeel (Donkerbroek – Oosterwolde) tegen grote problemen 

aangelopen, die lastig oplosbaar bleken en soms grote implicaties op het ont-

werp hadden. Het ging onder andere om de sportvelden van Donkerbroek, de 

woningen aan de Fruitier de Talmaweg, het rijksmonument Ontwijk, de wonin-

gen aan de oostzijde van de Opsterlânske Kompanjonsfeart, de later ontdekte 

pingoruïne, het aansnijden van het riviertje de Tsjonger en de passage van de 

vaart in de haakse bocht bij de Nanningaweg. Hierdoor ontstond twijfel over 

de technische uitvoerbaarheid van het voorkeursalternatief uit 2004 en werd 

de vraag gesteld of dit ontwerp nog wel voldoende aansloot bij het beoordeel-

de tracé, zoals dat in het MER was onderzocht. Tenslotte bleek dat de bestuur-

lijke voorkeur om het aquaduct in het ontwerp te vervangen door een viaduct 

onvoldoende met de bevolking was gecommuniceerd, waardoor veel maat-

schappelijke onrust ontstond. 

 

Dit alles leidde tot de conclusie dat het om redenen van zorgvuldigheid ge-

wenst was om in het planvormingsproces een stap terug te doen en alle moge-

lijke tracés nog eens op een eenduidige wijze naast elkaar te zetten. Daarom 

hebben PS van Fryslân (op advies van GS) op 21 februari 2007 besloten de pro-

cedure voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) te heropenen 

voor het deel van het traject tussen Donkerbroek en Oosterwolde. 
 

T a b e l  1 .  B e s l u i t v o r m i n g  M E R  N 3 8 1  D r a c h t e n  –  D r e n t s e  g r e n s  

Stappen (Besluitvormings)momenten MER  N381 Drachten – Drentse grens Datum 

1. Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen Startnotitie N381 vast  14 maart 2000 

2. Inspraakperiode op de Startnotitie 

Advies voor Richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r. 

8 mei - 5 juni 2000 

5 juli 2000 

3. Provinciale Staten van Fryslân stellen Richtlijnen MER N381 vast  8 november 2000 

4. en 5. Provinciale Staten van Fryslân aanvaarden Projectnota/ MER N381 

en geeft deze vrij voor openbare kennisgeving 

18 juni 2003 

6. Kennisgeving van het MER in de Staatscourant  13 augustus 2003 

7. Inspraakperiode op het MER 

 

Hoorzittingen in het kader van het MER 

18 augustus – 14 

september 2003 

19, 20 en 21 



 

  
550.11.50.00.01.toe - Inpassingsplan N381 - 30 november 2011  9 

Stappen (Besluitvormings)momenten MER  N381 Drachten – Drentse grens Datum 

augustus 2003 

8. Toetsingsadvies van de Commissie m.e.r . 20 november 2003 

9. Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen het voorkeurstracé van de 

N381 Drachten - Drentse grens vast 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben ingestemd met het hero-

penen van de m.e.r.-procedure van de N381 voor het gedeelte 

Donkerbroek – Oosterwolde 

 

Provinciale Staten van Fryslân hebben ingestemd met het heropenen 

van de m.e.r.-procedure van de N381 voor het gedeelte Donker-

broek – Oosterwolde 

 

Provinciale Staten van Fryslân stellen het tracé van de N381 op het 

noordelijk (Drachten - Donkerbroek) en zuidelijk(Oosterwolde - 

Drentse grens) trajectgedeelte vast 

9 maart 2004 

 

 

12 december 2006 

 

 

 

21 februari 2007 

 

 

 

18 juni 2008 

10. Evaluatie Na uitvoering 

 

1 . 4 . 3   

H e r o p e n e n  M E R  N 3 8 1  D o n k e r b r o e k  –  O o s t e r -

w o l d e  ( 2 0 0 7 )  

Het besluit van Provinciale Staten, in februari 2007, om de MER voor het mid-

dendeel te heropenen, leidde op 13 november 2007 tot het uitbrengen van de 

Startnotitie/MER N381 Donkerbroek - Oosterwolde en, als vervolg daarop, de 

Projectnota/MER N381 Donkerbroek – Oosterwolde. In het kader van de Start-

notitie/MER is uitgebreid met aspectdeskundigen en bevolking nagedacht over 

mogelijke tracés. Dit leidde tot de zeven alternatieven zoals die uiteindelijk in 

de Startnotitie/MER (2007) ook beschreven en beoordeeld zijn. Tijdens de 

inspraak op die notitie werden nog enkele alternatieven ingebracht. Uiteinde-

lijk heeft dat ertoe geleid dat in het MER (2008) elf alternatieven zijn beschre-

ven en beoordeeld. In de Nota Voorkeursalternatief N381 Donkerbroek – Oos-

terwolde is een nieuw voorkeurstracé (W1) vastgesteld. Provinciale Staten van 

Fryslân hebben tracé W1 vastgesteld, omdat: 

- W1 veel gunstige milieueffecten laat zien, vooral op het gebied van wo-

nen en cultuurhistorie; 

- veel draagvlak in de streek heeft; 

- het goedkoopste alternatief is; 

- kansen geeft voor leefbaarheid in en ontwikkelingen nabij Donkerbroek; 

- de landschappelijke en nadelige natuureffecten voor een groot deel zijn 

te mitigeren; 

- toekomstvast is. 

 

In tabel 2 zijn de (besluitvormings-)momenten in de m.e.r.-procedure N381 

deeltraject Donkerbroek - Oosterwolde overzichtelijk weergegeven. 
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T a b e l  2 .  B e s l u i t v o r m i n g s m o m e n t e n  M E R  N 3 8 1  D o n k e r b r o e k  –  O o s t e r w o l d e  

Stappen  (Besluitvormings)momenten MER N381 Donkerbroek – Oos-

terwolde 

Datum 

1. Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen Startnotitie N381 vast  13 november 2007 

2. Inspraakperiode op de Startnotitie  

 

 

Hoorzitting in het kader van de Startnotitie/ MER 

 

Advies voor Richtlijnen van de Commissie m.e.r. 

3 december 2007 - 

28 januari 2008 

 

17 december 2007 

 

20 maart 2008 

3. In overleg met de Commissie m.e.r. is afgesproken dat de reeds 

vastgestelde richtlijnen voor de MER N381 van kracht blijven 

 

4. en 5. Provinciale Staten van Fryslân aanvaarden Projectnota/ MER 

N381 en geeft deze vrij voor openbare kennisgeving 

17 december 2008 

6. 

 

Kennisgeving van het milieueffectrapport in de Staatscourant  5 januari 2009 

7. Inspraakperiode 

 

 

Hoorzittingen in het kader van het MER 

5 januari 2009  -    

16 februari 2009 

 

21 januari 2009 

8. Toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.  9 maart 2009 

9. Provinciale Staten van Fryslân stellen het tracé van de N381 op 

het middendeel (Donkerbroek - Oosterwolde) vast 

24 juni 2009 

10. Evaluatie  Na uitvoering 

 

Op 10 februari 2010 is de keuze van het gehele tracé van de N381 Drachten – 

Drentse grens formeel door Provinciale Staten bekrachtigd in het Realisatiebe-

sluit. In dit besluit hebben PS het geld beschikbaar gesteld voor de ombouw 

van de N381 Drachten – Drentse grens. 

1 . 4 . 4   

P l a n - m . e . r . - p r o c e d u r e  

In algemene zin is het milieubelang meegewogen in het kader van de milieuef-

fectrapportage Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens (2003) en de 

trajectnota/MER N381 (Donkerbroek - Oosterwolde) (2008). Bij de beoordeling 

van de alternatieven zijn de milieueffecten meegewogen, alvorens tot de keu-

ze voor het voorkeursalternatief te komen. 

 

Vanwege de mogelijke effecten van de N381 op twee Natura 2000-gebieden is 

een passende beoordeling opgesteld. In verband hiermee is voor het inpas-

singsplan eveneens een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Voor het opstellen 

van het plan-MER is gebruik gemaakt van de milieu-informatie afkomstig uit de 

hiervoor genoemde milieueffectrapportages. Uit het oogpunt van zorgvuldig-

heid heeft in het plan-MER ook een actualisatie van relevante milieuaspecten 

plaatsgevonden. In het plan-MER is uitgegaan van het tracé (inclusief enkele 

scopewijzigingen), zoals is besloten in het Realisatiebesluit. De uitkomsten van 

het onderzoek zijn gerapporteerd in het door Haskoning opgestelde MER-rap-

port “N381 Drachten – Drentse grens, (plan-)MER” (2011). 
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1 . 4 . 5   

V o o r o n t w e r p  p r o v i n c i a a l  i n p a s s i n g s p l a n  

N 3 8 1  

Het voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan N381 heeft van 5 oktober 

2010 tot en met 15 november 2010 ter inzage gelegen. Ook is het voorontwerp 

voorgelegd aan verschillende overheden en instanties in het kader van het 

overleg. Van de binnengekomen inspraak- en overlegreacties is een reactienota 

opgesteld waarin de reacties zijn beantwoord. Dit heeft tot een aantal aanpas-

singen geleid in het inpassingsplan. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 

6.1 en de ‘Reactienota voorontwerp provinciaal inpassingsplan en conceptnoti-

tie reikwijdte en detailniveau N381 Drachten – Drentse grens’. 

1 . 4 . 6   

O n t w e r p  p r o v i n c i a a l  i n p a s s i n g s p l a n  N 3 8 1  

Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan N381 heeft van 24 mei tot en 

met 4 juli 2011 ter inzage gelegen. Van de binnengekomen 37 zienswijzen en 

acht adviezen, is een zienswijzennota opgesteld waarin de reacties zijn be-

antwoord. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, die in het inpassings-

plan zijn verwerkt. Voor de concrete beantwoording van de zienswijzen wordt 

verwezen naar ‘Nota zienswijzen en commentaar N381 Drachten – Drentse 

grens Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan’, (Plan-) Milieueffectrapport en ont-

werpbesluit hogere grenswaarden’. 

1 . 5   

P l a n g e b i e d  

Dit inpassingsplan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van 

de aangepaste N381. Het plangebied voor dit inpassingsplan is aangegeven op 

de kaart voorafgaand aan deze toelichting en omvat het hele tracé van de 

N381 vanaf Drachten tot aan de Drentse grens en de aantakkende wegen voor 

zover daar wijzigingen in de infrastructuur worden uitgevoerd. Het plangebied 

volgt het tracé zoals dat in het realisatiebesluit van 10-02-2010 door Provincia-

le Staten is aangegeven. 

 

Het traject van de N381 loopt door drie verschillende gemeenten. Dit betref-

fen de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf. Voorliggend 

provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de Wro treedt voor 

wat betreft het plangebied van dit inpassingsplan in de plaats van de volgende 

vigerende bestemmingsplannen:  

- Bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Opsterland dat is 

vastgesteld op 1 oktober 1990 en gedeeltelijk door Gedeputeerde Staten 

is goedgekeurd op 17 mei 1991. 
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- Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf vast-

gesteld op 28 februari 2006 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd 

op 17 oktober 2006. 

- Bestemmingsplan Buitengebied, correctieve en partiële herziening van 

de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld op 16 februari 2010. 

- Bestemmingsplan Donkerbroek 2001, vastgesteld op 18 december 2001 

en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 10 april 2002. 

- Bestemmingsplan Oosterwolde Dorp 2003, dat op 15 juni 2004 is vastge-

steld en op 5 oktober 2004 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. 

- Bestemmingsplan Buitengebied Heerenveen dat is vastgesteld op 25 juni 

2007 en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd op 5 februari 2008. 

1 . 6   

L e e s w i j z e r  

Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting van het relevante be-

leidskader op zowel rijks- als provinciaal niveau. Hoofdstuk 3 gaat in op het 

ontwerp en de inpassing van het traject van de N381. In hoofdstuk 4 komen de 

planologische en milieubeperkingen en de wijze waarop hiermee wordt omge-

gaan aan bod. Hoofdstuk 5 vormt de juridische toelichting. In het zesde hoofd-

stuk is de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 

behandeld. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht aan alle (onderzoeks)-

rapporten die gebruikt zijn bij het opstellen van dit inpassingsplan. 



 

  
550.11.50.00.01.toe - Inpassingsplan N381 - 30 november 2011  13

B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

N o t a  r u i m t e  

De Nota Ruimte ‘Ruimte voor ontwikkeling’ bevat het rijksbeleid met betrek-

king tot de ontwikkelingen van Nederland. Daarbij is ervoor gekozen om het 

ruimtelijk relevante rijksbeleid zoveel mogelijk in één nota onder te brengen. 

Eén Nota Ruimte helpt de overlap tussen de verschillende beleidsterreinen en 

het aantal aparte nota’s terug te dringen en zorgt voor meer samenhang in het 

ruimtelijk relevante (sector)beleid. 

 

In de nota wordt gesignaleerd dat de toenemende verstedelijking en bedrijvig-

heid resulteren in ruimtelijke en verkeer- en vervoersknelpunten. De congestie 

heeft op regionaal niveau negatieve effecten op de kracht van de economische 

ontwikkeling. Het Rijk richt zich op het oplossen van knelpunten op de hoofd-

verbindingsassen. Voor het verbeteren van de regionale en lokale verbindingen 

op de hoofdinfrastructuur wordt in de nota de verantwoordelijkheid bij de pro-

vincies en (samenwerkende) gemeenten gelegd.  

 

In de nota is aangegeven dat de verschillende overheden ieder voor zich ver-

antwoordelijk zijn voor het borgen van de basiskwaliteit van de infrastructuur. 

De opgave hierbij is om de bereikbaarheid integraal te verbeteren. Bij uit-

breiding van de capaciteit van de infrastructuur gaat de voorkeur uit naar een 

bundeling met bestaande infrastructuur. Voor de inpassing van infrastructuur 

wordt in de nota aangestuurd op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de infra-

structuur dient te passen in de omgeving.  

 

N o t a  m o b i l i t e i t  

In de Nota Mobiliteit wordt het verkeers- en vervoersbeleid beschreven en 

uitgewerkt. In de nota zet het kabinet de gezamenlijke koers uit voor alle 

overheden ten aanzien van het verkeers- en vervoersbeleid. 

 

In de Nota mobiliteit wordt een afname van de betrouwbaarheid van de reis-

tijd gesignaleerd. Zonder wijzigingen zullen tot 2020 de vertragingen op de 

weg verdubbelen. Tevens is in de nota aangegeven dat de verschillende moda-

liteiten een eigen markt bedienen en de uitwisselbaarheid tussen vervoerswij-

zen gering is. Het beleid dient derhalve gericht te zijn op de kansen die elke 

vervoerswijze biedt. 
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De ambitie voor het realiseren van een betrouwbare en vlotte reistijd in 2020 

is als beleidsvoornemen in de nota opgenomen. Aanleggen van nieuwe infra-

structuur is een optie wanneer het benutten van de bestaande infrastructuur 

een onvoldoende oplossing biedt en wanneer dit economisch wenselijk is. 

Scheiden van lokaal en regionaal verkeer kan een goede mogelijkheid zijn om 

de bereikbaarheid te verbeteren. 

2 . 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 â n  2 0 0 7  

In december 2006 heeft de provincie Fryslân het Streekplan Fryslân 2007 ‘Om 

de kwaliteit fan de romte’ vastgesteld. Dit streekplan legt nadruk op een ver-

hoging van de ruimtelijke kwaliteit wanneer er sprake is van verandering in de 

inrichting van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit is belangrijk als economische 

factor voor de toekomst, maar is ook belangrijk met het oog op sociale, ecolo-

gische en culturele belangen. De term ruimtelijke kwaliteit omvat de volgende 

drie elementen: 

- Gebruikswaarde: functionele geschiktheid, doelmatig gebruik, aanleg en 

beheer, samenhang en bereikbaarheid. 

- Belevingswaarde: identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, beleving en 

zingeving. 

- Toekomstwaarde: doelmatigheid in tijd, flexibiliteit, robuustheid, duur-

zame structuur. 

 

In de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, het ontwerp en de uitvoering dient 

rekening te worden gehouden met deze drie waarden, aangezien ze op de 

langere termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte waar-

borgen. Deze ruimtelijke kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor overheden op alle niveaus, marktpartijen, belangengroeperingen en bur-

gers. Het is daarbij belangrijk dat reeds in een vroeg stadium overeenstem-

ming bereikt wordt tussen deze verschillende partijen. 

 

Ten aanzien van mobiliteit wordt gestreefd naar een optimale interne en ex-

terne bereikbaarheid als belangrijke impuls voor economische ontwikkeling, de 

ruimtelijke structuur en de leefbaarheid. Bij het verbeteren van de bereik-

baarheid staan een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en veiligheidsaspecten 

centraal. Een goede kwaliteit van de ruimtelijke inpassing is hierbij van be-

lang. Dit geldt zowel voor nieuwe infrastructuur als voor aanpassingen van be-

staande infrastructuur. Deze ruimtelijke kwaliteit wordt als volgt nagestreefd: 

- Nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk bundelen met bestaande infra-

structuur. 

- Een goede landschappelijke inpassing bevorderen. 

- Geluidshinder, luchtverontreiniging en onveiligheid zoveel mogelijk be-

perken. 
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- Versnippering van natuurlijke waarden bij aanleg van nieuwe infrastruc-

tuur beperken door ecologische verbindingen zoveel mogelijk te respec-

teren. 

- Inrichting en vormgeving, afhankelijk van het gebruikersdoel. 

 

In het Streekplan zijn de gedeelten van de N381 tussen Drachten en Wijnje-

woude en tussen Oosterwolde en de Drentse grens aangemerkt als ‘stroom-

weg’. Het gedeelte tussen Wijnjewoude en Oosterwolde is aangemerkt als 

‘stroomweg in studie of in ontwikkeling’. Overigens is het definitieve tracé van 

de N381 met de tracévaststelling van Provinciale Staten van 18 juni 2008 en 24 

juni 2009 vastgesteld en met het realisatiebesluit van Provinciale Staten van 

10 februari 2010 bekrachtigd. 

 

Met de voorziene N381 wordt beoogd om de verbinding met Drenthe en Duits-

land te verbeteren en het verkeer in Zuidoost-Fryslân nader te structureren. 

Met de ombouw van de N381 wordt ruimte geboden om behoefte aan wonen, 

werken en voorzieningen in de regio op te vangen. Zo kunnen kansen voor 

nieuwe werkfunctie in het regionaal centrum Oosterwolde ontstaan, wanneer 

de N381 is verbeterd. 

 

In het Streekplan is een indeling gemaakt in hoofdlandschapstypen. De N381 is 

gesitueerd in het hoofdlandschapstype Bekengebied/Zuidelijke Wouden. De 

kernkwaliteiten van het Bekengebied/Zuidelijke Wouden zijn:  

- afwisseling van open, half-open tot besloten landschap;  

- hoofdstructuur bepaald door overwegend open brede beekdalen in de 

midden- en benedenlopen met parallel daaraan de zandruggen met be-

bouwing en met van beplanting voorziene hoofdwegen; 

- verkavelingsrichting haaks op de hoofdwegen, veelal van beplanting voor-

zien; 

- afwisseling van rationele regelmatige structuren en plaatselijk onregel-

matige structuren; 

- plaatselijke reliëfverschillen; 

- specifieke vormen van kleinschalige esstructuren; 

- structurerende elementen als bossen/natuurterreinen, beken, vaarten, 

wijken, landgoederen, (hout)wallen, houtsingels, bosstroken, pingoruï-

nes, lint- en vaartdorpen, wegen en paden met laanbeplanting. 

 

De herkenbaarheid van deze kernkwaliteiten speelt een richtinggevende rol bij 

de inpassing van de N381 in het landschap. 

 

P V V P  F r y s l â n  F e i l i c h  F o a r ú t  

In het PVVP 2006 Fryslân Feilich Foarút wordt ook het verkeersprobleem in 

Zuidoost-Fryslân erkend. De provinciale hoofdwegen zijn onvoldoende in staat 

om het verkeer te bundelen, waardoor zich verkeersveiligheids- en leefbaar-

heidsproblemen voordoen op het onderliggende weggennet. De N381 is een 

belangrijke verkeersas door het gebied, maar het Friese gedeelte voldoet niet 

aan de eisen die hier vanuit de functie aan gesteld mogen worden. Het omlig-
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gende landelijk gebied wordt hierdoor belast met doorgaand verkeer. Verder 

worden er congestieproblemen voorzien op het trajectgedeelte Drachten-Don-

kerbroek van de N381. 

 

Het PVVP gaat uit van een duurzaam veilige benadering bestaande uit drie 

principes. Het voorkomen van: 

- onbedoeld gebruik van wegen, zoals sluipverkeer; 

- grote verschillen tussen de verschillende verkeerscategorieën in zowel 

verplaatsingsrichting, massa als rijsnelheid; 

- onzeker rijgedrag van weggebruikers door heldere en duidelijke weg- en 

verkeerssituaties te creëren. 

 

Deze uitgangspunten liggen aan de aanpassing van de N381 ten grondslag. 

  

In het provinciaal beleid zijn de verschillende wegen in de provincie gecatego-

riseerd. Hierbij worden drie verschillende typen wegen onderscheiden:  

- stroomwegen; 

- gebiedsontsluitingswegen;  

- erftoegangswegen.  

 

De stroomwegen vormen het landelijke en regionale hoofdwegennet. Het lan-

delijke stroomwegennet is grofmazig en verbindt de Nederlandse bestuurlijke 

en economische centra onderling. Regionale stroomwegen zorgen voor de ver-

binding van de stedelijke centra in de provincie onderling en verbinden deze 

centra met de landelijke centra. Streefbeeld is dat deze wegen een pure 

stroomfunctie bezitten, op zowel wegvakken als kruispunten. De N381 is geca-

tegoriseerd als nationale stroomweg. 

