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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding en doel 

Het plangebied van dit bestemmingsplan “Wijkvernieuwing De Vlecke en 
omgeving” (hierna: De Vlecke), omvat een woongebied ten oosten van het 
centrum. De woningen zijn gebouwd in de periode van 1960 tot 1980. De 
Vlecke voldoet niet meer op alle onderdelen aan de hedendaagse eisen ten 
aanzien van wonen en woonomgeving. Voor het gebied is daarom enige 
tijd geleden een wijkvernieuwingsproject opgezet. Daarbij gaat het om 
nieuwbouw, vernieuwing en opwaardering van woningen in het genoemde 
plangebied en de opwaardering van de openbare ruimte. Naast de woning-
bouw wil ook de school De Librije meer mogelijkheden krijgen voor uitbrei-
ding aan de noordzijde. Naast het woongebied zijn daarom ook delen van 
het park en De Librije in het plangebied opgenomen (zie figuur 1). 
 

 
Figuur 1. Ligging en begrenzing plangebied De Vlecke 
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Geldende planologische regeling 
Het geldende bestemmingsplan voor het plangebied is Gorredijk - Kom, dit 
plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 5 juli 2004 en door Gedepu-
teerde Staten goedgekeurd op 12 oktober 2004. In dat bestemmingsplan is 
sprake van een gedetailleerdere systematiek, waarbij de bestemmingen 
Woondoeleinden klasse B, Woongebouw, Maatschappelijke doeleinden, 
Openbare nutsdoeleinden, Groenvoorzieningen, Doeleinden voor verkeer 
en verblijf (met de aanduiding Garageboxen toegestaan) en Water van toe-
passing zijn op het plangebied.  
 
Een groot deel van de wijkvernieuwing kan binnen de kaders van het gel-
dende bestemmingsplan gerealiseerd worden, een deel echter ook niet. 
Bovendien past ook de gewenste uitbreiding van de school niet volledig 
binnen het geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft daarom 
tot doel een juridisch-planologische regeling te geven die als basis dient 
voor de realisatie van de gehele wijkvernieuwing van De Vlecke en het mo-
gelijk maken van de uitbreiding van De Librije.  

1.   2. Leeswijzer 

De plantoelichting is als volgt opgebouwd. 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige en gewenste situatie in 
het plangebied. Hoofdstuk 3 beschrijft het relevante beleidskader voor het 
bestemmingsplan. Hoofdstuk 4 behandelt de relevante milieu- en omge-
vingsaspecten. In hoofdstuk 5 worden de planuitgangspunten geformu-
leerd. Hoofdstuk 6 gaat in op de planbeschrijving. Hoofdstuk 7 geeft inzicht 
in de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk 8 staat 
de economische uitvoerbaarheid. Tot slot wordt in hoofdstuk 9 het overleg 
en de inspraak van dit bestemmingsplan behandeld. 
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2. HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige en 
gewenste toekomstige situatie. Het mogelijk maken van de gewenste toe-
komstige situatie vormt de basis voor dit bestemmingsplan.  

2.   1. Huidige situatie 

Voor de beschrijving en analyse van de huidige situatie is een analysedo-
cument 1

 

) opgesteld. In dat document is achtereenvolgens ingegaan op het 
geldende beleidskader voor het gebied, de stedenbouwkundige opzet van 
De Vlecke en is de huidige situatie geanalyseerd op basis van de thema’s 
openbare ruimte, woningen en bewoners. De bestaande situatie in het 
plangebied is opgenomen in figuur 2. 

 
Figuur 2. Luchtfoto van de bestaande situatie 

                                                
1)  Buro Vijn, Gorredijk wijkvernieuwing De Vlecke en omgeving Analysedocument, 

Oenkerk, 21 november 2007. 
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Omdat de conclusies van de analyse een belangrijke aanleiding vormen 
voor het wijkvernieuwingsplan van De Vlecke,worden deze hierna ge-
noemd. De conclusies zijn, per thema: 
 
Openbare ruimte 

• er is nauwelijks sprake van een ruimtelijk-functionele relatie met het 
omliggende groengebied; 

• er bevindt zich weinig openbaar groen in het woongebied; 
• er zijn onvoldoende parkeerplaatsen; 
• er zijn onvoldoende speelgelegenheden in de wijk; 
• er is sprake van onvoldoende openbare verlichting; 
• in het woongebied bevinden zich een aantal garageboxen en een 

ketelhuis; 
• ten aanzien van het aspect ‘sociale veiligheid’ kan geconcludeerd 

worden dat er weinig tot geen incidenten zijn. 
 