 

Het verkeer naar Assen vanaf de N381 wikkelt zich af 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 ontsluitingsweg voor het omliggende 

gebied naar het hoofdwegennet. In het PVVP geeft de provincie Fryslân dan 

ook aan om in te zetten op het opwaarderen van het Friese deel van de N381 

tot een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen (stroomweg A). Het project 

wordt in het PVVP gezien als één van de drie belangrijkste grote verbeteringen 

aan het provinciale wegennet. 

 

R e a l i s a t i e b e s l u i t  N 3 8 1  D r a c h t e n  –  D r e n t s e  g r e n s  

Op basis van alle vooronderzoeken hebben Provinciale Staten op 10 februari 

2010 het Realisatiebesluit N381 Drachten – Drentse grens genomen. Met dit 

besluit hebben Provinciale Staten ingestemd met de uitvoering van de voorge-

nomen plannen volgens het tracé zoals dat in dit inpassingsplan is opgenomen.  

 

 

Provinciale Staten hebben besloten het noordelijke trajectdeel tot aan Don-

kerbroek dubbelbaans uit te voeren; het zuidelijk deel (Donkerbroek – Drentse 
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grens) zal enkelbaans worden uitgevoerd. Met het oog op een eventuele ver-

dubbeling van het zuidelijke trajectdeel vanaf Donkerbroek, worden gronden 

aangekocht, waardoor de N381 later vanaf Donkerbroek tot Oosterwolde alsnog 

kan worden verdubbeld. Deze grondreservering is echter niet in dit inpassings-

plan meegenomen en het gebruik van deze gronden blijft gereguleerd door de 

geldende bestemmingsplannen. Het inpassingsplan gaat voor dit trajectdeel 

dan ook uit van een enkelbaanstracé. Daarmee hebben Provinciale Staten ge-

kozen voor een toekomstvast en robuust tracé. 

 

Provinciale staten hebben tevens besloten om nog een aantal wijzingen door te 

voeren naar aanleiding van verzoeken die zijn binnengekomen na vaststelling 

van het tracé. Deze zijn nader belicht in paragraaf 3.2. Tevens hebben Provin-

ciale Staten ingestemd met de Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten 

– Drentse grens. Hierop is nader ingegaan in paragraaf 3.4. 

 

N o t a  B e s t e m m i n g s w i j z i g i n g  B o s  e n  B o s c o m p e n s a t i e  

Voor het kappen van houtopstanden (bijvoorbeeld bos of beplantingen langs 

wegen) zijn een aantal regelingen en wetten van toepassing. Wanneer bomen 

worden verwijderd moet rekening gehouden worden met de volgende regelin-

gen en wetten: 

- Boswet; 

- Gemeentelijke verordeningen; 

- Bestemmingswijziging Bos en Boscompensatie (in 1999 door Gedepu-

teerde Staten van de provincie Fryslân vastgesteld). 

 

Wanneer bomen worden geveld moeten deze gecompenseerd worden. De voor-

keur gaat uit naar herplant op dezelfde locatie. Wanneer dit niet mogelijk is 

moet (voor zover het de Boswet betreft), na het indienen van een compensa-

tieverzoek bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV, de herplant 

plaatsvinden op een andere locatie. Een locatie die aansluit bij reeds bestaand 

areaal dat onder de Boswet valt heeft hierbij de voorkeur. 

 

Naast de meldingsplicht en herplantplicht spelen ook gemeentelijke verorde-

ningen een rol. Op basis hiervan moet vaak een kapvergunning worden aange-

vraagd. 

 

In de nota ‘Bestemmingswijziging bos en boscompensatie’ staan richtlijnen 

voor de berekening van de benodigde compensatie. Hierbij wordt uitgegaan 

van overcompensatie met het realiseren van 1,5 tot 3 maal de oppervlakte aan 

gevelde bomen. Dit aantal is afhankelijk van het type bos. Wanneer er sprake 

is van vervangbare bossen en bosbodems volstaat 1,5 maal de gevelde opper-

vlakte. Wanneer het echter zeer moeilijk vervangbare bossen en bosbodems 

betreffen die een ontwikkelingstijd van meer dan 100 jaar hebben, dan be-

draagt de benodigde vervanging tot 3 maal de gevelde oppervlakte. 

 

In dit provinciaal inpassingsplan is rekening gehouden met de benodigde com-

pensatie van bos naar aanleiding van het project. 
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C o n c l u s i e  b e l e i d  

Op grond van het nationaal ruimtelijk beleid is de aanleg van infrastructuur 

binnen nationale landschappen, natuurgebieden en de EHS mogelijk. Bij het 

opstellen van het provinciaal beleid is het nationaal ruimtelijk beleid betrok-

ken. De opwaardering van de N381 tot een stroomweg met ongelijkvloerse 

kruisingen vloeit voort uit de Provinciaal Verkeer- en Vervoerplannen van 1999 

en 2006 en het Streekplan 2007 en is in overeenstemming met het voor dit 

infrastructureel project relevante (provinciaal) ruimtelijk en vervoersbeleid, 

waaronder het EHS-beleid. 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

B e s c h r i j v i n g  o n t w e r p  

Provinciale Staten hebben op 10 februari 2010 het Realisatiebesluit van de 

N381 Drachten – Drentse grens behandeld. Provinciale Staten hebben gekozen 

voor het dubbelbaans uitvoeren van het trajectgedeelte Drachten - Donker-

broek. Vanaf Donkerbroek zal de N381 als enkelbaans weg worden aangelegd 

met ongelijkvloerse kruisingen. 

 

 
 

F i g u u r  1 .  T r a c é  N 3 8 1  D r a c h t e n  –  D r e n t s e  g r e n s .  D e  n u m m e r s  v e r -

w i j z e n  n a a r  d e  b e n o d i g d e  i n g r e p e n  
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3 . 1 . 1   

D r a c h t e n  –  D o n k e r b r o e k  

R o u t e  

Het tracé van dit gedeelte volgt grotendeels het tracé van de huidige N381. 

Vanaf Selmien tot aan de bocht bij Wijnjewoude blijft het bestaande tracé 

gehandhaafd. Vanaf de bocht bij Wijnjewoude loopt de weg min of meer in 

een rechte lijn naar Donkerbroek. De nieuwe weg loopt hier ten zuidwesten 

van het bestaande tracé. 

 

P r o f i e l  e n  i n r i c h t i n g  

Het tracé tussen Drachten en Donkerbroek wordt dubbelbaans ingericht. De 

weg is gelegen op maaiveldniveau, uitgezonderd de directe omgeving van on-

gelijkvloerse kruisingen met het bestaande wegennet. 

 

M a a t r e g e l e n  

De volgende maatregelen worden uitgevoerd1:  

1. Bij verdubbeling van de rijbaan komt er aan de oostzijde van de be-

staande weg een nieuwe rijbaan te liggen. De parallelweg blijft gehand-

haafd. Bij Selmien blijft de volledige aansluiting bestaan. 

2. Bij de Bûtewei (Ureterp) komt een onderdoorgang voor alle verkeer met 

gescheiden fietspad. Bij de Bûtewei komt een verbinding met de paral-

lelweg langs de N381. 

3. Ter hoogte van De Mersken komt een onderdoorgang voor voetgangers, 

fietsers en huifkarren. Bij De Mersken komt een verbinding met de pa-

rallelweg langs de N381. 

4. Bij het Alddjip komt een brug met een grote overspanning waar brede 

plas-drasoevers worden gemaakt, die als ecologische verbindingszone 

worden ingericht. Er komen geen voet- of fietspaden onder de brug. 

5. De bestaande oversteek voor langzaam verkeer op deze plaats komt te 

vervallen. 

6. De Nije Heawei wordt verkeersluw.  

7. Tussen de Weinterp en de bocht bij Wijnjewoude blijft één rijbaan lig-

gen voor het lokale verkeer. De lokale weg sluit aan op de Bûtewei 

(Wijnjewoude). 

8. Vanaf de bestaande bocht in de huidige weg wordt in zuidelijke richting 

een nieuw tracé aangelegd. Dat tracé loopt door de Wijnjeterperstreek 

in de richting van Donkerbroek. 

9. Ter hoogte van de Bûtewei (Wijnjewoude) komt een onderdoorgang voor 

alle verkeer met gescheiden fietspad. 

10. Bij de Weinterp komt een ongelijkvloerse aansluiting. De Weinterp blijft 

daarbij op maaiveld en de N381 kruist de weg onderlangs. 

11. De maximumsnelheid van de Weinterp wordt verlaagd tot 60 kilometer 

per uur. 

                                                   
1 De nummers van de maatregelen verwijzen naar de locaties zoals aangegeven in figuur 1. 
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12. De Opsterlânske Kompanjonsfeart wordt gekruist door middel van een 

overkluizing. Hier komt geen aansluiting. De wegen aan beide zijden van 

de vaart blijven toegankelijk voor alle verkeer. 

13. Bij de Peelrug komt een onderdoorgang voor alle verkeer met geschei-

den fietspad. 

14. Ter plaatse van de Moskoureed komt een onderdoorgang voor voetgan-

gers en fietsers. 

15. De Opper Haudmare krijgt een versmald wegprofiel en een aangepaste 

inrichting. De maximumsnelheid wordt verlaagd, maatregelen worden 

nog opgesteld. 

3 . 1 . 2   

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

Op dit traject wordt de nieuwe rijbaan omgeleid ten zuidwesten van de be-

staande N381. 

 

R o u t e  

Het tracé van dit gedeelte loopt ten westen van de huidige N381. Het tracé 

buigt ter hoogte van ’t West af naar het zuiden. Vanaf hier loopt het nieuwe 

tracé ten westen van en parallel aan de Balkweg. Ter hoogte van het bestaan-

de kruispunt tussen de Balkweg en de Tjabbekamp buigt het nieuwe tracé af 

richting het oosten en ligt vervolgens parallel aan De Tsjonger. Vlak voor de 

bestaande N381 kruist het nieuwe tracé De Tsjonger om vervolgens ter hoogte 

van de Duistereweg aan te sluiten op het bestaande tracé van de N381. 

 

P r o f i e l  e n  i n r i c h t i n g  

Het tracé wordt ingericht als een autoweg met een profiel dat bestaat uit één 

rijbaan met twee rijstroken (1x2). Alle kruisingen met het onderliggende we-

gennet worden ongelijkvloers uitgevoerd. De weg is in principe gelegen op 

maaiveldniveau, uitgezonderd de directe omgeving van ongelijkvloerse kruisin-

gen met het onderliggende wegennet en De Tsjonger. 

 

M a a t r e g e l e n  

Voor dit traject zullen de volgende ingrepen worden uitgevoerd: 

16. Op deze locatie zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd, 

waarbij de N381 verdiept onder 't West door zal gaan. 't West blijft op 

maaiveld. 

17. In ’t Hoogezand komt een fietstunnel onder de N381. 

18. De bestaande N381 wordt heringericht. De maximumsnelheid wordt ver-

laagd, maatregelen worden nog opgesteld. 

19. Ter plaatse van de Balkweg komt een onderdoorgang voor alle verkeer 

met een gescheiden fietspad. De Tjabbekamp sluit aan op de Balkweg. 

20. Op deze locatie zal een ecologische brug over De Tsjonger worden ge-

realiseerd, waarbij er een brede plas-dras oever langs De Tsjonger kan 

worden aangelegd. 
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21. Bij de Nanningaweg komt een ongelijkvloerse aansluiting. Verkeer kan 

op deze plaats de N381 op- en afrijden. De N381 gaat bovenlangs krui-

sen. De Nanningaweg blijft op maaiveld. 

3 . 1 . 3   

O o s t e r w o l d e  –  D r e n t s e  g r e n s  

R o u t e  

Het tracé van dit gedeelte volgt het tracé van de bestaande weg. 

 

P r o f i e l  e n  i n r i c h t i n g  

Het tracé wordt ingericht als een autoweg met een profiel dat bestaat uit één 

rijbaan met twee rijstroken (enkelbaans autoweg). Dit betekent een verbre-

ding van het bestaande profiel tot de huidige maatstaf. Alle kruisingen met het 

onderliggende wegennet worden ongelijkvloers uitgevoerd. De weg is in princi-

pe gelegen op maaiveldniveau, uitgezonderd de directe omgeving van onge-

lijkvloerse kruisingen. 

 

M a a t r e g e l e n  

Voor dit traject zullen de volgende ingrepen worden uitgevoerd: 

22. In de Duistereweg komt een onderdoorgang voor alle verkeer met ge-

scheiden fietspad. Hierbij blijft de N381 op het bestaande niveau bo-

venlangs kruisen. Het Kleindiep zal in een aparte ecoduiker de N381 

kruisen op de huidige locatie. Om de onderdoorgang in de Duistereweg 

te kruisen wordt het Kleindiep daar iets verlegd. 

23. Ten westen van Oosterwolde komt de rijbaan van de N381 grotendeels 

op de bestaande weg. Extra benodigde breedte wordt verkregen aan de 

kant van Oosterwolde. De bestaande bomenrij moet hierdoor verdwij-

nen, maar de aardenwal blijft in tact. Parallelweg en naastliggende 

bomenrij blijven ook in tact. 

24. Op deze plaats (Venekoten) komt een ongelijkvloerse aansluiting. Hier-

bij wordt de N381 verhoogd aangelegd. 

25. Tussen Oosterwolde-zuid en Appelscha blijft de weg het bestaande 

tracé volgen. De rijbaan wordt daarbij iets verbreed naar de westzijde. 

26. De Wester Es blijft op maaiveldniveau. De N381 gaat daar met een on-

derdoorgang onderdoor. 

27. Ter plaatse van de Kraaiheidepollen komt een onderdoorgang voor fiet-

sers en voetgangers. De onderdoorgang wordt zo gemaakt dat dieren er 

ook gebruik van kunnen maken. 

28. Bestaande verzorgingsplaats (parkeerplaats) aan de N381 wordt opgehe-

ven. 

29. Bij het Drents-Friese Wold volgt de weg het bestaande tracé. De rijbaan 

wordt daarbij iets verbreed. 

30. Twee bestaande verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen) aan de N381 

worden opgeheven. 
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31. Op deze plaats (Hildenberg) komt een ongelijkvloerse aansluiting, waar-

bij de Oude Willem en de Bosberg bovenlangs de N381 kruisen. De N381 

blijft op maaiveld. 

32. Bestaande verzorgingsplaats (parkeerplaats) aan de N381 wordt opgehe-

ven. 

33. De Oude Willem/Tilgrupsweg kruist de N381 door middel van een onder-

doorgang. Deze is geschikt voor fietsverkeer. 

3 . 1 . 4   

A m o v a t i e  v a n  g e b o u w e n  

Als gevolg van de aanpassingen aan de N381 zullen op de volgende adressen 

gebouwen worden gesloopt: 

 
Plaats Straat en huisnummer Te slopen gebouwen 

Wijnjewoude Weinterp 30 Woning met bijgebouwen 

Donkerbroek Peelrug 10 Woning met bijgebouwen 

Donkerbroek Balkweg 3 Bedrijfsgebouwen (woning blijft staan) 

Donkerbroek Balkweg 10 Woning met bijgebouwen 

Oosterwolde Drie Tolhekken 6 Woning  

3 . 2   

P l a n a a n p a s s i n g e n  n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  

w e n s e n  

Na vaststelling van het tracé door Provinciale Staten zijn nog verschillende 

verzoeken en wensen binnengekomen tot aanpassingen van het ontwerp. Deze 

vallen uiteen in twee categorieën: 

- Vraagstukken met betrekking op de ruimtelijke kwaliteit, landschappe-

lijke inpassing en duurzaamheid. 

- Een vraagstuk dat betrekking heeft op de vorm van de uitvoering op het 

noordelijk deel 1x2 of 2x2 rijstroken. 

 

In het navolgende is ingegaan op de voorstellen en de wijze waarop deze zijn 

doorgevoerd in het ontwerp2. Hierop is uitvoeriger ingegaan in de ‘Nota Scoop-

vraagstukken N381, Selmien – Drentse grens’ van de provincie Fryslân.  

 

De volgende wijzigingen van het ontwerp zijn uitgevoerd: 

- Een betonnen onderdoorgang in de Bûtewei (Wijnjewoude) in plaats van 

een onderdoorgang met vlies. 

- Een verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van de ongelijkvloerse aan-

sluiting Wijnjewoude. De Weinterp blijft hierbij op maaiveld. 

- Een verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van de ongelijkvloerse 

aansluiting Donkerbroek. ’t West blijft hierbij op maaiveld. 

- Een fietstunnel in ’t Hoogezand. 

                                                   
2 De hier toegelichte aanpassingen zijn al in de beschrijving in de vorige paragraaf verwerkt. 
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- Een ecologische brug ter plaatse van de passage van de Tsjonger. 

- Een extra bedrag ten behoeve van de landschappelijke inpassing. 

- Een extra bedrag om het thema duurzaamheid in het project procesma-

tig en inhoudelijk verder uit te werken.  

 

Provinciale staten hebben op 10 februari 2010 besloten om het noordelijk deel 

als 2x2 (2 rijbanen met 2 rijstroken) uit te voeren. 

 

De volgende voorstellen en wensen zijn niet uitgevoerd: 

- Een landbouwonderdoorgang in plaats van een huifkaronderdoorgang in 

de Mersken (Ureterp). Deze wens is niet ingewilligd vanwege de doel-

stelling dat de hoeveelheid sluipverkeer door de N381 zal worden ver-

minderd. Wanneer er een landbouwonderdoorgang zonder landbouw-

kundige noodzaak wordt aangelegd, dan zal dit meer mogelijkheden ge-

ven voor sluipverkeer. 

- Het verplaatsen van de aansluiting Weinterp naar het verlengde van de 

Leidijk. Deze ontwikkeling is als onwenselijk beoordeeld vanwege het 

sluipverkeer dat dit naar verwachting zal opleveren op het onderliggend 

weggennet. 

- Een extra fietstunnel in het Drents-Friese Wold; Gezien het feit dat er 

reeds vier oversteekmogelijkheden zijn, is dit voldoende geacht. 

- Een landbouwonderdoorgang in plaats van een fietsonderdoorgang in de 

Oude Willem/ Tilgrupsweg (Appelscha). Een onderdoorgang op de loca-

tie zou echter in slechts geringe mate gebruikt worden en sluit niet aan 

bij het beleid om deze route verkeersluw te maken. 

3 . 3   

G l o b a a l  d w a r s p r o f i e l  

Zoals gezegd bestaat het traject voor het gedeelte tussen Drachten en Donker-

broek uit een wegprofiel met twee rijbanen. De rijbaan bestaat uit twee rij-

stroken van 3 meter breed. Beide rijbanen worden van elkaar gescheiden door 

middel van een middenberm met een geleiderail. Aan weerszijden van de rij-

banen ligt een brede berm met een licht hellend talud, dat afloopt naar de 

sloot. In figuur 2 is dit dwarsprofiel weergegeven. 

 

 

 
 

F i g u u r  2 .  D w a r s p r o f i e l  d u b b e l b a a n s  w e g g e d e e l t e  
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Het gedeelte vanaf Donkerbroek tot de Drentse grens wordt enkelbaans uitge-

voerd. De weg heeft hier één rijbaan. De rijstroken worden door belijning van 

elkaar gescheiden. Een dwarsprofiel van dit trajectdeel is weergegeven in 

figuur 3. Aan weerszijden van de rijbaan ligt een brede berm met een licht 

hellend talud, dat afloopt naar de sloot. 

 

 
F i g u u r  3 .  D w a r s p r o f i e l  e n k e l b a a n s  w e g g e d e e l t e  

3 . 4   

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

Zoals eerder genoemd hebben Provinciale Staten van Fryslân op 10 februari 

2010 het realisatiebesluit voor de N381 genomen. Hiervan maakt ook de land-

schappelijke inpassing van de N381 deel uit. Om een goede landschappelijke 

inpassing te waarborgen is een visie opgesteld over hoe de N381 op een goede 

wijze in zijn omgeving ingepast kan worden. Deze visie is beschreven in het 

document ‘Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten-Drentse grens’.  

 

In het rapport is gekeken hoe het toekomstige tracé zo optimaal mogelijk kan 

worden ingepast in het bestaande landschap. Bij de inpassing van de nieuwe 

weg is enerzijds gekeken naar de functie van de weg en het vormen van een 

aantrekkelijke verbinding van A naar B, anderzijds naar de toekomstige ligging 

in het omliggende landschap met de bewoners en gebruikers. 

 

Om te komen tot een heldere inpassingsvisie met bijbehorende uitwerking, is 

eerst een zorgvuldige landschapsanalyse uitgevoerd. Er is gekeken naar de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied, waarna vervolgens per thema een ana-

lyse is gegeven. 

 

De volgende thema’s zijn in de landschapsvisie behandeld en toegelicht: 

- landschap; 

- cultuurhistorie; 

- recreatie; 

- ecologie; 
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- hoogte en reliëf. 

 

Naast een zorgvuldige landschapanalyse van het gebied, is ook onderzocht wat 

er in de diverse beleidsstukken en rapportages over de weg en de ligging in het 

landschap is gezegd. De diverse, bestaande rapportages zijn doorgenomen en 

vertaald in een uitgangspuntennotitie. Deze notitie vormt, samen met de land-

schapsanalyse, het vertrekpunt voor de landschappelijke inpassingsvisie. 

 

De landschappelijke inpassing van de N381 is gebaseerd op de wijze waarop 

het onderliggende landschap is opgebouwd. De weg laat landschappelijke ka-

rakteristieken (opnieuw) tot hun recht komen en vormt een aantrekkelijke en 

herkenbare verbinding van A naar B. Bij de inpassing van de N381 wordt ge-

streefd naar het creëren van een verbinding tussen het autonome karakter van 

de weg en de landschappelijke kwaliteiten, die de identiteit van het gebied 

karakteriseren. De weg wordt verweven met zijn omgeving, de ontwikkelings-

geschiedenis wordt herkenbaar en de oriëntatie wordt vergroot. De landschap-

pelijke inpassing van de weg vindt plaats door de karakteristieken van de om-

geving te versterken, met als doel: de N381 herkenbaar in het landschap van 

Zuidoost Fryslân. Bovenstaande visie is vertaald in een landschappelijke uit-

werking met bijbehorende maatregelen. De uitwerking is voor de gehele weg 

beschreven en verbeeld aan de hand van luchtfoto’s. In dit inpassingsplan is 

rekening gehouden met deze inpassingsvisie. Alle boscompensatie die als ge-

volg van de omvorming van de N381 op grond van de boswet en het eigen pro-

vinciaal beleidskader moet worden gerealiseerd, is meegenomen in de inpas-

singsvisie. De voorstellen uit de inpassingsvisie die aansluiten bij het tracé van 

de N381 zijn in dit inpassingsplan overgenomen, maken deel uit van het plan-

gebied en zijn voorzien van een adequate bestemming. Daarmee voorziet dit 

inpassingsplan in een ruimere boscompensatie dan op grond van het wettelijk 

en provinciaal beleidskader noodzakelijk is.  

 

Voorstellen die op enige afstand liggen van het plangebied kunnen in het kader 

van de gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd; daarvoor zal het gemeente-

lijk planologisch instrumentarium zo nodig worden aangepast.  

 

Voor wat betreft de gebiedsontwikkeling geldt dat dit project ten doel heeft 

om een brede kwaliteitsimpuls te geven aan een groot gebied rondom de N381. 

De gebiedsontwikkeling is evenwel niet van belang om de N381 adequaat te 

kunnen inpassen, zoals dit uit de geldende beleidskaders voortvloeit.  

3 . 5   

B e e l d k w a l i t e i t  k u n s t w e r k e n  

Met het oog op de herinrichting van de N381, de behoefte aan het realiseren 

van ruimtelijke kwaliteit en met het oog op de welstandsbeoordeling van de 

kunstwerken is het beeldkwaliteitsplan ‘BKP kunstwerken N381 tussen Drach-

ten en Drentse grens’ (Royal Haskoning, 6 april 2011) opgesteld. Hierin is 
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weergegeven op welke manier de beeldkwaliteit van de kunstwerken ten op-

zichte van het technisch ontwerp vergroot kan worden. Op basis van een ana-

lyse en visie op het landschap – mede gebaseerd op de in paragraaf 3.4 bespro-

ken landschappelijke inpassingsvisie - en de weg is een keuze gemaakt bij wel-

ke kunstwerken wordt ingezet op een (minimale) basiskwaliteit en bij welke 

kunstwerken behoefte is aan het toepassen van een meer bijzondere beeld-

kwaliteit. Hierbij staan twee vragen centraal: 

- Hoe kan het landschap vanaf de weg optimaal worden beleefd? 

- Hoe wordt de N381 vanuit de omgeving beleefd? 

 

Dit inpassingsplan maakt de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan mogelijk.  

3 . 6   

O p e n b a a r  v e r v o e r  

In de huidige situatie worden er rondom en op de huidige N381 de volgende 

systemen en bijbehorende openbaar-vervoerslijnen aangeboden: 
 

Collectief openbaar vervoer: 

- Lijn 14 sneldienst Drachten-Assen v.v. (2/u spits 1/u dal); 

- Lijn 15 Heerenveen-Oosterwolde v.v. (1/u spits & dal); 

- Lijn 16 Wolvega-Assen v.v. (1/u spits & dal); 

- Lijn 17 Oosterwolde-Heerenveen v.v. (1/u spits & dal); 

- Lijn 19 Drachten-Oosterwolde v.v. (2/u spits 1/u dal); 

- IOV: zonder vaste routes. 
 

Buurtbus:  

- Lijn 104 Allardsoog-Jonkerslân v.v. (1x per 2 uur); 

- Lijn 107 Appelscha-Oldeberkoop v.v. (1x per 2 uur). 

- Doelgroepen:  

- Lijn 517 Oosterwolde-Noordwolde v.v. (2x per dag); 

- Lijn 512 Drachten-Gorredijk (via Wijnjewoude) (2x per dag). 

 

Bovenstaande buslijnen hebben haltes op of in de buurt van de huidige N381. 

In de volgende tabel (3) is een overzicht van de stopplaatsen opgenomen. 

 
T a b e l  3 .  O v e r z i c h t  v a n  s t o p p l a a t s e n  b u s v e r v o e r   

Stopplaats Welke buslijnen stoppen er? 

Drachten, Industrieterrein A-zeven Lijn 14 

Wijnjewoude, Opperhaudmare Lijn 14,19, 104, 512 

Wijnjewoude, Klein Groningen Lijn 14, 19 

Donkerbroek, Leidijk Lijn 19 

Donkerbroek, Petersburg Lijn 19 

Donkerbroek, Provinciale Weg Lijn 14, 15, 19 

Donkerbroek, Stilleven Lijn 15, 19 

Oosterwolde, Drie Tolhekken Lijn 14, 15, 16, 19 

NB: lijnen 17, 517 en 107 kruisen N381 bij Oosterwolde Zuid. 

NB: ten zuiden van Oosterwolde maken bussen geen gebruik van de N381. 
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In dit inpassingsplan is rekening gehouden met deze openbaar vervoersstruc-

tuur. Het tracé van de N381 wordt verlegd tussen Wijnjewoude en Oosterwol-

de. Dat betekent dat de huidige haltes niet aan dit opgewaardeerde tracége-

deelte liggen. Bussen kruisen de opgewaardeerde N381 of rijden de N381 op 

bij: 

- Wijnjewoude; 

- Donkerbroek; 

- Oosterwolde Noord; 

- Oosterwolde Zuid. 

 

O V - s t r u c t u u r  N 3 8 1  D r a c h t e n - D r e n t s e  g r e n s  

- De sneldienst Drachten-Assen v.v. rijdt via de opgewaardeerde N381. 

Hiervoor dient bij de toe- en afrit van de ongelijkvloerse aansluiting 

Wijnjewoude een nieuwe haltevoorziening te worden aangelegd, inclu-

sief een fietsenstalling. 

- Ook bij de aansluiting ter hoogte van Donkerbroek wordt een nieuwe 

haltevoorziening aangelegd, inclusief fietsenstalling. 

- De halte Oosterwolde Tolhekken (ter hoogte van de Nanningaweg) kan 

op de huidige locatie gesitueerd blijven. 

- Via het onderliggende wegennet blijven bussen rijden, zodat de bewo-

ners van het gebied die geen makkelijke toegang hebben tot de 3 hier-

boven genoemde halteplaatsen, ook gebruik kunnen blijven maken van 

het openbaar vervoer. De huidige haltes blijven dus in gebruik. 

 

De bussen en buurtbussen die uit de richting van Bakkeveen, Assen, Gorredijk, 

Heerenveen, Noordwolde en Wolvega komen, kunnen zonder problemen het 

nieuwe tracé kruisen en het oude en nieuwe tracé oprijden. 
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P l a n o l o g i s c h e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

In het kader van de m.e.r.-procedure heeft een beoordeling plaatsgevonden 

van de milieueffecten die de aanleg en het gebruik van de onderzochte varian-

ten van de N381 met zich meebrengen. Op basis van deze uitkomsten is het 

voorkeursalternatief geformuleerd. Bij het bepalen van het voorkeursalterna-

tief heeft een weging plaatsgevonden van de milieueffecten: het tracé is zo 

bepaald dat de milieueffecten beperkt zijn. Voor een uitvoerige beschrijving 

van de effecten, hun beoordeling en de onderbouwing van voorkeursalterna-

tieven wordt verwezen naar de volgende rapporten:  

- Provincie Fryslân, Projectnota/MER N381 Drachten – Drentse grens, 

1 augustus 2003; 

- Provincie Fryslân, Nota Voorkeursalternatief N381 Drachten – Drentse 

grens, maart 2004; 

- Provincie Fryslân, Projectnota/MER N381 Donkerbroek – Oosterwolde, 

17 december 2008; 

- Provincie Fryslân, Nota Voorkeursalternatief N381 trajectdeel Donker-

broek – Oosterwolde, 24 juni 2009; 

- Royal Haskoning, MER N381 Drachten – Drents grens notitie Reikwijdte 

en detailniveau, april 2011; 

- Royal Haskoning, (plan-)MER N381 Drachten – Drentse grens, april 2011.  

 

Voor een aantal milieuaspecten gelden wettelijke normen. Daaraan moet zon-

der meer kunnen worden voldaan om de weg planologisch mogelijk te kunnen 

maken. In dit hoofdstuk is beknopt weergegeven welke normen er voor de 

aanleg van de N381 gelden en op welke wijze aan deze normen kan worden 

voldaan. Daarbij is gebruik gemaakt van de onderzoeksrapporten die onder 

meer aan de MER-rapporten ten grondslag hebben gelegen.  

4 . 2   

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

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

schillende wetten diverse keren gewijzigd. De recentste wijziging heeft plaats-

gevonden bij besluit van 7 december 2006 (Staatsblad 2006-661). De inwer-

kingtreding heeft op 1 januari 2007 plaatsgevonden. Tevens is op 1 januari 

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

WETTELIJK KADER 
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cember 2006, nummer 249) in werking getreden. De wet richt zich op de be-

scherming van geluidsgevoelige objecten tegen een te hoge geluidhinder. 

4 . 2 . 1  W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Op basis van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) heeft iedere weg een 

zone, waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Een uitzon-

dering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
Van deze uitzonderingen is binnen dit inpassingsplan geen sprake. 
 
De maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning of andere geluidge-

voelige functie mag binnen deze zone de 48 dB niet overschrijden. Indien de 

feitelijke geluidbelasting hoger is dan 48 dB, dan dient onderzocht en gelet op 

artikel 110a lid 5 Wet geluidhinder afgewogen te worden of geluidreducerende 

maatregelen getroffen kunnen worden. 

 

Bij de afweging welke maatregelen wel en niet getroffen zullen worden, spe-

len meerdere factoren een rol. Zo dienen de te treffen maatregelen de ver-

keersveiligheid niet te verslechteren. Daarnaast moet rekening worden gehou-

den met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap. Verder spelen 

de kosten van de maatregelen een rol alsmede de doelmatigheid van de maat-

regelen. 

 

Indien gebleken is dat de maatregelen onvoldoende doeltreffend zullen zijn 

dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeers-

kundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kunnen 

hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld. Voor provinciale wegen (zoals 

de N381) dient deze hogere grenswaarde door Gedeputeerde Staten vastge-

steld te worden. Een hogere grenswaarde is alleen acceptabel wanneer het 

binnenklimaat van de geluidsgevoelige objecten die het aangaan, aanvaard-

baar is.  

  

U i t g e v o e r d  g e l u i d s o n d e r z o e k  

Voor het gehele traject geldt een onderzoekszone. Door onderzoeksbureau 

Goudappel Coffeng is een akoestisch onderzoek verricht binnen deze onder-

zoekszone. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in ‘Provinciaal 

inpassingsplan N381 akoestisch onderzoek wegverkeer’ (19 april 2011).  Uit het 

onderzoek blijkt het volgende. 

 

Vanuit de Wet geluidhinder is bij de opwaardering van de N381 sprake van een 

tweetal situaties: 

- Voor het noordelijk en zuidelijk deel van de N381, waar het bestaande 

tracé wordt aangepast, is onderzocht of er sprake is van een recon-

structiesituatie volgens de Wet geluidhinder. Hierbij is de geluidsbelas-

ting in de plansituatie vergeleken met de geluidsbelasting in de huidige 
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situatie. Ook voor de aangepaste zijwegen is onderzocht of er sprake is 

van een reconstructiesituatie.  

- Voor het middelste deel van de N381 (Wijnjewoude – Oosterwolde) is 

sprake van een nieuw tracé. De geluidsbelastingen ten gevolge van het 

verkeer op het nieuwe tracé, op reeds aanwezige geluidsgevoelige be-

stemmingen, zijn onderzocht en getoetst aan de normen van de Wet ge-

luidhinder.  

 

N o o r d e l i j k  d e e l  N 3 8 1  

Langs het noordelijke deel van de N381 is er voor 17 adressen sprake van een 

reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Hier neemt de ge-

luidsbelasting in de plansituatie met 2 dB of meer toe ten opzichte van de 

huidige situatie. De provincie zal de gehele N381 van geluidsreducerend asfalt 

voorzien. Na toepassing van tweelaags ZOAB (of een qua eigenschappen verge-

lijkbaar asfalttype) op de hoofdrijbaan worden al deze juridische reconstruc-

tiesituaties teniet gedaan. Er zal voor alle woningen dan ook voldaan worden 

aan de wettelijke normen. 

 

M i d d e l s t e  d e e l  N 3 8 1  

Ten gevolge van het verkeer op het nieuwe wegdeel van de N381 (Wijnjewou-

de – Oosterwolde) is er voor 54 adressen een overschrijding van de geluidsnorm 

van 48 dB geconstateerd. Na toepassing van tweelaags ZOAB3 zijn dit nog 17 

adressen. Wanneer aanvullende geluidsreducerende maatregelen, bijvoorbeeld 

geluidsschermen, niet doelmatig of wenselijk blijken te zijn, dan dient voor 

deze woningen ontheffing voor een hogere waarde te worden verleend. In geen 

geval wordt, na toepassing van geluidsreducerend asfalt, de maximale onthef-

fingswaarde van 58 dB overschreden. 

 

Z u i d e l i j k  d e e l  N 3 8 1  

Geconstateerd is dat langs het zuidelijk deel van de N381 voor 119 adressen 

sprake van een geluidstoename van 2 dB of meer. Na toepassing van stil asfalt 

op de hoofdrijbaan worden alle geluidstoenames teniet gedaan en is er sprake 

van een betere geluidssituatie dan in de huidige situatie. Nadere geluidsbeper-

kende maatregelen zijn dan ook niet nodig. Er wordt voldaan aan de wettelijke 

normen. 

 

G e v o l g e n  e l d e r s  

De realisatie van het inpassingsplan N381 heeft mogelijk als gevolg dat de ver-

keersstromen in de omgeving zullen wijzigen. Wanneer de verkeersdruk met 

30% of meer toeneemt, heeft dit consequenties voor de geluidshinder. Daarom 

is in het geluidsonderzoek (Provinciaal Inpassingsplan N381, Akoestisch Onder-

zoek, Goudappel 19 april 2011) inzichtelijk gemaakt hoe de geluidbelasting 

zich zal ontwikkelen op de geluidsgevoelige bestemmingen die zich bevinden in 

de geluidzone van de wegen waar de verkeersdruk in de plansituatie met 30% 

                                                   
3 Tweelaags ZOAB of een qua akoestische eigenschappen vergelijkbaar asfalttype 
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of meer toeneemt ten opzichte van de autonome situatie. Bijlage 3 van het 

eerder geoemde geluidsrapport bevat het resultaat.  

 

Deze zogenaamde gevolgen elders concentreren zich met name op de route 

door Donkerbroek tussen de N381 en de Bovenweg. Uit het geluidsonderzoek 

blijkt dat de toename hier maximaal 3 dB bedraagt en dat de hoogste ver-

wachte geluidsbelasting op deze route in 2025 58,55 dB bedraagt. Ondanks dat 

een dergelijke toename hoorbaar is, zullen in navolging van het advies uit het 

geluidsrapport geen maatregelen worden getroffen. Hiervoor zijn vier argu-

menten: 

- De betreffende route (Geert Wolter Smitweg-Herenweg) is onlangs her-

ingericht is. Herinrichting met het oog op het beperken van de toename 

van de geluidshinder zou deze investering teniet doen. 

- Op de route geldt een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur, 

waardoor er formeel op grond van de Wet geluidhinder geen noodzaak is 

om maatregelen te treffen; een hogere waarde kan hier dan ook niet 

worden vastgsteld. 

- Wanneer er geen sprake was geweest van een maximum toegestane 

snelheid van 30 km/uur, waardoor de wettelijke noodzaak tot het ne-

men van maatregelen er wel zou zijn geweest, dan zou in deze situatie 

op grond van artikel 83 lid 3 van de Wet geluidhinder een hogere waar-

de van ten hoogste 63 dB kunnen worden vastgesteld.  

- Verder blijkt dat de geluidsbelasting van de betreffende woningen in de 

bestaande situatie ook al hoog is; er is geen sprake van een toename 

van de geluidshinder waardoor de bewoners onevenredig zwaar worden 

gehinderd. 

 

Z i j w e g e n  N 3 8 1  

Omdat ook aan diverse zijwegen van de N381 wijzigingen plaatsvinden is voor 

deze wegen onderzocht of er sprake is van een reconstructiesituatie zoals 

bedoeld in de Wet geluidhinder. Uit het onderzoek blijkt dat er in een aantal 

situaties sprake is van een geluidstoename van 2 dB of meer. In al deze situa-

ties ligt de geluidsbelasting echter onder de wettelijke voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. Nergens is dus sprake van een juridisch noodzakelijke reconstructie-

situatie. Het is dan ook niet noodzakelijk om aanvullende geluidsbeperkende 

maatregelen te treffen op of langs de zijwegen. Het plan kan voor de zijwegen 

van de N381 dan ook zonder verdere aanpassingen doorgang vinden. 

 

C o n c l u s i e s  

1. Na toepassing van geluidsreducerend asfalt op de hoofdrijbaan van de 

N381 is langs het noordelijk of zuidelijk deel van de weg nergens sprake 

van een significante geluidstoename. Langs de zijwegen van de N381 is 

eveneens nergens sprake van een reconstructiesituatie volgens de Wet 

geluidhinder. Hiermee wordt voor deze trajectgedeelten voldaan aan de 

gestelde normen in de Wgh en vormt het wegverkeerslawaai geen be-

lemmering voor de realisering van dit inpassingsplan. 
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2. Voor het middelste deel van de N381, een nieuw wegdeel, is geconsta-

teerd dat ondanks het toepassen van de maatregel om tweelaags ZOAB 

aan te brengen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor 17 woning toch 

wordt overschreden (zie tabel 4).  

 
T a b e l  4 .  A d r e s s e n  w a a r v a n  d e  v o o r k e u r s g r e n s w a a r d e  w o r d t  o v e r -

s c h r e d e n  

Adres Postcode Toekomstige  

geluidbelasting (dB)4 

Balkweg 3 8435 VP 53 
Bûtewei 50 9241 WC 49 
Compagnonsfeart 79 9241 HK 56 
Compagnonsfeart 80 9241 HK 51 
Moskoureed 12 8435 TH 51 
Nanningaweg 48 8431 AC 50 
Nanningaweg 49 8431 AC 52 
Nanningaweg 50 8431 AC 54 
Opper Haudmare 2 9241 WD 50 
’t West 2 8435 VM 50 
Tjabbekamp 6 8435 VS 52 
Tjalling Harkeswei 100 9241 HM 55 
Tjalling Harkeswei 101 9241 HM 55 
Tjalling Harkeswei 102 9241 HM 50 
Vaart Wz 17 8435 WC 51 
Weinterp 27 9241 HB 50 
Weinterp 28 9241 HD 51 

 

 

N o o d z a k e l i j k e  a a n v u l l e n d e  m a a t r e g e l e n  

Bekeken is of voor de woningen uit tabel 4 aanvullende geluidsreducerende 

maatregelen moeten worden genomen dan wel dat een hogere waarde moet 

worden vastgesteld. Wanneer aanvullende geluidsreducerende maatregelen, 

zoals geluidsschermen, niet doelmatig of wenselijk worden geacht, biedt de 

Wet geluidhinder de mogelijkheid om voor de woningen die in tabel 4 zijn 

genoemd, ontheffing voor een hogere waarde te verlenen. Deze hogere waarde 

dient te zijn verleend voordat het inpassingsplan kan worden vastgesteld.  

 

In verband met de landschappelijke kwaliteit van het gebied en in verband met 

de te geringe doelmatigheid is besloten om langs de N381 niet te kiezen voor 

het aanbrengen van geluidwerende maatregelen zoals schermen of wallen ter 

beperking van de geluidbelasting op de in tabel 4 genoemde woningen, maar 

om te kiezen voor het vaststellen van een hogere waarde. Deze keuze sluit aan 

bij de landschapsvisie en het beeldkwaliteitsplan voor de kunstwerken van de 

N381: 

- In de ‘Landschappelijke inpassingsvisie N381 Drachten-Drentse grens’ is 

als uitgangspunt gekozen om de N381 in te bedden in het bestaande 

landschap. Het realiseren van wallen of schermen staat haaks op dit uit-

gangspunt. 

                                                   
4 De hier gepresenteerde geluidsbelasting is gebaseerd op het realiseren van een weg met 

geluidsreducerend asfalt. 
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- Ook in het ‘BKP kunstwerken N381 Tussen Drachten en Drentse grens’ is 

ook voor dit uitgangspunt gekozen en is ten aanzien van bijvoorbeeld 

leuningen en geleiderails gesteld dat deze met het oog op het zicht op 

het landschap zo laag mogelijk moeten worden gehouden en geïnte-

greerd in kunstwerken. Dit bevordert eveneens het uitzicht op en de be-

leving van het omliggende landschap. 

 

De keuze sluit ook aan bij de onderzoeken naar de doelmatigheid van maatre-

gelen: 

- In het door DGMR opgestelde rapport ‘Doelmatigheidsonderzoek geluid-

beperkende maatregelen N381’ (28 april 2011) is de doelmatigheid van 

de toepassing van een stil wegdektype in de vorm van tweelaags ZOAB 

nader onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de te treffen maatrege-

len deels als doelmatig en deels als ondoelmatig kunnen worden beoor-

deeld. Ten aanzien van het toepassen van tweelaags ZOAB geldt dat: 

- deze bronmaatregel ter plaatse van Oosterwolde financieel doelma-

tig is. Hierbij wordt voor alle woningen voldaan aan de geldende 

grenswaarde; 

- voor het gedeelte van het traject tussen Drachten en Oosterwolde 

het toepassen van tweelaags ZOAB voor de volledige optimale maat-

regellengte niet doelmatig is. 

 

Toch is er – mede vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening – 

voor gekozen om de gehele N381, zoals voorzien is in dit provinciaal inpassing-

plan, tweelaags ZOAB toe te passen. Ter nadere motivering geldt dat: 

- vanuit het beschikbare budget een gedeelte van benodigde maatregel-

lengte gerealiseerd kan worden en het vanuit het oogpunt van het effi-

ciënt aanleggen en onderhouden van wegen niet wenselijk is om de res-

terende weggedeelten van een ander asfalttype te voorzien. 

- vanwege de aanwezigheid van een Natura 2000-gebied het gehele weg-

gedeelte wordt voorzien van tweelaags ZOAB. 

 

Daarmee wordt – zoals eerder al is aangegeven - het aantal overblijvende wo-

ningen met een overschrijding van de geldende grenswaarde beperkt tot de 

woningen die zijn genoemd in tabel 4. Hoewel vanwege landschappe-

lijke/stedenbouwkundige aspecten schermen onwenselijk worden geacht, 

heeft bureau DGMR aanvullend onderzoek verricht naar de doelmatigheid van 

schermen ter afscherming van de in tabel 4 genoemde woningen (Doelmatig-

heidsonderzoek geluidsmaatregelen N381 Drachten - Drentse grens, aanvullend 

schermenonderzoek – DGMR, 8 september 2011). Uit dit onderzoek blijkt dat 

het plaatsen van schermen langs de N381 ten behoeve van de geluidsafscher-

ming als niet doelmatig moet worden bestempeld.  

 

De conclusie kan dan ook worden getrokken dat het vaststellen van hogere 

grenswaarden binnen de wettelijke kaders past. 
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W a a r b o r g e n  b i n n e n m i l i e u  

Aan het vaststellen van een hogere grenswaarde is de voorwaarde verbonden 

dat het geluidsniveau binnen de woning aanvaardbaar is en voldoet aan de 

eisen van het Bouwbesluit. Hierin is geregeld dat deze zogenoemde binnen-

waarde in beginsel moet voldoen aan de maximaal toegestane waarde van 33 

dB. Voor het bepalen van de binnenwaarde dient te worden uitgegaan van de 

gecumuleerde geluidsbelasting. Dit is de geluidsbelasting ten gevolge van alle 

aanwezige geluidsbronnen (wegen) tezamen. In dat verband wordt ook opge-

merkt dat door de provincie (in haar hoedanigheid als wegaanlegger) verzekerd 

wordt in het Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder N381 

Drachten – Drentse grens van 4 oktober 2011 dat zo nodig díé maatregelen 

worden getroffen waarmee het ingevolge het Bouwbesluit voorgeschreven 

binnenniveau van 33 dB kan worden bereikt in de geluidsgevoelige objecten 

waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld. Onderzoek naar de optreden-

de binnenwaarden en de eventueel benodigde isolatiemaatregelen om aan de 

vereiste binnenwaarden te voldoen, behoeft op grond van de Wet geluidhinder 

nog niet bij het PIP beschikbaar te zijn. Voor het bepalen van de binnenwaarde 

wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting. 
 

A a n v u l l e n d  o n d e r z o e k  D r i e  T o l h e k k e n  6  

Als gevolg van de aanpassing van de N381 zal de bedrijfswoning van het agrari-

sche bedrijf Drie Tolhekken 6 te Oosterwolde moeten wijken. Op hetzelfde 

perceel, op een grotere afstand tot de weg, zal een nieuwe bedrijfswoning 

worden gerealiseerd. Om na te gaan of hier sprake is van een acceptabele 

situatie met betrekking tot wegverkeerslawaai heeft DGMR een akoestisch 

onderzoek (‘Akoestisch onderzoek N381, resultaten Drie Tolhekken 6, Ooster-

wolde’, 8 september 2011) verricht naar deze locatie. Uit de berekende waar-

den is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege de N381 maximaal 48 dB be-

draagt, inclusief aftrek conform artikel 110 Wgh, op de nieuw te realiseren 

woning aan de Drie Tolhekken 6. Aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt voldaan. Omdat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan, is het niet 

noodzakelijk om voor deze woning een hogere grenswaarde vast te stellen.  

 

A a n v u l l e n d  o n d e r z o e k  c a m p i n g  D e  C u y n d e r  

Ter hoogte van camping De Cuynder, ’t Hoogezand 3 te Donkerbroek, wordt de 

N381 in westelijke richting verplaatst, waardoor de afstand tussen de weg en 

de maatgevende grens van de (natuur)camping vermindert tot 260 meter. In 

een zienswijze is gewezen op de toename van geluid, die niet past bij het 

karakter van een natuurcamping. Hoewel het een camping betreft en een re-

creatieterrein op basis van de Wet geluidhinder niet beschouwd wordt als een 

geluidsgevoelig object, heeft de provincie Fryslân in het kader van de goede 

ruimtelijke ordening een geluidsonderzoek laten uitvoeren naar de geluidsbe-

lasting op de camping (DGMR, ‘Akoestisch onderzoek N381, resultaten camping 

De Cuynder’, 8 september 2011) om vast te stellen of de optredende geluids-

belasting aanvaardbaar is. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 

vanwege de N381 maximaal 42 dB Lden (inclusief aftrek van 2 dB conform arti-

kel 110 Wgh) bedraagt ter plaatse van camping De Cuynder. Aangezien de 



550.11.50.00.01.toe - Inpassingsplan N381 - 30 november 2011  36 

camping geen geluidsgevoelige bestemming is in de zin van de Wgh, buiten de 

geluidszone van de N381 ligt en er geen wettelijk kader omtrent geluid en 

campings bestaat, kan de geluidsbelasting van 42 dB Lden  op de grens van de 

camping acceptabel worden geacht. Dit aangezien de Wgh een geluidsbelasting 

van 48 dB Lden aanvaardbaar acht voor permanente bewoning. In deze specfie-

ke situatie is dit eveneens aanvaardbaar te achten omdat het een camping 

betreft die geen vaste plaatsen kent en waar sprake is van verblijf van tijdelij-

ke aard.  

 

E i n d c o n c l u s i e  

Op grond van de uitkomsten van het geluidsonderzoek ‘Provinciaal inpassings-

plan N381 akoestisch onderzoek wegverkeer’, het ‘Doelmatigheidsonderzoek 

geluidbeperkende maatregelen N381’ inclusief aanvullend onderzoek betref-

fende de geluidschermen, is besloten om voorafgaand aan de vaststelling van 

dit inpassingsplan voor de in tabel 4 genoemde woningen een hogere grens-

waarde vast te stellen. Alle geluidsonderzoeken en aanvullende onderzoeken 

overziende kan worden geconcludeerd dat de uitkomsten niet leiden tot on-

aanvaardbare situaties. Mits de weg wordt voorzien van tweelaags ZOAB  

(of een qua eigenschappen vergelijkbaar asfalttype) is dan geen sprake van 

een belemmering om het vastgestelde tracé van de N381 te realiseren. 

4 . 2 . 1   

I n d u s t r i e l a w a a i  

Het bedrijventerrein Venekoten in Oosterwolde heeft een zone voor industrie-

lawaai. Deze zone ligt gedeeltelijk in het plangebied van voorliggend inpas-

singsplan. De zone is derhalve op de plankaart opgenomen. Binnen de zone 

gelden beperkingen voor het oprichten van woningen en gebouwen. Deze wor-

den echter niet mogelijk gemaakt middels voorliggend inpassingsplan. Vanuit 

het oogpunt van industrielawaai is er geen belemmering voor de uitvoering van 

het plan. 

4 . 3   

E c o l o g i e  

4 . 3 . 1   

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

F l o r a  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

 

Z o r g p l i c h t  

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun 

leefomgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of 

WETTELIJK KADER 
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redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. 

Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen wor-

den verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te be-

perken of ongedaan te maken (artikel 2). 

 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). 

 

Op basis van de Flora- en faunawet zijn de volgende inheemse dieren en plan-

ten beschermd: 

- zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat, zwarte rat en mus-

kusrat); 

- alle inheemse vogels; 

- alle amfibieën;  

- alle reptielen; 

- sommige vissoorten; 

- sommige vlindersoorten; 

- sommige libellen; 

- sommige keversoorten; 

- sommige mieren; 

- rivierkreeft; 

- wijngaardslak; 

- Bataafse stroommossel; 

- sommige plantensoorten. 

 

O n t h e f f i n g  

Indien het niet mogelijk is om negatieve effecten op flora en fauna te voorko-

men door het treffen van mitigerende maatregelen, dient een vrijstelling of 

ontheffing voor de ingreep te worden verkregen. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt in licht beschermde, matig zwaar beschermde en zwaar beschermde 

soorten. Voor licht beschermde soorten is geen ontheffing nodig. Voor matig 

zwaar beschermde soorten geldt dat ook, maar alleen indien volgens een door 

het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde 

gedragscode wordt gewerkt. Deze schrijft voor hoe met de aanwezigheid van 

deze diersoorten moet worden omgegaan. Als niet volgens een goedgekeurde 

gedragscode wordt gewerkt, is voor matig zwaar beschermde soorten een ont-

heffing benodigd. Deze ontheffing wordt verleend, als geen afbreuk wordt 

gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten. 

 

Voor de zwaar beschermde soorten, waartoe ook alle soorten behoren die op 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, is een ontheffing nodig. Een ontheffing 

wordt voor handelingen, activiteiten en ingrepen verleend als: 
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- geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 

van de betreffende soorten; 

- er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling/activiteit/ 

ingreep bestaat; 

- er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang. 

 

Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. Aan alle criteria moet zijn 

voldaan. 

 

H a b i t a t  

De Flora- en faunawet beschermt individuele exemplaren van een soort en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van diersoorten. 

 

R o d e  l i j s t  

Op de Rode lijst staan Nederlandse soorten die bijzondere aandacht nodig 

hebben. Deze soorten worden bedreigd, zijn zeldzaam of erg kwetsbaar of 

nemen sterk in aantal af. De Rode lijsten zijn officieel door de minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgesteld (Besluit Rode lijsten 

flora en fauna, november 2004 en aanvulling van 2009). De Rode lijst biedt 

echter geen bescherming zoals de Flora- en faunawet dat doet. Veel Rode 

lijstsoorten (voor-al planten) worden echter niet door de Flora- en faunawet 

beschermd.  

 

In 2007 is een uitvoering ecologisch onderzoek verricht (Onderzoek Flora & 

Fauna en opstellen compensatiepakketten naar aanleiding van de omvorming 

N381 Drachten – provinciale grens Drenthe, Buro Bakker, 2007). In 2010 is dit 

onderzoek geactualiseerd. Op basis van deze onderzoeken is een compleet 

beeld verkregen van de invloed van de aanpassing van de N381 op de verschil-

lende soorten. Hieruit volgend is het rapport ‘Compensatie- en mitigatieplan 

N381 Drachten-Drentse grens’ (2011) opgesteld, waarin de effecten en de be-

nodigde compenserende en mitigerende maatregelen zijn opgenomen. 

 

In tabel 5 zijn de mitigerende maatregelen opgenomen zoals die zullen worden 

uitgevoerd bij de aanleg van de weg. Al deze mitigerende maatregelen kunnen 

gerealiseerd worden binnen de kaders van het inpassingsplan.  

ONDERZOEK 
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T a b e l  5 .  O v e r z i c h t  m i t i g e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

N r  N a a m  l o c a t i e  
M a t e  v a n   

m i t i g a t i e  
G r o n d s l a g  M a a t r e g e l e n  

1 Duiker Opperhaudmare 100% Extra 
Bestaande duiker vervangen door 

ecoduiker en aanleg Dassenraster 

2 Oversteekplaats hmp 28.7 100% Extra Aanleg ecoduiker en Dassenraster  

3 Dassenwissels de Mersken 100% FF-wet/PEHS Aanleg Dassentunnels en Dassenraster 

4 Brug Âlddjip Wettelijk/100% FF-wet/EHS 
Aanleg natuurbrug met plasdrasoevers 

en passagemogelijkheid voor Ree 

5a Wijnjeterper Schar 100% EVZ 
Aanleg ecoduiker en Dassenraster met 

amfibieënscherm. 

5b Wijnjeterper Schar 100% EVZ 
Aanleg ecoduiker en Dassenraster met 

amfibieënscherm. 

5c Wijnjeterper Schar 100% EVZ 
Aanleg ecoduiker en Dassenraster met 

amfibieënscherm 

6 Onderdoorgang Butewei zuid 100% FF-wet  Hop-over voor vleermuizen inrichten 

7 
Opsterlânske Kompanjons-

feart 
wettelijk FF-wet 

Vleermuispassage onderlangs brug 

inrichten, geen verlichting. Uittrede-

plaatsen aanbrengen in vaart. 

8 Wijk bij Heechfeanswei 100% FF-wet 
Aanleg ecoduiker en loopplanken over 

bermsloten 

9a Heechfeanswei  100% FF-wet Hop-over voor vleermuizen inrichten 

9b Heechfeanswei  optimaal FF-wet 
Aanleg ecoduiker en loopplanken over 

bermsloten 

10a Woning Peelrug 10 100% FF-wet 
Op hangen nestkast Huismus in de 

nabije omgeving 

10b Onderdoorgang Peelrug 100% Extra Tunnel onverlicht ivm vleermuizen 

11a Dassenburcht Peelrug 100% FF-wet 
Aanleg kleine faunatunnel en Dassen-

raster + natuurcompensatie 

11b Dassenburcht Peelrug 100% FF-wet 
Aanleg kleine faunatunnel en Dassen-

raster + natuurcompensatie 

12a Houtsingel Moskoureed 100% Extra Aanleg Dassentunnel 

12b Houtsingel Moskoureed 100% Extra Hop-over voor vleermuizen inrichten  

13 Tjabbekampster waterlossing optimaal FF-wet Aanleg natuurvriendelijke oevers 

14 Dassenwissel  100% FF-wet 
Aanleg twee Dassentunnels en rasters 

en kleine faunatunnel  

15 Bosje ‘t Hoogezand 100% FF-wet 
Aanleg Dassenrasters en natuurcom-

pensatie. 

16 Houtsingel 't Hoogezand optimaal FF-wet 
Hop-over voor vleermuizen inrichten en 

aanleg houtsingels 

17 't Hoogezand optimaal FF-wet Aanleg Dassentunnel met rasters 

18 Boerderij Balkweg 100% FF-wet 
Inrichten vervangende verblijfplaatsen 

en aanleg struweel  

19 Vliegroutes kruising Balkweg 100% FF-wet 
Inrichten hop-over, faunapassage en 

vleermuizenverblijf in tunnel 

20a Tsjongerdal optimaal FF-wet 
Aanleg Dassentunnel, Dassenrasters 

en natuurcompensatie 

20b Tsjongerdal optimaal FF-wet 
Aanleg Dassentunnel, Dassenrasters 

en natuurcompensatie 

20c Tsjongerdal optimaal FF-wet 
Aanleg Dassentunnel, Dassenrasters 

en natuurcompensatie 

20d Tsjongerdal optimaal FF-wet 

Aanleg kleine faunatunnel, Dassenras-

ters, amfibieënschermen en natuur-

compensatie 
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N r  N a a m  l o c a t i e  
M a t e  v a n   

m i t i g a t i e  
G r o n d s l a g  M a a t r e g e l e n  

20e Tsjongerdal optimaal FF-wet 

Aanleg kleine faunatunnel, Dassenras-

ters, amfibieënschermen en natuur-

compensatie 

20f Tsjongerdal optimaal FF-wet 

Aanleg kleine faunatunnel, Dassenras-

ters, amfibieënschermen en natuur-

compensatie 

21a Brug over Tsjonger optimaal FF-wet/EVZ 
Aanleg natuurbrug met passagemoge-

lijkheid voor Ree 

21b Woning de Drie Tolhekken 6 100% FF-wet 
Op hangen vier nestkasten voor  

Huismus in de nabije omgeving. 

22 Bomenrijen Kleindiep wettelijk FF-wet Behoud vliegroutes langs bomenrijen 

23 
Kruising Duistere-

weg/Kleindiep 
100% Extra Aanleg 2 ecoduikers in het Kleindiep 

24 Buttinga 100% Extra Aanleg ecoduiker 

25 
Duiker Appelschase  

maden 
optimaal Extra Aanleg ecoduiker  

26 Houtwal Broodhoek 100% Extra 
Aanleg ecoduiker en loopplanken over 

bermsloot 

27 Bosje Terwisscha 100% Extra 
Aanleg Dassentunnel en loopplanken 

over bermsloot 

28 Bosrand DF Wold 100% Extra Aanleg Dassentunnel  

29 Bosgebied DF Wold 100% Extra 
Aanleg mantelzoom vegetatie tussen 

bosrand en N381 

30a Fietstunnel Kraaiheidepollen optimaal Extra Inrichten faunastrook door fietstunnel 

30b Fietstunnel Kraaiheidepollen optimaal FF-wet Aanleg hop-over voor vleermuizen 

31 Kraaiheidepollen 100% FF-wet 

Aanleg 3 kleine faunatunnels en Das-

senraster met amfibieënschermen tbv 

zoogdieren en herpetofauna 

32 
Afwateringsbuis Kraaiheide-

pollen Zuid 
100% FF-wet/EVZ Verlengen bestaande buis 

33 Bungalowpark Hildenberg 100% Extra/EVZ Aanleg Dassentunnel 

34 Aansluiting Hildenberg 100% FF-wet/EVZ 

Heidegebied ongemoeid laten. Gelei-

dende Dassenrasters. Faunatunnel 

onderlangs Oude Willem 

35a Hildenberg optimaal FF-wet/EVZ 

Aanleg 3 kleine faunatunnels en Das-

senraster met amfibieënschermen tbv 

zoogdieren en herpetofauna 

35b Hildenberg 100% FF-wet 
Geheel ontzien leefgebied en handha-

ven grondwaterstand 

36 Bos bij Oude Willem 100% Extra/EVZ 
Aanleg grote faunabuis met geleidende 

geul 

37 
Verzorgingsplaats Oude 

Willem 
100% Extra Aanleg grote faunabuis 

38 Provinciegrens optimaal Extra Aanleg ecoduiker 
 

Gebruikte afkortingen: 
Extra: aanvullende mitigerende maatregelen die geen verplicht karakter hebben 

PEHS: Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

EVZ: Ecologische Verbindingszone 

FF-wet: Flora- en faunawet 

 = Verplicht 

= Extra 

(Bron: Compensatie- en mitigatieplan N381 Drachten-Drentse grens, Buro Bakker, 2011) 
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Voor een aantal soortgroepen zijn mitigerende en compenserende maatregelen 

niet voldoende. In tabel 6 is een overzicht opgenomen van de soorten en loca-

ties waarvoor een ontheffing van de Flora- en faunawet dient te worden aan-

gevraagd. Voor soorten uit categorie 2 wordt gewerkt volgens de Gedragscode 

Provinciale Infrastructuur. Op grond van het onderzoek kan worden geconclu-

deerd dat de ontheffingen van de Flora- en faunawet verleenbaar moeten wor-

den geacht. 

 
T a b e l  6 .  S o o r t e n  w a a r  o n t h e f f i n g  v o o r  m o e t  w o r d e n  a a n g e v r a a g d   

(Bron: Compensatie- en mitigatieplan N381 Drachten-Drentse grens, Buro Bakker, 2011) 

Soortnaam 
Ontheffing en wets-

artikel 
Locatie 

Ontheffing 

o.b.v. gunstige 

staat van in-

standhouding 

Rietorchis Dactylorhiza 

majalis praetermissa 

(categorie 2) 

Verlies verblijfplaats 

(art. 8). Ontheffing 

niet nodig nu ge-

werkt volgens ge-

dragscode.  

Aansluiting Terwis-

scha (217,2 -552,4) 

nvt 

Waterdrieblad Menyan-

thes trifoliata (categorie 

2) 

Verlies verblijfplaats 

(art. 8). Ontheffing 

niet nodig nu ge-

werkt volgens ge-

dragscode. 

Appelschaster maden 

(216,7 - 553,6) 

nvt 

De Mersken (206,4 -

564,9) 

Ja 

Boerderij de Russchen 

(211,5-558,3) 

Ja 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10) 

Bosje ten noorden van 

't Hoogezand (211,5-

558,1) 

Ja 

Verlies verblijfplaats 

en tijdelijke versto-

ring tijdens werk-

zaamheden (art. 10, 

11). 

Bosje ten noorden van 

de Tsjonger (212,7-

557,0) 

Ja 
Das Meles meles (catego-

rie 3) 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10) 

Ten zuiden van de 

Peelrug (209,8-560,8). 

Ja 

Tsjongerdal (213,3 - 

556,8) 

Ja 
Poelkikker Pelophylax 

lessonae 

(categorie 3) 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10) Hildenberg (219,3 - 

550,0) 

Ja 

Heikikker Rana arvalis 

(categorie 3) 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10) 

Hildenberg (219,3 - 

550,0) 

Ja 

Adder Vipera berus 

(categorie 3) 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10) 

Hildenberg (219,3 - 

550,0) 

Ja 

Ringslang Natrix natrix 

(categorie 3) 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

de (art. 10)n 

Hildenberg (219,3 - 

550,0) 

Ja 
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Soortnaam 
Ontheffing en wets-

artikel 
Locatie 

Ontheffing 

o.b.v. gunstige 

staat van in-

standhouding 

Levenbarende hagedis 

Zootoca vivipara 

(categorie 2) 

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10). Ont-

heffing niet nodig nu 

gewerkt volgens 

gedragscode. 

Hildenberg (219,3 - 

550,0) 

nvt 

Kleine modderkruiper 

Cobitis taenia (categorie 

2)  

Tijdelijke verstoring 

tijdens werkzaamhe-

den (art. 10). Ont-

heffing niet nodig nu 

gewerkt volgens 

gedragscode. 

Tjabbekampster 

waterlossing (211,4 - 

559,4) 

nvt 

 

 

Bij de realisatie van de weg zullen de hiervoor beschreven mitigerende en 

compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Daarnaast dienen ontheffin-

gen te worden aangevraagd voor een aantal soorten, die verleenbaar kunnen 

worden geacht. Op basis hiervan mag het inpassingsplan vanuit het oogpunt 

van soortenbescherming uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 3 . 2   

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

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  

In het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn in de 

Europese Unie, en ook in Nederland, speciaal beschermde gebieden aangewe-

zen die samen het zogenaamde Natura 2000-netwerk vormen. Deze Natura 

2000-gebieden worden beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden. Met deze wet verankerde 

Nederland de gebiedsbescherming van de Europese Vogelrichtlijn en Habita-

trichtlijn in nationale wetgeving. De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor 

dat er voor ieder Natura 2000-gebied een aanwijzingsbesluit moet worden 

genomen waarin wordt aangegeven vanwege welke soorten en habitats en om 

welke redenen het gebied is aangewezen (de instandhoudingsdoelstellingen 

van een gebied).  

  

Voorafgaand aan de vaststelling van een plan dient bekeken en onderzocht te 

worden of het plan gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken 

Natura 2000-gebieden de kwaliteit van de natuurlijke habitats en habitats van 

soorten in deze Natura 2000-gebieden kan verslechteren of een significant 

verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden 

zijn aangewezen. In de praktijk wordt dit oriënterend onderzoek ook wel de 

voortoets genoemd.  

  

CONCLUSIE 

WETTELIJK KADER 
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Als op grond van objectieve wetenschappelijke gegevens op voorhand niet valt 

uit te sluiten dat het plan significant negatieve gevolgen kan hebben voor een 

of meerdere Natura 2000-gebieden, dan dient een passende beoordeling te 

worden verricht.  

  

Omdat het plangebied in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied ‘Wijn-

jeterperschar’ is gelegen en van dit gebied een puntje doorsnijdt en omdat het 

plangebied van de N381 door het ‘Drents-Friese Wold & Leggelderveld’ loopt 

(zie ook figuur 5), is in 2007 de voortoets uitgevoerd.  

 

 
F i g u u r  4 .  B e g r e n z i n g  W i j n j e t e r p e r s c h a r  

 
F i g u u r  5 .  D r e n t s - F r i e s e  W o l d  &  L e g g e l d e r v e l d  t e r  p l a a t s e  v a n  h e t  

t r a c é  v a n  d e  N 3 8 1  

 

Bij de voortoets konden als gevolg van de volgende storingsfactoren negatieve 

en/of significant negatieve effecten niet worden uitgesloten: 

- oppervlakteverlies; 

- verzuring en vermesting; 

- verontreiniging; 

- verdroging. 

ONDERZOEK 
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Middels een passende beoordeling is daarom nader onderzocht of de effecten 

die in de voortoetsen niet met zekerheid konden worden uitgesloten daadwer-

kelijk leiden tot negatief en/of significant negatieve effecten op de instand-

houdingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. In deze passende beoordelingen 

voor de beide Natura 2000-gebieden is het volgende geconcludeerd: 

 

W i j n j e t e r p e r  S c h a r  

In tabel 7 is samengevat wat de effecten van de omvorming van de N381 op de 

habitattypen van het Wijnjeterper Schar zijn, welke mitigerende maatregelen 

worden getroffen om deze effecten te verzachten en welke effecten na miti-

gatie overblijven. Hierin zijn ook de habitattypen opgenomen waarvoor geen 

noodzaak bestaat voor het treffen van mitigerende maatregelen, omdat de 

omvorming van de N381 niet tot (significant) negatieve effecten op het in-

standhoudingsdoel leidt.  

 
T a b e l  7 .  O v e r z i c h t  e f f e c t e n  v o o r g e n o m e n  a c t i v i t e i t ,  e f f e c t e n  v a n  

m i t i g e r e n d e  m a a t r e g e l e n  e n  n e t t o  e f f e c t  n a  m i t i g a t i e  o p  d e  h a b i -

t a t t y p e n  d i e  b i n n e n  d e  i n v l o e d s s f e e r  v a n  d e  N 3 8 1  v o o r k o m e n .   

(Bron: Passende beoordeling ivm de omvorming van de N381 ter hoogte van Natura 2000-

gebied Wijnjeterper Schar, Buro Bakker, 2011) 

Habitattype 
Effect N381 

op isd5 
Mitigerende maatregelen 

Effect na miti-

gatie op isd 

4010 Vochtige 

heiden 
Geen 

- verminderen depositie 

- deels oplossen hydrolo-

gische knelpunten 

- uitbreiden areaal habi-

tattype 

Geen 

4030 Droge hei-

den 
Geen 

- verminderen depositie 

- uitbreiden areaal habi-

tattype 

Geen 

6230 Heischrale 

graslanden 

Mogelijk signi-

ficant 

- verminderen depositie 

- deels oplossen hydrolo-

gische knelpunten 

- mogelijk geringe uit-

breiding areaal habitat-

type 

Positief 

6410 Blauwgras-

landen 
Geen 

- verminderen depositie 

- deels oplossen hydrolo-

gische knelpunten 

- mogelijk geringe uit-

breiding omvang habi-

tattype 

Positief 

7150 Pionierve-

getaties met 
Geen 

- verminderen depositie 

- deels oplossen hydrolo-
Positief 

                                                   
5 Isd= instandhoudingsdoel.  
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Habitattype 
Effect N381 

op isd5 
Mitigerende maatregelen 

Effect na miti-

gatie op isd 

snavelbiezen gische knelpunten 

- uitbreiding areaal habi-

tattype 

 

Na mitigatie is er niet langer sprake van een mogelijk significant effect op het 

instandhoudingsdoel voor habitattype heischrale graslanden, maar van een 

positief effect. Hetzelfde geldt voor habitattypen blauwgrasland en pionierve-

getaties met snavelbiezen. Door de hydrologische maatregelen wordt tevens 

een deel van de knelpunten in de watercondities, waarvoor een ‘sense of ur-

gency’ is toegekend, opgelost.  

 

De omvorming van de N381 leidt met zekerheid niet tot (significant) negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebied Wijnjeterper 

Schar en brengt realisatie van de instandhoudingsdoelen dus niet in gevaar. 

Integendeel, het plan leidt tot positieve effecten op het instandhoudingsdoel 

voor habitattype 7150 pioniervegetaties met snavelbiezen en mogelijk ook tot 

positieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor habitattypen 6230 

heischrale graslanden en 6410 blauwgraslanden. 

 

D r e n t s - F r i e s e  W o l d  e n  L e g g e l d e r v e l d  

In tabel 8 is samengevat wat de effecten van de omvorming van de N381 op de 

habitattypen van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld zijn, welke mi-

tigerende maatregelen worden getroffen om deze effecten te verzachten en 

welke effecten na mitigatie overblijven. Uit de tabel blijkt dat er niet langer 

sprake is van significante effecten op zure vennen en vochtige heide. De miti-

gerende maatregelen leiden tot een (mogelijk) positief effect op heideveen-

tjes en pioniersvegetaties met snavelbiezen. De conclusies voor de overige 

habitattypen wijzigen niet. Dit geldt ook voor habitattypen die buiten het 

effectgebied van de N381 liggen.  

 

CONCLUSIE 
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T a b e l  8 .  O v e r z i c h t  e f f e c t e n  v o o r g e n o m e n  a c t i v i t e i t ,  m i t i g e r e n d e  

m a a t r e g e l e n  e n  n e t t o  e f f e c t  n a  m i t i g a t i e  o p  d e  h a b i t a t t y p e n  d i e  

b i n n e n  d e  i n v l o e d s s f e e r  v a n  d e  N 3 8 1  v o o r k o m e n .  I s d =  i n s t a n d h o u -

d i n g s d o e l .   

(Bron: Passende beoordeling ivm de omvorming van de N381 ter hoogte van Natura 2000-

gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Buro Bakker, 2011) 

Habitattype 

Effect 

N381 

op isd6 

Mitigerende maatrege-

len 

Netto ef-

fect 

op isd 

2310 Stuifzandheiden met 

Struikhei 
Geen -verminderen depositie Geen 

2330 Zandverstuivingen Geen -verminderen depositie Geen 

3130 Zwakgebufferde 

vennen 
Geen -verminderen depositie Geen 

3160 Zure vennen 
Mogelijk 

significant 

-verminderen depositie 

-oplossen hydrologisch 

knelpunten 

-beperken optreden 

verontreiniging en ver-

mesting 

Geen 

4010 Vochtige heide 
Mogelijk 

significant 

-verminderen depositie 

-oplossen hydrologisch 

knelpunten 

-uitbreiden areaal habi-

tattype 

-beperken optreden 

verontreiniging en ver-

mesting 

Geen 

4030 Droge heide Negatief -verminderen depositie Negatief 

7110_B Actieve hoogvenen Geen 

-verminderen depositie 

-beperken optreden 

verontreiniging en ver-

mesting 

Geen/ 

mogelijk 

positief 

7150 Pioniervegetaties 

met snavelbiezen 
Geen 

-verminderen depositie 

-uitbreiden areaal habi-

tattype 

Positief 

 

In tabel 9 wordt een overzicht getoond van de effecten van de omvorming van 

de N381 en de mitigerende matregelen op de overige beschermde waarden die 

binnen de invloedsfeer van de N381 voorkomen. Voor de overige vogelsoorten 

waarvoor het Drents-Friese Wold aangewezen is binnen de invloedssfeer van de 

N381 geen (potentieel) geschikt broedbiotoop aanwezig. De kamsalamander en 

drijvende waterweegbree komen niet binnen de invloedssfeer van de N381 

voor en worden ook niet door geluid beïnvloed.  

                                                   
6 Isd= instandhoudingsdoel.  
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Voor het treffen van specifieke maatregelen voor de zwarte specht en de wes-

pendief bestaat geen noodzaak. Door het toepassen van tweelaags ZOAB (of 

een qua eigenschappen vergelijkbaar asfalttype) is wel een positieve ontwikke-

ling, omdat hierdoor de geluidsbelasting door de N381 sterk afneemt. Of dit 

daadwerkelijk zal leiden tot een toename van de broedvogeldichtheid in de 

directe omgeving van de N381 is niet te zeggen. Daarom hebben deze maatre-

gelen geen directe effecten op de instandhoudingsdoelen.  

 
T a b e l  9 .  O v e r z i c h t  e f f e c t e n  v o o r g e n o m e n  a c t i v i t e i t ,  m i t i g e r e n d e  

m a a t r e g e l e n  e n  n e t t o  e f f e c t  n a  m i t i g a t i e  o p  d e  o v e r i g e  b e s c h e r m -

d e  w a a r d e n  d i e  b i n n e n  d e  i n v l o e d s s f e e r  v a n  d e  N 3 8 1  v o o r k o m e n   

(Bron: Passende beoordeling ivm de omvorming van de N381 ter hoogte van Natura 2000-

gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Buro Bakker, 2011) 

Beschermde 

waarde 

Effect N381 
instandhoudings-

doel 
Mitigerende maatregelen 

Netto effect 
instandhoudings-

doel 

Dodaars 0 
tweelaags ZOAB/vergelijkbaar 

asfalttype 
0 

Wespendief 0 
tweelaags ZOAB/vergelijkbaar 

asfalttype 
0 

Zwarte Specht 0 
tweelaags ZOAB/vergelijkbaar 

asfalttype 
0 

Boomleeuwerik 0 
tweelaags ZOAB/vergelijkbaar 

asfalttype 
0 

Roodborsttapuit 0 
tweelaags ZOAB/vergelijkbaar 

asfalttype 
0 

 

0  geen effect,   

-  negatief effect 

--  significant negatief effect  

+ positief effect 

 

De omvorming van de N381 leidt met zekerheid niet tot significant negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebied Drents-Friese 

Wold en brengt realisatie van de instandhoudingsdoelen dus niet in gevaar. 

Integendeel, het plan leidt tot positieve effecten op het instandhoudingsdoel 

voor habitattype 7150 pioniervegetaties met snavelbiezen en mogelijk ook tot 

positieve effecten op het instandhoudingsdoel voor habitattype 7110_B Actieve 

hoogvenen, heideveentjes. Voor het habitattype droge heide blijft het effect, 

ondanks mitigerende maatregelen, negatief. Dit is echter geen significant ne-

gatief effect.  

 

C o n c l u s i e  

Uit de passende beoordelingen blijkt dat de Natuurbeschermingswetvergunnin-

gen verleenbaar geacht moeten worden. Voorwaarde hiervoor is dat de in de 

passende beoordelingen genoemde noodzakelijke mitigerende maatregelen 

worden genomen. Dit inpassingsplan voorziet in het realiseren van deze mitige-

rende maatregelen door waar nodig betreffende gronden te voorzien van een 

CONCLUSIE 
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passende bestemming, en door in het krediet voor de uitvoering van dit plan 

rekening te houden met de financiering. 
 

E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur uit de Nota Ruimte (Regeringsbeslissing 2006) 

en Streekplan Fryslân 2007 geniet bescherming. Ingrepen bij deze gebieden 

worden door het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de 

provincie, getoetst bij een ruimtelijke procedure. De Ecologische Hoofdstruc-

tuur mag niet worden aangetast. Aantasting wordt alleen verdedigbaar geacht 

als aantoonbaar is dat het project van groot openbaar belang is en er geen 

redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde “nee, tenzij”-principe. 

De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet 

worden gecompenseerd. 

 

In juli 2007 is door het rijk en de provincies het beleidskader Spelregels EHS, 

Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen 

EHS uitgegeven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden geboden. In het 

beleidskader wordt onder andere een beoordelingskader gegeven (significan-

tie). De effecten van de aanpassing van de N381 op de Ecologische hoofdstruc-

tuur zijn beschreven in het compensatie- en mitigatieplan (Buro Bakker, 2011).  

 

In drie EHS-gebieden die door de N381 worden gekruist, is er sprake van verlies 

aan areaal. Het gaat hierbij om 2,43 ha aan niet-ingericht EHS-gebied en in 

totaal 3,96 ha aan ingericht EHS-gebied in de overige gebieden. Het onder-

scheid in inrichting is van belang voor de invulling van de compensatie. Bij 

vervanging van reeds bestaande natuur dient namelijk ook rekening gehouden 

te worden met het tijdelijke verlies aan natuurwaarden en de tijd die beno-

digd is om de nieuwe natuur weer op een kwaliteitsniveau te hebben als voor-

afgaand aan de ingreep. Met het verlies van 6,39 ha aan EHS-areaal zonder dat 

dit binnen de planvorming wordt gecompenseerd, kan worden geconstateerd 

dat er met betrekking tot de ingreep binnen het Drents-Friese Wold er signifi-

cante effecten optreden met betrekking tot het EHS-areaal. Hieruit volgt dat 

er een beoordeling van het groot openbaar belang en reële alternatieven dient 

plaats te vinden. Hieruit volgt dan de noodzaak tot compensatie. 

 

Voor de N381 is er sprake van èn significante effecten, èn een groot openbaar 

belang èn geen reële alternatieven. Omdat oppervlakteverlies van de EHS niet 

te mitigeren valt, volgt hieruit dat er compensatie vereist is.  

 

In drie EHS-gebieden die door de N381 worden gekruist, is er sprake van verlies 

aan areaal zonder dat deze in de planvorming gecompenseerd wordt. Het gaat 

hierbij om 2,43 ha aan niet-ingericht EHS-gebied in het Alddjip en in totaal 

3,96 ha aan ingericht EHS-gebied. In dit kader is het van belang dat de gras-

landstrook tussen De Marschen en de N381 voor een oppervlakte van ca 8,5 

hectare in het kader van de omvorming van de N381 wordt ingericht als na-

tuurgebied. Dit gebied dient ook voor de te realiseren overcompensatie die 

wordt voorgeschreven in de provinciale Nota “Bestemmingswijziging bos en 
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boscompensatie”. In de huidige situatie is dit gebied een intensief gebruikt en 

voedselrijk grasland. Het uitgangspunt van de inrichting van het gebied is dat 

de inrichting aansluit op het landschap en de natuurwaarden die kenmerkend 

zijn voor het Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar. Daarnaast worden de 

knelpunten in De Marschen zo goed mogelijk aangepakt. Het streefbeeld be-

staat uit de versterking en ontwikkeling van een kleinschalig landschap, met 

een afwisseling van bos, natte en droge heiden op de hogere delen en vochtig 

heischraal grasland, blauwgrasland en kleine zeggenvegetaties op de lagere 

delen. Daarnaast gaat het om delen dotterbloemhooiland en open water. Ten 

behoeve van de inrichting van de graslandstrook en de aanpak van knelpunten 

in De Marschen zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

- dempen of verondiepen van sloten; 

- creëren van slenkjes; 

- lokaal peil verhogen; 

- herstel van reliëf; 

- weghalen weg in het zuiden; 

- plaggen; 

- kappen en omvormen bos. 

 

De inrichting van de graslandstrook zal een sterke verbetering betekenen ten 

opzichte van de huidige situatie en past binnen de beoogde invulling van de 

EHS in het beekdal van het Alddjip. De graslandstrook tussen De Marschen en 

de N381 valt momenteel echter buiten de EHS-begrenzing. In dit gebied kan 

echter zowel de één op één areaalcompensatie, de kwaliteitscompensatie als 

de overcompensatie op grond van de nota “Bestemmingswijziging bos en bos-

compensatie” neergelegd worden. Voor de netto-compensatie zal 6,39 ha van 

de in te richten 8,79 ha worden aangewezen als EHS-gebied. Deze gronden 

krijgen daarmee de EHS status. Omdat de toeslag niet onder de EHS-status 

valt, dient ook het beheer hiervan te worden afgekocht. De betreffende gron-

den maken deel uit van dit inpassingsplan en zijn voorzien van een adequate 

bestemming (Bos of Natuur). In het krediet voor de aanleg is rekening gehou-

den met de financiering van deze maatregelen. Daarmee is voldaan aan de 

eisen die voortvloeien uit de beleidskaders.  

 

C o m p e n s a t i e  w e i d e v o g e l l e e f g e b i e d  

Handhaving van voldoende openheid en rust in de voor weidevogels geschikte 

gebieden is van belang. Dit is benoemd in het Streekplan Fryslân 2007. Hierin 

is het in het Werkplan Weidevogels in Fryslân 2007-2013 voorgestelde beleid 

opgenomen. Verdichting door beplanting en bebouwing is hierbij niet gewenst; 

het gaat daarbij om niet-agrarische ontwikkelingen, waaronder wegenaanleg. 

Bij noodzakelijke ruimtelijke ingrepen van openbaar belang, zoals de aanleg 

en omvorming van de N381, kan hiervan worden afgeweken. Bij dergelijke 

ruimtelijke ontwikkelingen dienen weidevogelbelangen als zelfstandig belang 

in de afweging te worden betrokken. Wanneer na afweging aantasting van de 

aanwezige weidevogelstand onvermijdelijk blijkt, dragen de initiatiefnemers 

zorg voor compensatie van de verloren weidevogelbiotoop. 

 

KADER 
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Om aan het provinciaal beleid te voldoen, is er een mogelijkheid tot compen-

satie in de vorm van een financiële bijdrage aan een provinciaal fonds voor 

investeringen in weidevogelbeheer. Met dit fonds kan invulling worden gegeven 

aan weidevogelbeheer om het verlies aan weidevogelbiotoop te compenseren. 

De oppervlakte aan verstoord gebied als gevolg van de N381 is door de provin-

cie op 2,62 ha bepaald. Dit zijn gebieden die momenteel vrij zijn van versto-

rende elementen en in principe geschikt zijn voor weidevogels. Vanwege de 

geringe oppervlakte van deze gebiedsdelen, kan worden gesteld dat het geen 

waardevolle weidevogelgebieden betreft.  

 

Uitgangspunt van de compensatieregeling is dat het aantal hectares met vol-

doende openheid en rust dat verloren gaat, gecompenseerd wordt door elders 

naar ratio van het verlies in oppervlakte in weidevogelbeheer te investeren. De 

compensatie krijgt vorm door verloren gaande oppervlakte te verrekenen met 

de kosten voor het weidevogelpakket ‘weidevogelgrasland met een rustperiode 

1 april tot 15 juni’ voor twee beheersperioden (12 jaar). Aangezien compensa-

tie binnen het eigen grondgebied niet mogelijk is vanwege het ontbreken van 

kerngebieden voor weidevogels, is gekozen voor een bijdrage aan het provinci-

ale Weidevogelfonds. Met het storten van de compensatiebijdrage in het Wei-

devogelfonds is aan de verplichtingen voor de compensatie voldaan. De provin-

cie Fryslân is nu verantwoordelijk voor de realisatie van de compensatie.  

4 . 4   

A r c h e o l o g i e  

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

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

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

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

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

introductie van het zogenaamde “veroorzakerprincipe”. Dit principe houdt in 

dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behouds-

maatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologi-

sche waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. 

Met name de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in 

op de bescherming van archeologische waarden in ruimtelijke plannen. Hierbij 

geeft de Wamz als grens dat voor het verrichten van archeologisch onderzoek 

de ondergrens op 100 m2 ligt. Wanneer er sprake is van een project met een 

oppervlakte kleiner dan 100 m2 is er geen noodzaak voor het verrichten van 

een archeologisch onderzoek. Gemeenten mogen echter gemotiveerd afwijken 

van deze richtlijn. Op basis van de Friese Monumentenkaart Extra (FAMKE) 

geldt voor archeologisch waardevolle terreinen een ondergrens van 50 m². 

Binnen het provinciaal inpassingsplan ligt een aantal terreinen dat nog niet 

(voldoende) is onderzocht, onder meer door het ontbreken van betredingstoe-

stemming. Ook voor deze terreinen geldt dat bij ingrepen groter dan 50 m² 
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(nader) archeolgosich onderzoek moet plaatsvinden. Bij de regeling met be-

trekking tot de omgevingsvergunning is in dit inpassingsplan bij de provinciale 

lijn aangesloten.  

 

Om na te gaan of er door de voorgenomen ontwikkelingen ten behoeve van de 

N381 archeologische waarden verstoord zouden kunnen worden, zijn er archeo-

logische onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn verwoord in een 

zestal rapporten: 

- RAAP Verslagnummer 2001-2668/RT: Quickscan N381 Drachten-Ooster-

wolde Gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf, Provin-

cie Fryslân – september 2001; 

- RAAP-notitie 1158: Ecologische verbindingszone Tjonger, gemeenten 

Heerenveen en Ooststellingwerf. Archeologisch vooronderzoek: een in-

ventariserend booronderzoek – mei 2005; 

- 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.) – septem-

ber 2006; 

- ARC-rapport 2006-92: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

(IVO), fase 2, door middel van boringen en megaboringen, langs het toe-

komstige tracé van de N381 in de gemeenten Opsterland, Heerenveen en 

Ooststellingwerf (Fr.) – januari 2008; 

- ARC-rapport 2007-35: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

(IVO) door middel van boringen langs de mogelijk nieuwe tracé’s van de 

N381 te Donkerbroek, gemeente Ooststellingwerf (Fr.) – juni 2007; 

- MUG-publicatie 2010 – 44: Een aanvullend archeologisch booronderzoek 

N381 traject Drachten – Drentse grens – mei 2010. 

 

Voordat tot de aanleg van de N381 zal worden overgegaan, zal een aantal loca-

ties nog nader archeologisch worden onderzocht, gelet op de resultaten, con-

clusies en aanbevelingen uit de uitgevoerde archeologische onderzoeken. In de 

archeologische onderzoeken (en/of op voorstel van de provinciaal archeoloog) 

wordt immers aanbevolen dat voor een beperkt aantal gronden:  

- de werkzaamheden onder archeologische begeleiding uitgevoerd moe-

ten worden; 

- ten tijde van het onderzoek geen betredingstoestemming is verkregen. 

Dit onderzoek dient voor uitvoering van de werkzaamheden nog te wor-

den verricht; 

- nog nader archeologisch onderzoek moet worden verricht door middel 

van het plaatsen van (extra) boringen, dan wel het uitvoeren van een 

proefsleuvenonderzoek.  

 

Daarnaast is er nog een locatie, nabij de kruising met de Peelrug, die later aan 

het plangebied is toegevoegd. Ook voor deze locatie moet nog onderzoek 

plaatsvinden. De gronden waarvoor de genoemde aanbevelingen gelden en de 

gronden waar nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden, zijn op de verbeel-

ding bestemd met de voor archeologische waarden beschermende dubbelbe-
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stemming ‘Waarde – Archeologie’. Middels deze dubbelbestemming is verze-

kerd dat op een toereikende wijze rekening wordt gehouden met de (eventu-

eel aanwezige) archeologische waarden. Voor de locaties binnen het plange-

bied die niet een dubbelbestemming hebben verkregen geldt dat de kans dat 

er archeologische waarden verstoord worden dusdanig gering is dat een be-

schermende regeling niet is vereist. 

 

Op grond van de resultaten van de resultaten van de uitgevoerde archeologi-

sche onderzoeken en de archeologische beschermende bestemmingsregeling, 

zijn de provinciaal archeoloog en het provinciebestuur van oordeel dat er geen 

belemmeringen zijn voor het gekozen tracé van de N381 en de uitvoering daar-

van. De gedeelten die nog onvoldoende onderzocht zijn, zullen nader onder-

zocht moeten worden voorafgaand aan de aanleg van de N381. De gebieden 

waarvoor dit geldt zijn als dubbelbestemming op de kaart aangemerkt.  

4 . 5   

B o d e m  

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

inpassingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van het 

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

noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodem-

sanering.  

 

Voor het traject van de N381 heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden. Over 

de uitkomsten van dit onderzoek is gerapporteerd in ‘Milieutechnisch onder-

zoek N381 Drachten – Drentse grens’ (MUG Ingenieursbureau, april 2011, pro-

jectnummer 51102010). Het onderzoek had ten doel om de milieuhygiënische 

kwaliteit van de grond, het grondwater en de aanwezige waterbodem langs de 

N381 te bepalen.  

 

Z i n t u i g l i j k e  w a a r n e m i n g e n  

Bij de boringen is grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreini-

gingen en het voorkomen van asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoe-

ring van de werkzaamheden zijn plaatselijk baksteen-, beton- en puin aange-

troffen op drie deellocaties. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

G r o n d  

In de grond zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aangetroffen. Op één 

deellocatie is een sterk verhoogd gehalte aan barium gemeten. De norm voor 

barium is echter tijdelijk ingetrokken, omdat gebleken is dat de interventie-

waarde voor barium lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voor-

komt. Er is geen sprake van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron. 
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G r o n d w a t e r  

In het grondwater is plaatselijk een sterk verhoogde concentratie aan zink en 

een matig verhoogde concentratie aan barium gemeten. Ter plaatse van de 

overige peilbuizen zijn ten hoogste licht verhoogde concentraties aan enkele 

metalen gemeten. Er zijn geen bronnen bekend die een verontreinigingen met 

zink kunnen hebben veroorzaakt. Mogelijk hebben deze sterk verhoogde con-

centraties aan zink een natuurlijke oorzaak. In het onderzoeksgebied worden 

meer (licht)verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater 

gemeten. Deze gehalten worden niet (noemenswaardig) in de grond gemeten.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is het wegtracé op milieuhygiënische 

gronden geschikt voor het beoogde gebruik als weg. Voor zover er buiten het 

wegtracé nog bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd, kan dit in het 

kader van een omgevingsvergunning die naar aanleiding van de uitvoering van 

dit plan dient te worden verleend, worden uitgevoerd. De milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

dit provinciaal inpassingsplan.  

4 . 6   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub b Bro is de watertoets verplicht voor inpas-

singsplannen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangege-

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

waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden 

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

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

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

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

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’.  

 

De gevolgen van de opwaardering van de N381 voor de waterhuishouding zijn 

uitgewerkt in de wateraspecten zoals omschreven in de Bestuurlijke Notitie 

Watertoets en de Handreiking Watertoets 3. De aspecten zijn veiligheid, wa-

teroverlast, watervoorziening, riolering, bodemdaling, grondwateroverlast, 

oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit, verdroging en aquatische 

natuur. Deze aspecten worden besproken in het document ‘Watertoets N381 

Drachten – Drentse grens’ dat is opgesteld door MWH (d.d. 3 juni 2010), dat tot 

stand gekomen is in overleg met Wetterskip Fryslân. Daarnaast heeft Wetters-

kip Fryslân een afvaardiging in de ambtelijke gebiedsgroep N381. Wetterskip 

Fryslân heeft inmiddels bij brief van 22 juni 2010 laten weten in te kunnen 

stemmen met de inhoud van dit inpassingsplan. 
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V e i l i g h e i d  

Veiligheid tegen overstroming is geen thema bij deze ontwikkeling. De veilig-

heid in de onderdoorgangen bij calamiteiten is wel een aandachtspunt en 

wordt bij het ontwerp van de onderdoorgangen meegenomen. 

 

W a t e r o v e r l a s t  

In het tracé is bekend dat op één locatie wateroverlast kan optreden. Het 

betreft Polder Het West bij Donkerbroek. Ten gevolge van overvloedige neer-

slag in combinatie met harde westenwind kan het voorkomen dat het water in 

De Tsjonger en de Sjammekaampster Waeterlossing wordt opgestuwd waardoor 

een deel van de polder onder water loopt. In Polder Het West wordt gezocht 

naar extra ruimte om water uit de Sjammekaampster Waeterlossing te bergen, 

waarbij tevens mogelijkheden worden onderzocht voor combinaties met meer-

dere functies. Ten behoeve van de aanleg van de N381 wordt de waterover-

lastsituatie niet verergerd, door het creëren van compenserende waterberging 

in en om de knooppuntoplossing bij Donkerbroek. Vanwege de ligging onder 

maaiveld hebben de onderdoorgangen een vergrote kans op wateroverlast. Om 

dit te voorkomen wordt er ruimte gereserveerd voor het aanleggen van kades 

langs de N381 bij Donkerbroek. 

 

De toename van het verhard oppervlak zal worden gecompenseerd door de 

aanleg van extra waterberging in de vorm van oppervlaktewater (ter grootte 

van 10% van het toegenomen verhard oppervlak). Gedempte sloten ten behoe-

ve van de aanleg van de N381 worden voor 100% gecompenseerd door de aan-

leg van nieuw oppervlaktewater. De kans op wateroverlast neemt daarom niet 

toe ten gevolge van de aanleg van de N381. De hier gehanteerde normen (10%, 

100%) vormen eisen van Wetterskip Fryslân. 

 

W a t e r v o o r z i e n i n g  

Het tracé doorkruist diverse peilgebieden en kruist enkele grote watergangen. 

De kruisingen met de watergangen worden uitgevoerd als brug of overkluizing, 

waardoor de wateraanvoer en –afvoer niet wordt belemmerd. De huidige peil-

vakken blijven op hoofdlijnen bestaan; op enkele locaties kunnen de peilge-

bieden echter iets wijzigen. Waarschijnlijk worden ook de peilvakken bij Het 

West aangepast. De wijze waarop dit gebeurt hangt af van de oplossing die 

wordt gekozen voor de afwatering van Polder Het West. In de huidige situatie 

bestaat de polder uit drie compartimenten. De N381 verstoort de afwaterings-

richting, waardoor de afwatering opnieuw moet worden bekeken. Hier zal een 

onderdoorgang ter plaatse van de watergang aangelegd worden. Het huidige 

gemaal komt te vervallen en wordt verplaatst naar een andere locatie. Ook 

wordt ruimte gereserveerd voor het omleggen van de watergang en de kades. 

Daarnaast is ruimte voor waterberging nodig.  

 

Waar nodig worden bestaande duikers vervangen en verlengd. In de lager gele-

gen delen maken de bermsloten deel uit van het hoofdwatersysteem. Bij 

hoofdwatergangen (in beheer en onderhoud bij het waterschap) zal ruimte 

gereserveerd worden voor het onderhoud van deze watergangen door het aan-
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leggen van onderhoudsstroken van 5 meter breed aan weerszijden. Dit maakt 

geen deel uit van de begrenzing van de N381 in het provinciaal inpassingsplan, 

maar is opgenomen in de legger van het waterschap.  

 

Bij hoofdwatergangen wordt minimaal uitgegaan van een waterdiepte van 70 

cm en een bodembreedte van 70 cm als algemene eis. 

 

De werkzaamheden aan de N381 worden waar mogelijk benut om het watersys-

teem te verbeteren waarbij combinaties mogelijk zijn met maatregelen in het 

kader van de Europese Kaderrichtlijn Water of de aanleg van een Ecologische 

verbindingszone (EVZ). 

 

De aanpassing van de N381 biedt kansen om de verbinding tussen De Tsjonger 

en de meestromende nevengeul te optimaliseren. Dit betreft enerzijds het 

optimaliseren van het beeksysteem van De Tsjonger (inrichting en waterhuis-

houding) en anderzijds de verbetering van de migratiemogelijkheden voor 

aquatische en terrestrische fauna (EVZ). Afwaterende sloten worden losgekop-

peld van de EVZ, waardoor de aanvoer van eutroof water geminimaliseerd 

wordt. De afwatering van deze sloten zal nader worden vastgesteld. Bij het 

Kleindiep ter hoogte van de N381 vindt optimalisatie van het beeksysteem 

plaats, waarbij het oude tracé wordt hersteld. Migratiemogelijkheden van vis 

en ruimte voor waterberging zijn belangrijke aandachtspunten voor het Klein-

diep. 

 

R i o l e r i n g  

Het hemelwater dat op de weg valt, stroomt af naar de bermen, waar het 

deels infiltreert en gezuiverd wordt afgevoerd naar de bermsloten. Bij Ooster-

wolde loopt de N381 dicht langs een aarden wal en is er geen ruimte voor 

bermsloten. Hier wordt het hemelwater via drainage en wegriolering gecontro-

leerd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het tracé loopt op twee locaties 

bij Oosterwolde dwars op een persleiding van het Wetterskip. Tussen Ooster-

wolde en Appelscha loopt de persleiding voor een deel langs het tracé. Wetter-

skip Fryslân stelt als voorwaarde dat de rioolpersleiding vrij in het veld bereik-

baar blijft. Aanpassing van de N381 mag niet leiden tot extra belemmeringen 

voor de bereikbaarheid van de leiding. 
 

B o d e m d a l i n g  

In de delen waar het tracé door gebieden met hoge grondwaterstanden loopt, 

zullen de bermsloten in de natte perioden een drainerende werking hebben. In 

veen- en kleigebieden is bodemdaling door inklinking ten gevolge van ontwate-

ring een risico. Het tracé loopt op drie plekken door veen- of kleibodems: ten 

noorden van Wijnjewoude, bij Donkerbroek en ten noordwesten van Ooster-

wolde. Gezien deze watergangen aangesloten worden op het huidige watersys-

teem, en daarmee een vergelijkbaar peil gegarandeerd wordt, wordt het risico 

op bodemdalingen weggenomen. 
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Bij tijdelijke verlaging van de grondwaterstand voor de bouw van tunnels is 

zetting van de ondergrond en de mogelijke effecten op aanwezige bebouwing 

wel een belangrijk aandachtspunt. Mogelijke effecten worden vooraf in beeld 

gebracht en indien nodig worden maatregelen genomen om negatieve effecten 

te compenseren. Dit wordt geregeld in het vergunningentraject. 

 

G r o n d w a t e r o v e r l a s t  

Het tracé loopt door gebieden met hoge grondwaterstanden. Om voldoende 

stabiliteit te bereiken voor de weg, moet daar de ontwatering worden verbe-

terd. Dit gebeurt door de N381 enkele decimeters boven maaiveld aan te leg-

gen en bermsloten toe te passen. Bij het ontwerp van de weg is rekening ge-

houden met de huidige grondwaterstanden, waardoor geen grondwater afge-

voerd hoeft te worden om de drooglegging te garanderen. 

 

Bij de aanleg van onderdoorgangen kan, afhankelijk van de uitvoering, grond-

water worden onttrokken. Indien voor deze wijze van uitvoering wordt geko-

zen, worden mogelijke effecten daarvan vooraf in beeld gebracht en indien 

nodig worden maatregelen genomen om negatieve effecten te compenseren / 

voorkomen. Voor het eventueel bemalen van de tunnelbakken zal een water-

vergunning worden aangevraagd. Pompstation Terwisscha wordt mogelijk ver-

plaatst. Het stoppen van de winning zal gepaard gaan met een stijging van de 

grondwaterstand. Bij het ontwerp van de N381 wordt daar rekening mee ge-

houden. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

Het hemelwater dat op de weg valt stroomt af naar de bermen en infiltreert 

daar. Eventuele verontreinigingen worden hierbij voor zover mogelijk gezui-

verd. De lozing van hemelwater op het oppervlaktewater vanuit de wegriole-

ring is vergunningplichtig. In de vergunning kunnen voorschriften worden op-

genomen ter bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit. Voor de KRW-

waterlichamen (Europese Kaderrichtlijn Water) gelden specifieke doelstellin-

gen met betrekking tot inrichting en ecologische kwaliteit. Waar mogelijk wor-

den de werkzaamheden aan de N381 benut om maatregelen te treffen in het 

kader van de KRW doelstellingen.  

 

Daar waar bij uitbreiding van het tracé een bodemverontreinigingslocatie 

wordt doorsneden, geldt dat in samenspraak met de provincie wordt bepaald 

hoe daar mee wordt omgegaan. Verder geldt de zorgplicht uit de Wet bodem-

bescherming, die vereist dat eventuele calamiteiten direct worden opgelost. In 

het grondwaterbeschermingsgebied van de waterwinning Terwisscha geldt de 

provinciale milieuverordening. De voorschriften in deze verordening gelden ook 

voor de aanpassingen aan de N381. 

 

V e r d r o g i n g  

De N381 wordt zo uitgevoerd dat de insnijding van het grondwater door de 

bermsloten minimaal is. Ter hoogte van Appelscha doorsnijdt het tracé het 

natuurgebied Drents Friese Wold. De weg wordt hier op de hoge delen aange-
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legd, zodat er geen negatieve effecten zullen zijn voor de grondwaterafhanke-

lijke natuur. 

 

A q u a t i s c h e  n a t u u r  

De N381 heeft geen directe gevolgen voor de aquatische natuur. Waar mogelijk 

worden kansen benut om de waterhuishouding te verbeteren. Het verbeteren 

van de kansen voor aquatische natuur (bijvoorbeeld door natuurvriendelijke 

oevers aan te leggen, paaiplaatsen voor vis te creëren en vismigratie mogelijk 

te maken) is daar onderdeel van. 

 

Ter aanvulling op het rapport van MHW merkt Wetterskip Fryslân per brief van 

22 juni 2010 het volgende op. Voor de opwaardering van de N381 is het belang-

rijk dat de extra aan te leggen of toekomstig aan te leggen verharde opper-

vlakken, de wegverbreding van circa 7,25 meter, voor zover mogelijk binnen 

hetzelfde peilgebied, zal worden gecompenseerd door het aanleggen van extra 

bergend oppervlakte aan open water. Dit is mogelijk door: 

- de huidige schouwwatergangen te vervangen door schouwsloten met een 

minimale waterdiepte van 0,50 meter en een bodembreedte van 1,20 

meter; 

- de huidige hoofdwatergangen te vervangen door hoofdwatergangen met 

een minimale waterdiepte van 0,70 meter en een bodembreedte van 

1,40 meter of de hoofdwatergangen met ruimere afmeldingen zoals in 

de legger is vastgelegd met 0,70 meter te verbreden.7 

 

Daarnaast kan voor te dempen watergangen ook compensatie worden gevon-

den door het realiseren van een gewenst inundatiegebied nabij het West te 

Donkerbroek. Ten aanzien van dit gebied merkt het Wetterskip op dat het 

gemaal hier moet komen te vervallen. Tevens kan de noordelijke bermsloot 

van het wegtracé nabij de Tsjonger, die ook als afvoersloot dient te fungeren, 

te verruimen en natuurlijk in te richten.  

 

De aanpassing van de N381 heeft diverse effecten op de waterhuishouding in 

het gebied. Door middel van verschillende hiervoor genoemde maatregelen is 

er geen sprake van verslechtering van de waterhuishouding als gevolg van de 

aanpassing van de N381. Waar mogelijk wordt de kans benut de huidige situa-

tie te verbeteren. Het aspect water vormt geen belemmeringen voor de uit-

voerbaarheid van het inpassingsplan.  

                                                   
7 In overleg met het Wetterskip is hier afgeweken van de algemene maatvoeringseis; in ver-

band met de landschapskenmerken is in dit inpassingsplan voor een iets andere maatvoering 

gekozen.  

CONCLUSIE 
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4 . 7   

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

Het thema externe veiligheid is nader uitgewerkt in het rapport ‘Externe vei-

ligheid provinciaal inpassingsplan N381 Provincie Fryslân’ (Arcadis). Eveneens 

heeft de Brandweer Fryslân een advies gegeven (d.d. 7 juni 2010). In het na-

volgende is hier op in gegaan. 

 

Met betrekking tot dit inpassingsplan spelen 2 aspecten in het kader van de 

externe veiligheid: 

- Vervoer van gevaarlijke stoffen via vrachtvervoer; 

- Gastransport via hogedruktransportleidingen. 

 

Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn externe veiligheidsrisico’s verbon-

den. Het wegtraject van de op te waarderen N381, zoals voorzien in dit inpas-

singsplan wordt na realisatie vrijgegeven voor het vervoer van gevaarlijke stof-

fen. Dit is een uitgangspunt voor alle provinciale wegen in Nederland. De richt-

lijnen voor vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Circulaire 

Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 

Daarnaast gelden richtlijnen voor het vervoer van gas onder hoge druk via gas-

transportleidingen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Besluit externe vei-

ligheid buisleidingen en Regeling externe veiligheid buisleidingen. 

 

In de aangehaalde richtlijn worden normwaarden gegeven voor twee verschil-

lende typen risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

P l a a t s g e b o n d e n  r i s i c o  

Het Plaatsgebonden Risico (PR) is de berekende kans per jaar dat een persoon 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangeno-

men dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het PR geeft 

inzicht in de theoretische jaarlijkse kans op overlijden op een bepaalde hori-

zontale afstand van een risicovolle activiteit. Het risico is geheel afhankelijk 

van de hoeveelheid vervoer en de aard van gevaarlijke stoffen en de ongevalf-

requentie. 

 

Het PR kan als risicocontour worden weergegeven op een topografische kaart 

door middel van lijnen die getrokken zijn door de punten met een gelijke jaar-

lijkse kans op overlijden. De grenswaarde van het PR voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen is een kans van één op de miljoen per jaar (10-6
 per jaar). 

De kans van één op een miljoen op een dodelijk ongeval ten gevolge van een 

risicobron is een norm die voortvloeit uit de circulaire Risico Normering Ver-

voer Gevaarlijke Stoffen. Binnen de risicocontour van 10-6 per jaar zijn kwets-

bare objecten niet toegestaan. 

 

 

 

WETTELIJK KADER 
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G r o e p s r i s i c o  

Het Groepsrisico (GR) geeft de kans aan dat een hele groep personen overlijdt 

door een ongeval met een risicovolle activiteit. Het GR wordt bepaald door de 

mogelijke ongevallen (de ongeval- en uitstromingfrequentie) en het aantal 

aanwezigen in de nabijheid van een eventueel ongeval. Bij het aangeven van 

representatieve aantallen personen wordt gewerkt vanuit zowel de kwetsbare 

als de minder kwetsbare objecten. 

 

Met het GR wordt aangegeven hoe hoog het totale aantal slachtoffers bij een 

ongeval kan zijn. Bij het bepalen van het GR moet getoetst worden aan de 

oriëntatiewaarde. Dit is geen harde norm, maar geldt als richtlijn. De hoogte 

van het GR wordt uitgedrukt als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. 

Voor een nadere toelichting van de oriëntatiewaarde wordt verwezen naar 

hoofdstuk 13 van de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (VROM, 

november 2007). Het bevoegd gezag bepaalt echter zelf of zij een groepsrisico 

in een bepaalde situatie acceptabel vindt of niet.  

 

V e r v o e r  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Het rapport ‘Externe veiligheid provinciaal inpassingsplan N381’ (Arcadis, 18 

mei 2010) gaat in op het externe veiligheidsonderzoek naar het nieuwe wegtra-

ject van de N381. In het onderzoek is een berekening uitgevoerd van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico. In het navolgende wordt ingegaan op de 

uitkomsten van het onderzoek. 

 

De risicoberekeningen laten zien dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

het nieuwe wegtraject voldoet aan de landelijke normen voor het plaatsge-

bonden risico. Daarnaast leidt de realisatie van de nieuwe N381 niet tot een 

toename van het groepsrisico. Met de wegaanpassingen neemt het groepsrisico 

af ten opzichte van de bestaande N381, van een factor 150 onder de oriënta-

tiewaarde tot een factor 500 onder de oriëntatiewaarde. Deze afname wordt 

veroorzaakt door de lagere jaarlijkse ongevalfrequentie van de nieuwe auto-

weg met ongelijkvloerse kruisingen ten opzichte van de bestaande gelijkvloer-

se weg. 

 

Gezien de daling van het groepsrisico van de N381 als gevolg van de wegaan-

passingen is een verdere verantwoording van het groepsrisico niet noodzake-

lijk. Het groepsrisico van een deel van de bestaande N381 verplaatst wel naar 

een nieuw aan te leggen trajectdeel tussen de aansluitingen Nanningaweg en 

Bûtewei. Om deze reden is gekeken naar de mogelijkheden voor hulpverlening 

en zelfredzaamheid bij de N381 (na uitvoering van de wegaanpassingen). 

 

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 op de nieuwe N381 is van belang dat hulpdiensten snel ter plaatse 

ONDERZOEK 
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kunnen zijn. Om de bereikbaarheid van het wegtraject te bevorderen zullen 

afsluitbare calamiteitendoorsteken, voorzieningen om rijbanen af te sluiten en 

waarschuwingen om een rijbaan doorgankelijk te houden voor hulpdiensten. 

Calamiteitendoorsteken zijn hier niet per se noodzakelijk, omdat deze functie 

ook via de parallelweg en via kruisingen met het onderliggende weggennet kan 

worden opgevangen. Afsluitingen en waarschuwingen kunnen mobiel worden 

gerealiseerd.  

 

In het onderzoek zijn tevens aanbevelingen gegeven voor locaties van mogelij-

ke brandstofverkooppunten in drie zoekgebieden die de provincie Fryslân heeft 

gekozen. Op basis van de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen zijn locaties 

aangeduid voor de eventuele ontwikkeling van LPG-tankstations. Binnen de 

aangegeven locaties kunnen brandstofverkooppunten worden gerealiseerd op 

een wijze waarmee voldaan wordt aan de regelgeving op het gebied van exter-

ne veiligheid.  

 

G a s t r a n s p o r t  v i a  h o g e d r u k l e i d i n g e n  

In een advies van Brandweer Fryslân (d.d. 7 juni 2010) wordt ingegaan op 

aardgasleidingen die het plangebied doorkruisen. Een tweetal planologisch 

relevante hogedrukaardgasleidingen maakt deel uit van het plangebied. De 

twee genoemde leidingen zijn in beheer bij Gasunie. De meest noordelijke 

leiding loopt in de nabijheid van het Koningsdiep en heeft een omvang van 36 

inch en een werkdruk van 66 bar. Het invloedsgebied voor het groepsrisico 

bedraagt voor deze leiding 430 meter. De andere leiding loopt parallel aan de 

Opsterlânske Kompanjonsfeart en betreft een leiding van 8 inch met een druk 

van 40 bar. Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt hier 90 meter. 

 

Vooruitlopend op het nieuwe beleid/wetgeving dient rekening gehouden te 

worden met het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De Gasunie heeft 

voor deze leidingen de plaatsgebonden risicocontour en het invloedsgebied 

berekend. De Gasunie stelt dat voor het tracé in de directe nabijheid van dit 

plangebied sprake is van een risicocontour voor het plaatgebonden risico. Dit 

geldt alleen voor de leiding van 36 inch. Deze leiding heeft een plaatsgebon-

den risicocontour van maximaal 185 meter. Binnen deze risicocontour is echter 

geen sprake van een toename van personen die langdurig in het gebied verblij-

ven. Het inpassingsplan is gericht op de aanleg van een weg en er is daarom 

slechts sprake van een zeer kort verblijf in het invloedsgebied. Tevens worden 

geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk gemaakt binnen de in-

vloedsgebieden van de beide leidingen. Op basis hiervan wordt geen toename 

van het groepsrisico verwacht.  

 

Ook is stilgestaan bij de externe veiligheidsrisico’s van eventuele verleggingen 

van hogedrukaardgasleidingen. Op basis van het definitieve wegontwerp moet 

de provincie Fryslân samen met de Nederlandse Gasunie bepalen of nabijgele-

gen aardgasleidingen verplaatst moeten worden en waar deze komen te liggen. 
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De externe veiligheidsrisico’s voor het transport van gevaarlijke stoffen over 

de op te waarderen N381 en de externe veiligheidsrisico’s van de in het plan-

gebied aanwezige aardgasleidingen zijn onderzocht. Uit het onderzoek is ge-

bleken dat ruim wordt voldaan aan de normen die gelden voor het plaatsge-

bonden risico. Ook het groepsrisico voldoet ruim aan de oriëntatiewaarde en is 

aanvaardbaar bevonden. De geldende richtlijnen voor de aan de orde zijnde 

externe veiligheidsaspecten leveren geen belemmeringen op voor de uitvoer-

baarheid van het inpassingsplan.  

4 . 8   

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

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. Daartoe is op 15 november 2007 de Wet 

luchtkwaliteit (als onderdeel van de Wet milieubeheer) in werking getreden. 

  

Om de invloed van de herstructurering van de N381 op de luchtkwaliteit te 

bepalen heeft Goudappel Coffeng een onderzoek verricht naar de luchtkwali-

teit. Dit onderzoek en de daaruit voortkomende conclusies zijn in het rapport 

‘Provinciaal inpassingsplan N381, Onderzoek luchtkwaliteit’ beschreven.  

 

Uit het genoemde onderzoek is gebleken dat ruimschoots wordt voldaan aan de 

grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Daarmee is er voor 

de realisatie van de N381 in de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Oost-

stellingwerf geen enkele belemmering vanuit de Wet luchtkwaliteit. Er wordt 

voldaan aan artikel 5.16 lid 1 sub a van de Wet milieubeheer. 

4 . 9   

H o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n   

De mate van invloed van hoogspanningsleidingen op de gezondheid is ondanks 

verschillende onderzoeken niet geheel duidelijk. VROM heeft hier onderzoek 

naar laten verrichten en op basis hiervan het volgende geadviseerd: “Geadvi-

seerd wordt bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de 

tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in be-

staande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijker-

wijs mogelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinde-

ren langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen 

waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de 

magneetveldzone).”  

 

Er zijn twee hoogspanningsleidingen die het plangebied doorkruisen. 

Dit betreft:  

- de hoogspanningsleiding Drachten – Oosterwolde van 110 kV; 

- de hoogspanningsleiding Heerenveen – Donkerbroek van 110 kV. 

CONCLUSIE 

WETTELIJK KADER 
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Op basis van de ‘Handreiking voor het berekenen van de breedte van de speci-

fieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen’, d.d. 25 juni 

2009 hebben beide hoogspanningsleidingen een zone van 50 meter aan beide 

zijden van het hart van de leiding, de magneetveldzone. Binnen deze zone 

worden middels het voorliggende inpassingsplan geen functies mogelijk ge-

maakt waarin personen langdurig kunnen verblijven. Op grond van privaatrech-

telijk overeenkomsten tussen de leidingbeheerder en de grondeigenaren is het 

niet toegestaan bebouwing, obstakels en hoge beplanting aan te brengen. 

Voorts is in het provinciaal inpassingsplan voorzien in een regeling (artikel 11 

van de planregels). 

 

Van belang is om hier op te merken dat de meest noordelijke hoogspannings-

leiding over een gedeelte van het plangebied loopt waar een nieuwe houtsingel 

geprojecteerd is. Bij de aanleg van deze houtsingel zal er rekening mee ge-

houden moeten worden dat ter plaatse van de hoogspanningsleiding geen hoge 

beplanting wordt gerealiseerd.  

 

De aanwezigheid van de hoogspanningsleiding staat de uitvoerbaarheid van voor-

liggend inpassingsplan niet in de weg. 

4 . 1 0   

A a n d a c h t s g e b i e d  l a a g v l i e g z o n e  

Over het plangebied loopt een laagvliegroute voor jachtvliegtuigen. Voor der-

gelijke routes hanteert het Ministerie van Defensie een minimum vlieghoogte 

van 75 meter. 

 

 
F i g u u r  6 .  L a a g v l i e g r o u t e s  e n  – g e b i e d e n  

( B r o n :  M i n i s t e r i e  v a n  D e f e n s i e )  

CONCLUSIE 
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Naast de genoemde laagvliegzone voor jachtvliegtuigen, ligt er boven het 

plangebied tevens een invliegfunnel van de airstrip van Drachten. Deze heeft 

een hoogte vanaf 80 meter. Omdat er geen hoge gebouwen worden geplaatst 

en omdat de hoogte van de hoogspanningsmasten van de leiding die het tracé 

op twee locaties kruisen, beperkt blijft tot maximaal 40 m, mag het inpas-

singsplan dan ook uitvoerbaar worden geacht voor wat betreft dit aspect. 

4 . 1 1   

S t i l t e g e b i e d e n  

De N381 loopt door het Drents-Friese Wold. Dit gebied is door de provincie 

aangewezen als stiltegebied. De begrenzing van het stiltegebied is weergege-

ven in figuur 8. De Verordening stiltegebieden, waarin de stiltegebieden voor-

heen waren vastgelegd, is middels de provinciale milieuverordening ingetrok-

ken. In een bijlage bij de provinciale milieuverordening is vastgelegd welke 

regels er in stiltegebieden gelden. Hierin zijn verschillende ‘toestellen’ aan-

gewezen, die in stiltegebieden niet gebruikt mogen worden. In het kader van 

voorliggend inpassingsplan is de aanwezigheid van wegverkeer van belang. In 

het stiltegebied is het gebruik van brommers, scooters en motorrijtuigen ver-

boden. Ten aanzien van het gebruik op voor het openbaar rij- of ander verkeer 

openstaande wegen of paden geldt dit verbod echter niet. De ligging van de 

N381 is daarmee niet in strijd met het beleid ten aanzien van stiltegebieden. 

 

 
F i g u u r  7 .  L i g g i n g  s t i l t e g e b i e d  

(Bron: Provinciaal milieubeleidsplan) 
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

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

Het inpassingsplan heeft betrekking op de opwaardering van de N381 tussen 

Drachten en de Drentse grens. Met name beoogt het plan de realisering van 

ongelijkvloerse kruisingen mogelijk te maken. Dit is een project van provinci-

aal belang. Daarom heeft de Provincie Fryslân besloten, om de mogelijkheden 

van de Wro te benutten en een inpassingsplan op te stellen. Dit inpassingsplan 

voorziet in de planologische regeling voor de gehele wegverbinding waar in het 

kader van het project werkzaamheden zullen worden uitgevoerd die tot een 

opgewaardeerde route zullen leiden. 

5 . 2   

P r o c e d u r e  i n p a s s i n g s p l a n  

Het inpassingsplan is geregeld in artikel 3.26 van de Wro. In het tweede lid van 

dat artikel worden de afdelingen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wro van overeenkom-

stige toepassing verklaard. Dit houdt onder meer in dat een inpassingsplan 

dezelfde procedure doorloopt als een gemeentelijk bestemmingsplan, geba-

seerd op de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure. Dit houdt onder 

meer in dat een ontwerpinpassingsplan wordt opgesteld dat zes weken ter 

inzage moet worden gelegd, zodat belanghebbenden zienswijzen kunnen in-

dienen.  

 

In het Bro wordt een inpassingsplan gelijkgesteld aan een bestemmingsplan. 

Dit houdt onder meer in dat de overlegverplichting die voor gemeentebesturen 

op grond van artikel 3.1.1 Bro voorafgaat aan de formele planprocedure ook 

geldt voor provinciale inpassingsplannen. Het voor gemeenten voorgeschreven 

overleg met de provincie geldt hier omgekeerd. De provincie is verplicht over-

leg te plegen met betrokken gemeenten (naast andere instanties als het wa-

terschap). Dit heeft plaatsgevonden op 23 september 2010. 

 

Na inwerkingtreding wordt het inpassingsplan geacht deel uit te maken van de 

bestemmingsplannen waarop het betrekking heeft. De vaststelling van het 

inpassingsplan geschiedt met uitsluiting van de bevoegdheid van de betrokken 

gemeenteraden om voor het plangebied van het inpassingsplan gemeentelijke 

bestemmingsplannen vast te stellen. Provinciale Staten zullen bij hun besluit 
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tot vaststelling van het inpassingsplan bepalen tot welk tijdstip de uitsluiting 

van de bevoegdheid van de gemeenteraden voortduurt. 

 

Voor zover in een inpassingsplan Gedeputeerde Staten niet expliciet bevoegd-

heden in het kader van het inpassingsplan (bijvoorbeeld in de planregels opge-

nomen bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunningen voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en van werkzaamheden) aan 

GS worden voorbehouden gaan deze na het “indalen” van het inpassingsplan in 

een bestemmingsplan over op het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente op wiens grondgebied zich een ontwikkeling voordoet die ge-

bruikmaking van een bevoegdheid vereist. 

 

In dit inpassingsplan is er voor gekozen om dergelijke bevoegdheden voor te 

behouden aan Gedeputeerde Staten. Ook zal aan Provinciale Staten worden 

voorgesteld om in het vaststellingsbesluit voor het inpassingsplan de bevoegd-

heid om omgevingsvergunningen ten behoeve van het bouwen (voorheen bouw-

vergunning) te verlenen eveneens aan Gedeputeerde Staten toe te kennen. 

5 . 3   

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

De regels behorende bij dit inpassingsplan zijn vormgegeven conform de Stan-

daard Vergelijkbare Plannen (SVBP 2008) die onderdeel uitmaakt van de rege-

ling Standaarden ruimtelijke ordening die per 1 januari 2010 in werking is ge-

treden. Dit uit zich onder meer in de indeling van de regels, de benamingen 

van de bestemmingen en ook in het gebruik van aanduidingen die voorkomen in 

deze Standaard. Hoewel er enige tegenstrijdigheid zit in de voorgeschreven 

terminologie uit de SVBP (die bijvoorbeeld kopjes als ontheffing en aanlegver-

gunning voorschrijft) zijn de bepalingen eveneens afgestemd op de op 1 okto-

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

bo). In de Wabo zijn begrippen als bouwvergunning, ontheffing en aanlegver-

gunning alle vervangen door de omgevingsvergunning. Deze veranderingen in 

terminologie zijn verwerkt in de regels. 

 

Het plan kent twee verkeersbestemmingen. Aan het tracé van de N381 zelf is 

de bestemming ‘Verkeer – 1’ en ‘Verkeer – 2’ toegekend. Aan de kruisende 

wegen is de bestemming ‘Verkeer – 1’ toegekend. Het belangrijkste onder-

scheid tussen beide verkeersbestemmingen is dat de bestemming ‘Verkeer – 2’ 

de ruimte biedt om wegen met twee rijbanen en vier rijstroken te realiseren, 

terwijl voor wegen bestemd voor ‘Verkeer – 1’ geldt dat deze niet meer dan 

één rijbaan met twee rijstroken mogen omvatten (naast eventuele parallelwe-

gen en andere voorzieningen). 

 

Verder kennen beide bestemmingen aanduidingen die het mogelijk maken om 

onderdoorgangen of viaducten te realiseren ter plaatse van ongelijkvloerse 

kruisingen.  

VERKEER-1 EN VERKEER-2 
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Door het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van binnenplanse 

afwijking van de bestemmingsregels (ontheffing) zijn onderdoorgangen en 

viaducten uitwisselbaar gemaakt om de flexibiliteit in het plan te vergroten. 

Wanneer in het kader van de nadere uitwerking om verkeerstechnische of fi-

nanciële redenen besloten wordt om in plaats van een viaduct een onderdoor-

gang te realiseren of andersom, biedt het inpassingsplan de mogelijkheid om 

dit via een omgevingsvergunning te realiseren. 

 

Omdat ten behoeve van de aanleg van de N381 geen geluidafschermende 

maatregelen genomen dienen te worden (zoals geluidswallen of –schermen), 

zijn hiervoor geen specifieke regelingen opgenomen. 

 

Een belangrijk onderdeel van de juridische regeling is de borging van diverse te 

nemen maatregelen die betrekking hebben op het tegengaan van geluidsover-

last, de landschappelijke inpassing en maatregelen ter compensatie en mitiga-

tie van schade die de realisering van de verbetering van de N381 met zich 

meebrengt voor natuurwaarden. Deze borging vindt voornamelijk plaats door-

dat in de bestemmingen ‘Verkeer – 1’ en ‘Verkeer – 2’ gebruiksbepalingen zijn 

opgenomen die bepalen dat de aan te leggen wegen alleen voor hun reguliere 

functie in gebruik genomen mogen worden wanneer de noodzakelijke maatre-

gelen gerealiseerd zijn. Daarbij is ook voorzien in afwijkingsmogelijkheden 

voor het in gebruik nemen van delen van de gereconstrueerde N381en voor het 

realiseren van andere dan de voorgestelde maatregelen voor zover die hetzelf-

de of een nog gunstiger effect hebben. 

 

In beginsel is de realisering van de maatregelen voldoende geborgd op andere 

manieren.  De provincie is in dit geval zelf initiatiefnemer van het plan. Er mag 

op worden vertrouwd dat de overheid hetgeen zij zelf van belang acht voor de 

ruimtelijke ordening ook uitvoert. Bovendien is de provincie eigenaar van de 

meeste relevante gronden en ook overigens is langs privaatrechtelijke weg 

realisering van de maatregelen voldoende verzekerd. Om tegemoet te komen 

aan de zorgen van de indieners van zienswijzen omtrent het realiseren van 

maatregelen is er voor gekozen de realisering van de diverse maatregelen ook 

in het bestemmingsplan te borgen op de hiervoor omschreven wijze.    

 

Op verschillende plekken in het plangebied zijn percelen of delen van percelen 

bestemd voor ‘Agrarisch’. Dit betreft locaties waarbij een eerdere functie is 

wegbestemd (zoals bij Balkweg 3, waar een agrarisch bedrijf wordt vervangen 

door een woonfunctie). Voor de meeste locaties betreft het agrarische perce-

len waar geen bebouwing mogelijk is. Een uitzondering is het perceel De Drie 

Tolhekken 6, waar vanwege de aanleg van de weg een agrarisch bouwperceel 

aangepast moet worden. Daarbij is vanwege de geluidhinder ten opzichte van 

de weg ook de situering van de nieuw te realiseren bedrijfswoning exact weer-

gegeven. 

 

Aan het plangebied is een aantal percelen toegevoegd waarvoor in het kader 

van de passende beoordelingen voor de twee Natura 2000-gebieden (Wijn-

AGRARISCH 
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jeterper Schar en het Drents – Friese Wold), mitigerende maatregelen worden 

voorgesteld. Dit betreft twee agrarische bouwpercelen gelegen aan respectie-

velijk ’t Skjer 3 te Wijnjewoude en Oude Willem 13 te Appelscha. Om te ko-

men tot de als gevolg van de omvorming van de N381 vereiste vermindering 

van de ammoniakdepositie moeten beide bedrijven in hun huidige vorm wor-

den beëindigd.  

 

Voor het perceel Oude Willem 13 leidt dit tot het herbestemmen van het be-

treffende bedrijf. Het perceel krijgt een woonfunctie. Het perceel is daarom 

bestemd voor ‘Agrarisch’ met een aanduiding ‘wonen’ erop. Vanuit het project 

N381 worden afspraken gemaakt over de financiering van het amoveren van 

bedrijfsgebouwen.  

 

Voor het agrarisch bedrijfsperceel aan ’t Skjer 3 geldt dat deze niet in zijn 

geheel hoeft te verdwijnen, maar wel in zijn gebruiksmogelijkheden beperkt 

moet worden met het oog op het beperken van de ammoniakemissie. Het be-

treft hier een noodzakelijke mitigerende maatregel die voortvloeit uit de Pas-

sende Beoordeling voor het Wijnjeterper Schar.  

 

Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ komen daarnaast nog de volgende aandui-

dingen voor: 

- ‘bouwvlak’: deze aanduiding is bedoeld ter vervanging van het bouw-

vlak van het agrarisch bedrijf Drie Tolhekken 6 te Oosterwolde. 

- ‘bedrijfswoning’: deze aanduiding ligt binnen het bouwvlak op het per-

ceel van de Drie Tolhekken 6. Binnen het agrarisch bouwvlak is er een 

mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning. Vanwege de ge-

luidsbelasting vanwege de weg is de situering van deze bedrijfswoning 

binnen het perceel exact vastgelegd. 

- ‘waterberging’: deze aanduiding ligt op een tweetal percelen langs de 

N381 ter hoogte van Donkerbroek. Naast agrarische doeleinden kunnen 

deze percelen ook gebruikt worden voor waterberging. 

- ‘wonen’: naast de eerder genoemde situatie ter plaatse van Oude Wil-

lem 13, is deze aanduiding ook gelegd op het perceel Balkweg 3. Het 

bestaande agrarische bedrijf op deze locatie wordt beëindigd en het 

perceel wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor wonen en is als zoda-

nig aangeduid. 

 

In de agrarische bestemming komt ook een wijzigingsbevoegdheid voor die op 

de verbeelding is weergegeven als ‘wro-zone wijzigingsgebied 1’. Deze wijzi-

gingsbevoegdheid maakt het mogelijk om het agrarisch bouwvlak van het per-

ceel te verwijderen, zodat alleen een onbebouwd agrarisch perceel overblijft. 

Van deze bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt wanneer het bedrijf ter 

plaatse wordt beëindigd en de agrarische bedrijfswoning en -gebouwen geheel 

zijn verwijderd. 

 

Voor het perceel Oude Willem 13 is ook een wijzigingsbevoegdheid opgeno-

men. Deze wijzigingsbevoegdheid houdt in dat de agrarische bestemming ver-
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anderd kan worden in de bestemming ‘Natuur’. Deze bevoegdheid kan worden 

gebruikt, wanneer de woonfunctie ter plaatse geheel wordt beëindigd en de 

woning en andere opstallen zijn verwijderd. 

 

De bestemmingen Bos en Natuur hebben betrekking op bestaande en nieuw aan 

te leggen landschapselementen (Bos) en natuurelementen (Natuur) die van 

belang zijn voor respectievelijk de landschappelijke inpassing van de weg en in 

verband met de noodzakelijke natuurcompensatie en -mitigatie.  

 

De bestemming ‘Groen’ komt voor nabij Oosterwolde, waar een groenstrook de 

overgang vormt tussen de N381 en het dorp. Verder ligt deze bestemming op 

een klein gebied, dat ontstaat door het verleggen van een gedeelte van het 

Kleindiep. 

 

Een gedeelte van het Kleindiep is bestemd voor ‘Water’. De huidige loop van 

het Kleindiep wordt verlegd en is bestemd voor ‘Agrarisch’. De nieuwe loop is 

bestemd voor ‘Water’. 

 

Op een aantal locaties wordt de weg gekruist door een hoogspanningsleiding, 

bestemd voor ‘Leiding – Hoogspanningverbinding’ of een gasleiding, bestemd 

voor ‘Leiding – Gas’. Voor deze functies zijn dubbelbestemmingen opgenomen 

die gericht zijn op bescherming van deze nevengeschikte functies. 

 

Gezien het karakter van het met het plan te realiseren project zal deze door-

kruising van verschillende belangrijke nutsfuncties geen problemen opleveren. 

Waar nodig zal rekening worden gehouden met deze nevengeschikte functies. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de hoogspanningsleiding die het plangebied kruist. 

Bij het aanleggen van beplanting ten behoeve van de landschappelijke inpas-

sing zal met de aanwezigheid van deze bovengrondse hoogspanningsleiding re-

kening moeten worden gehouden. Behalve dat dit al geregeld is via het pri-

vaatrecht is in de betreffende dubbelbestemming ook een gebruiksbepaling 

opgenomen die hoogopgaande beplanting uitsluit van het krachtens de dubbel-

bestemming toegestane gebruik.  

 

Ook kent het plan nog een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ en de 

aanduiding ‘Geluidzone – Industrie’. Deze zijn gericht op het beschermen van 

de belangen van respectievelijk mogelijk aanwezige archeologische waarden 

en de belangen van bedrijvigheid op een gezoneerd industrieterrein. Voor deze 

laatste vormt de aanleg van een weg geen enkele belemmering. Een weg is 

geen geluidgevoelige functie. Voor wat betreft de archeologische waarden 

geldt dat voorafgaand aan de daadwerkelijke aanleg van de weg nader onder-

zoek verricht zal moeten worden. Dit is in het inpassingsplan geregeld door het 

opnemen van een bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen ten 

behoeve van het aanleggen respectievelijk verrichten van diverse werken en 

werkzaamheden. 

 

BOS EN NATUUR 

GROEN 

WATER 

DUBBELBESTEMMINGEN 
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Over een deel van het plangebied loopt een laagvliegzone. Op dit gebied ligt 

de aanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone’ waarvoor een hoogtebeperking geldt. 

5 . 4   

D i g i t a l i s e r i n g  

Net als voor een bestemmingsplan gelden ook voor een provinciaal inpassings-

plan de digitale verplichtingen die zijn omschreven in de “Regeling Standaar-

den Ruimtelijke Ordening” zoals die op 1 juli 2009 in werking is getreden. Dit 

houdt onder meer in dat ook het inpassingsplan moet bestaan uit een digitale 

verbeelding die na vaststelling het plan vormt. Dit digitale plan moet voldoen 

aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2008. Daarvan is 

bij het opstellen van het plan dan ook uitgegaan. 

LUCHTVAARTVERKEERSZONE 
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U i t v o e r b a a r h e i d  

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidas-

pecten van een Inpassingsplan. In dat verband wordt in dit hoofdstuk onder-

scheid gemaakt tussen de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.  

6 . 1   

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  

V o o r b e r e i d i n g  e n  b e s l u i t v o r m i n g  t r a c é  

Gedeputeerde Staten zijn initiatiefnemer voor het project N381, Provinciale 

Staten zijn het bevoegd gezag. In het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 

(PVVP) 1999 en het PVVP 2006, is besloten dat de N381 Drachten – Drentse 

grens wordt opgewaardeerd tot een 100 km/uur weg met ongelijkvloerse krui-

singen. 

 

Als gevolg van een doorlopen m.e.r.-procedure is in juni 2008 het deel Drach-

ten tot Donkerbroek en het deel Oosterwolde tot aan de Drentse grens door 

Provinciale Staten vastgesteld. Vervolgens is op 24 juni 2009 het middendeel 

(Donkerbroek tot Oosterwolde) van de N381 vastgesteld door Provinciale Sta-

ten. Op basis van wensen en ideeën die de provincie tijdens informatieavon-

den, inloopmarkten en huiskamergesprekken heeft ontvangen, is het wegont-

werp verder aangepast en uitgewerkt. 

 

Op 10 februari 2010 is het Realisatiebesluit van de N381 Drachten - Drentse 

grens door Provinciale Staten behandeld. Met het genoemde Realisatiebesluit 

is de omvorming van de N381 definitief geworden. Daarnaast is er met dit be-

sluit ook een uitvoeringskrediet (geld voor de werkzaamheden) beschikbaar 

gesteld. Op 18 februari 2011 hebben de gemeenten Smallingerland, Opsterland 

en Ooststellingwerf en de provincie Fryslân de bestuursovereenkomst onderte-

kend, inzake de dubbelbaans uitvoering van de N381 Drachten – Donkerbroek. 

Hiermee is de scope van het project N381 volledig gedekt. 

 

In het kader van de m.e.r.-procedure is voorzien in de mogelijkheid tot in-

spraak, zowel op de Startnotitie, het MER en de aanvulling op het MER. Ook 

hebben wettelijke adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffect-

rapportage, geadviseerd op het MER. Verder zijn diverse belangengroeperingen 

nauw betrokken bij het ontwikkelen van de alternatieven en varianten voor 

het wegtracé. Daarnaast zijn in het kader van de m.e.r.-procedure verschil-

lende informatiebijeenkomsten en hoorzittingen gehouden. Uit bovenstaande 

is af te leiden dat de provincie Fryslân met het gebruikelijke democratische 

proces een besluit heeft genomen. 
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P r o c e d u r e  P r o v i n c i a a l  I n p a s s i n g s p l a n  ( P I P )  

Het tracé van de N381 Drachten – Drentse grens wordt conform de Wet ruimte-

lijke ordening (Wro) in een provinciaal inpassingplan (PIP) geregeld. Een PIP 

doorloopt dezelfde wettelijke procedure als een bestemmingsplan van een 

gemeente. Bij een PIP stellen Provinciale Staten echter het plan vast.  

 

H o r e n  g e m e e n t e r a d e n  

Provinciale Staten moeten op basis van artikel 3.26 lid 1 Wro de betrokken 

gemeenteraden horen als Provinciale Staten het voornemen hebben om voor 

(een gedeelte van) het grondgebied van de gemeente een PIP vast te stellen.  

 

Provinciale Staten hebben bij brief van 18 augustus 2010 aan de betrokken 

gemeenteraden (Smallingerland, Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf) 

het voornemen bekend gemaakt om een PIP voor het plangebied van de N381 

voor te bereiden en vast te stellen. De gemeenteraden zijn bij deze brief in de 

gelegenheid gesteld om hun reactie op dit voornemen kenbaar te maken. De 

gemeenteraden zijn op 23 september 2010 gehoord en hebben aangegeven te 

kunnen instemmen met het opstellen van een PIP voor het project N381. 

 

O v e r l e g  e n  i n s p r a a k  v o o r o n t w e r p  P I P  

Het voorontwerp PIP N381 Drachten – Drentse grens heeft van 5 oktober 2010 

tot en met 15 november 2010 ter inzage gelegen. Ook is het voorontwerp PIP 

voor advies naar diverse overheden en instanties verzonden. De naar aanlei-

ding van het voorontwerp PIP ontvangen inspraak- en overlegreacties zijn sa-

mengevat en voorzien van commentaar in de “Reactienota voorontwerp Pro-

vinciaal Inpassingsplan en Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau N381 

Drachten – Drentse grens” (Provincie Fryslân, 2011) en betrokken bij het op-

stellen van het ontwerp PIP. Daarnaast heeft in het kader van de watertoets 

overleg plaatsgevonden met het Wetterskip Fryslân en voor het aspect externe 

veiligheid met de brandweer. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in de 

betreffende onderzoeksrapporten. 

 

O v e r z i c h t  p r o c e d u r e  P I P  

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste procedurestappen en termijnen 

voor het PIP weergegeven. 

 
T a b e l  1 0 .   

 Procedurestappen Tijdsbestek 

1 Horen gemeenteraden door Provinciale Staten 23-09-2010  

2 Kennisgeving tot opstellen PIP 25-09-2010 en 02-10-2010 in Leeuwarder 

Courant en Friesch Dagblad 

3 Inspraak periode voorontwerp PIP 6 weken (05-10-2010 t/m 15-11-2010) 

4 Overleg voorontwerp PIP  

5 Beantwoorden en verwerken inspraakreacties 

en adviezen 

 

6 Ter inzagelegging ontwerp PIP 6 weken (24-05-2011 t/m 04-07-2011) 

7 Beantwoorden en verwerken zienswijzen 

en adviezen 

Binnen 12 weken na de ter inzagelegging. 



 

  
550.11.50.00.01.toe - Inpassingsplan N381 - 30 november 2011  73

 Procedurestappen Tijdsbestek 

8 Besluit tot vaststelling inpassingsplan door Pro-

vinciale Staten 

Binnen 12 weken na de ter inzagelegging. 

9 Bekendmaking besluit tot vaststelling 2 tot 7 weken na vaststelling.  

Normaliter geldt een termijn van twee 

weken na vaststelling. Evenwel geldt een 

termijn van zes weken, indien door de 

inspecteur een zienswijze is ingediend op 

het ontwerp PIP en deze bij de vaststelling 

van het PIP niet volledig is overgenomen of 

indien bij de vaststelling van het PIP wijzi-

gingen ten opzichte van het ontwerp PIP 

zijn aangebracht, anders dan de op grond 

van een zienswijze van de inspecteur. 

Bovendien geldt een termijn van zeven 

weken, indien de minister een reactieve 

aanwijzing heeft gegeven.  

10 PIP na bekendmaking ter inzage. Gedurende 

deze termijn mogelijkheid tot beroep bij Raad 

van State. 

6 weken 

6 . 2   

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  

Op 10 februari 2010 hebben Provinciale Staten het Realisatiebesluit van de 

N381 Drachten – Drentse grens genomen en het krediet voor de uitvoering van 

alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die in dit inpassingsplan zijn 

genoemd, beschikbaar gesteld. Op 18 februari 2011 hebben de gemeente Smal-

lingerland, gemeente Opsterland en gemeente Ooststellingwerf, samen met de 

provincie Fryslân een bestuursovereenkomst ondertekend waarin ondermeer 

een nadere kostenverdeling is afgesproken. De gemeente Heerenveen heeft 

geen financiële bemoeienis met het project N381. Het tracé van de N381 ligt 

circa 400 meter binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen. 

 

De totale kosten van het project zijn geraamd op €164,3 miljoen. De afgespro-

ken kostenverdeling is als volgt: 

Provincie Fryslân:   € 161,3 miljoen 

Gemeente Smallingerland:  € 0,5 miljoen 

Gemeente Opsterland:  € 1,25 miljoen 

Gemeente Ooststellingwerf: € 1,25 miljoen 

 

P r o j e c t s c o p e  

Op 10 februari 2010 is door Provinciale Staten een uitvoeringskrediet van 161,3 

miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de N381 Drachten – Drentse 

grens. Op 18 februari 2011 hebben de betreffende gemeenten toegezegd om 

gezamenlijk 3 miljoen euro bij te dragen aan de dubbelbaans uitvoering van de 

N381 Drachten – Donkerbroek. In totaal komt de projectscope op 164,3 miljoen 

euro. Daarmee kan de projectscope, zoals dat in dit PIP ruimtelijk is gedefini-

eerd, worden uitgevoerd. 
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O n t e i g e n i n g  

Ten behoeve van N381 Drachten – Drentse grens worden met de betreffende 

eigenaren gesprekken gevoerd over de aankoop van de benodigde gronden en 

opstallen, waaronder woningen en bedrijfspanden. Inzet is dat op minnelijke 

wijze tot overeenstemming wordt gekomen. Als de provincie/gemeente en de 

eigenaren van de gronden en opstallen het niet eens worden, kan op basis van 

de Onteigeningswet een onteigeningsprocedure worden ingezet. 

 

E x p l o i t a t i e p l a n  

Bij de N381 gaat het in hoofdzaak om wegenbouw en om bijbehorende voor-

zieningen op gronden die in eigendom zijn of komen van de overheid. Het in-

passingsplan maakt geen bouwplannen mogelijk als bedoeld in artikel 6.2.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening. Er hoeft dan ook geen grondexploitatieplan te 

worden vastgesteld.  
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O v e r z i c h t  

r a p p o r t e n  e n  

p l a n n e n  

Ten behoeve van de ombouw van de N381 zijn een groot aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Het volgende lijstje geeft een overzicht van alle onderzoeken en 

bijbehorende rapporten, die ten grondslag liggen aan dit Inpassingsplan.  

 

N o t a  z i e n s w i j z e n  e n  c o m m e n t a a r :   

- Nota zienswijzen en commentaar N381 Drachten – Drentse grens Ontwerp 

Provinciaal Inpassingsplan, (Plan-) Milieueffectrapport (MER) en Ont-

werpbesluit hogere grenswaarden, Provincie Fryslân, 14 september 2011. 

 

M i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e s :   

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Samenvatting, Provin-

cie Fryslân; 

- 1 augustus 2003 met Kenmerk: FLD025/Kih/0963; 

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Inventarisatie en pro-

bleemanalyse, Provincie Fryslân, 1 augustus 2003 met Kenmerk: 

FLD025/Kih/0961; 

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Selectie en inkadering, 

Provincie Fryslân, 1 augustus 2003 met Kenmerk: FLD025/Kih/0964; 

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Effectbeschrijving, 

Provincie Fryslân, 1 augustus 2003 met Kenmerk: FLD025/Kih/0960; 

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Bijlagen, Provincie 

Fryslân; 

- 1 augustus 2003 met Kenmerk: FLD025/Kih/0959; 

- Tracéstudie N381 Drachten – Drentse grens, overzicht 2x2 alternatieven 

en nulplusalternatief gedeelte Selmien – Donkerbroek, Provincie Fryslân, 

juni 2003 met kenmerk: FLD025/Dip/3658; 

- Tracéstudie N381 Drachten – Drentse grens, overzicht 2x2 alternatieven, 

1x2 alternatief, nulplusalternatief gedeelte Donkerbroek – Oosterwolde-

Zuid, Provincie Fryslân, juni 2003 met kenmerk: FLD025/Dip/3659; 

- Tracéstudie N381 Drachten – Drentse grens, overzicht 2x2 alternatieven, 

1x2 alternatief, nulplusalternatief gedeelte Oosterwolde-Zuid – Drentse 

grens, Provincie Fryslân, juni 2003 met kenmerk: FLD025/Dip/3660; 

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Oplegnotitie, Provincie 

Fryslân; 

- 1 augustus 2003 met Kenmerk: FLD025/Kih/0962; 

- Projectnota/ MER N381 Drachten – Drentse grens Voorkeursalternatief, 

Provincie Fryslân, maart 2004; 
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- Projectnota/ MER N381 (Donkerbroek – Oosterwolde), Provincie Fryslân, 

uitgave 11 november 2008 met publicatienummer: L&P 462; 

- Nota Voorkeursalternatief N381 trajectdeel Donkerbroek – Oosterwolde, 

Provincie Fryslân, 24 juni 2009; 

- (Plan-)MER N381 Drachten – Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailni-

veau, Provincie Fryslân, 21 april 2011 met kenmerk: Definitief 

9V7952.A0; 

- (Plan-)MER N381 Drachten – Drentse grens, Provincie Fryslân, 21 april 

2011 met kenmerk: Definitief 9V7952.A0. 

 

V e r k e e r ,  l u c h t  e n  e x t e r n e  v e i l i g h e i d   

- Provinciaal Inpassingsplan N381 rapportage verkeersgegevens, Goudap-

pel Coffeng Adviseurs verkeer en vervoer, 22 juli 2010 met kenmerk: 

FLD108/Kih/1286; 

- Provinciaal Inpassingsplan N381 Onderzoek luchtkwaliteit, Goudappel 

Coffeng Adviseurs verkeer en vervoer, 6 januari 2011 met kenmerk: 

FLD126/Kzj/1310; 

- Externe Veiligheid Provinciaal Inpassingsplan rapportage, Arcadis, 16 

mei 2010 met kenmerk: 074687378:A!, Definitief, versie 1.1, 

D01011.000322. 

 

G e l u i d  

- Provinciaal Inpassingsplan N381 Akoestisch onderzoek wegverkeer, 

Goudappel Coffeng Adviseurs mobiliteit, 19 april 2011 met kenmerk: 

FLD130/Kzj/1321; 

- N381 Drachten – Drentse grens Doelmatigheidsonderzoek geluidsbeper-

kende maatregelen, DGMR, 28 april 2011 met kenmerk: 

V.2010.1601.00.R001; 

- Notitie Doelmatigheidsonderzoek geluidsmaatregelen N381 Drachten – 

Drentse grens aanvullend schermonderzoek, DGMR, 8 september 2011 

met kenmerk: V.2010.1601.02.N001; 

- Notitie Akoestisch onderzoek resultaten Drie Tolhekken 6, Oosterwolde, 

DGMR, 8 september 2011 met kenmerk: V.2010.1601.04.N001; 

- Notitie Akoestisch onderzoek resultaten Camping De Cuynder, Donker-

broek, DGMR, 8 september 2011 met kenmerk: V.2010.1601.04.N001. 

 

A r c h e o l o g i e   

- Quick-scan N381 Drachten – Oosterwolde, RAAP, september 2011 met 

kenmerk: verslagnummer 2001-2668/RT; 

- Ecologische verbindingszone Tjonger archeologisch vooronderzoek: een 

inventariserend booronderzoek, RAAP, mei 2005 met kenmerk: notitie 

1158; 

- Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van 

boringen langs het nieuwe tracé van de N381 in de gemeenten Opster-

land, Heerenveen en Ooststellingwerf, ARC, 8 september 2006 met 

kenmerk: ARC-rapporten 2006-74; 
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- Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO), fase 2, door 

middel van boringen en megaboringen, langs het toekomstige tracé van 

de N381in de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf, 

ARC, 7 januari 2008 met kenmerk: ARC-rapporten 2006-92; 

- Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van 

boringen langs de mogelijke nieuwe tracés van de N381 te Donkerbroek 

gemeente Ooststellingwerf, ARC, 6 juni 2007 met kenmerk ARC-

rapporten 2007-35; 

- Aanvullend archeologisch booronderzoek N381, traject Drachten – Drent-

se grens, MUG ingenieursbureau, 21 juni 2010 met kenmerk: MUG-

publicatie 2010-44. 

 

L a n d s c h a p ,  w a t e r  e n  b o d e m  

- Landschappelijke Inpassingsvisie N381 Drachten – Drentse grens, Arcadis, 

14 augustus 2009; 

- Beeldkwaliteitplan kunstwerken N381 tussen Drachten en Drents grens, 

Royal Haskoning, 6 april 2011; 

- Watertoets N381 Drachten – Drentse grens, MWH B.V., 3 juni 2010 met 

kenmerk: W10B0041; 

- Milieutechnisch onderzoek N381 Drachten – Drentse grens, MUG Ingeni-

eursbureau, 4 april 2011 met kenmerk: 51102010. 

 

E c o l o g i e  

- Passende Beoordeling in verband met de omvorming van de N381 ter 

hoogte van Natura 2000-gebied Wijnjeterper Schar, Buro Bakker advies-

buro voor ecologie BV, 2 september 2011; 

- 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 BV, 12 september 2011; 

- Compensatie- en mitigatieplan N381 Drachten – Drentse grens, Buro 

Bakker adviesburo voor ecologie BV, 13 september 2011. 
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