Woningen 

• het woongebied, gerealiseerd in de periode 1966-1974, bestaat 
voor het overgrote deel uit huurwoningen (circa 86%);  

• de verdeling van de woningtypen is als volgt: 83 eengezinswonin-
gen, 54 seniorenwoningen, 39 jongerenwoningen; 

• het woningbestand is redelijk eenzijdig opgebouwd: er zijn eenge-
zinswoningen, duplexwoningen en bejaardenwoningen; 

• het plangebied heeft 176 woningen, waarvan 27 koop- en 149 
huurwoningen; 

• de eengezinswoningen staan in een stedenbouwkundig patroon dat 
voldoet aan de huidige maatstaven. De woningen bestaan uit twee 
bouwlagen met een kap; 

• uit een analyse van de bouwtechnische kwaliteit en het wooncom-
fort van de huurwoningen is gebleken dat er een onderscheid te 
maken is tussen eengezinswoningen die in redelijk tot goede staat 
zijn (het betreft hier de woningen tussen Sjoelstrjitte en Iikmoune) 
en eengezinswoningen die in goede staat zijn (de overige eenge-
zinswoningen); 

• de laatste groep kan, in tegenstelling tot de eerste, getypeerd wor-
den als ruime woningen. Deze woningen hebben een behoorlijk vo-
lume en zijn hierdoor ook in de toekomst bewoonbaar voor uiteen-
lopende doelgroepen. Wel zullen hier en daar verbeteringen aan de 
woningen moeten worden aangebracht, omdat ze niet op alle pun-
ten voldoen aan de hedendaagse eisen;  

• de woningen in het blok tussen de Sjoelstrjitte en Iikmoune zijn, 
naast het feit dat ze een kleinere oppervlakte hebben, bouwtech-
nisch van redelijk goede kwaliteit; 

• de duplexwoningen in de buurt hebben een kleine oppervlakte en 
zijn in relatief slechte staat. De bejaardenwoningen aan de Schans-
burg zijn in redelijk tot goede staat. 
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Bewoners 
• er zijn relatief veel oudere bewoners in de wijk (60% van de hoofd-

bewoners is ouder dan 55 jaar); 
• wanneer gekeken wordt naar de verschillende typen woningen, valt 

op dat relatief veel woningen niet wordt bewoond door de primaire 
doelgroep waarvoor ze bestemd zijn; 

• de gemiddelde woningbezetting in de wijk is laag (1,7 persoon per 
woning); 

• de gemiddelde woonduur is het langst in de eengezinswoningen. Bij 
de seniorenwoningen en jongerenwoningen is vaker sprake van 
wisselingen;  

• hoge mutatiegraad in duplexwoningen aan de Schansburg en De 
Vlecke; 

• circa 40% van de huishoudens ontvangt huurtoeslag. 

2.   2. Gewenste situatie 

Naar aanleiding van de conclusies uit het analysedocument is een toe-
komstperspectief voor De Vlecke opgesteld. In het toekomstperspectief zijn 
uitgangspunten voor de verbetering van de woningen en de woonomgeving 
genoemd. Deze zijn vertaald in een keuzemodel (inclusief fasering) voor de 
aanpak van De Vlecke (zie figuur 3). Dit model is de basis voor dit be-
stemmingsplan.  

2.2.1. Woningen en woonomgeving 

In het plan wordt uitgegaan van een gefaseerde aanpak. Per fase wordt 
gewerkt aan een nieuw onderdeel van De Vlecke. De veranderingen en 
uitgangspunten van de verschillende fasen komen hierna aan bod.  
 
Fase 1 
In fase 1 gaat het om de vernieuwing en opwaardering van een groot deel 
van de bestaande woningen en woonomgeving. Hierbij moet niet alleen 
gedacht worden aan veranderingen aan de woningen, maar ook aan herin-
richting van straten, zodat een ander profiel ontstaat.  
 
De voorgestane veranderingen van de woningen in deze fase, passen bin-
nen de reeds geldende bestemmingsplankaders. Deze worden in het voor-
liggende bestemmingsplan overgenomen. Dit betekent dat de woningen 
een maximale oppervlakte van 120 m2, een maximale goothoogte van 8,00 
meter, een minimale dakhelling van 30º en een maximale dakhelling van 
60º hebben.  
 
Ook de openbare ruimte wordt vernieuwd. Het gaat om een herinrichting 
van de straten Houtmoune, Iikmoune en Sjoelstrjitte. Voor deze straten zijn 
herinrichtingsmodellen uitgewerkt, waarbij de nodige aandacht is voor par-
keren (aanleg van nieuwe parkeerplaatsen). Hierover vindt overleg plaats 
met de bewoners op basis waarvan een definitief model gekozen wordt.  
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Figuur 3. Keuzemodel (3.1) en fasering (3.2) woningbouw De Vlecke 

 

3.1 Keuzemodel 

3.2 Globale fasering 
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Fase 2 
Bij fase 2 wordt aan de straat De Vlecke vervangende nieuwbouw gereali-
seerd. De bestaande boven-benedenwoningen worden gesloopt en ver-
vangen door acht twee-onder-één-kap en vijf rijtjeswoningen. Voor de wo-
ningen van fase 2 gelden dezelfde maten met betrekking tot maximale op-
pervlakte, maximale goothoogte en minimale en maximale dakhelling als 
de woningen in fase 1. 
 
Tussen de verschillende blokken woningen worden op drie plaatsen groen-
stroken aangelegd, hierdoor wordt de uitstraling van de straat groener. Ook 
de straat zelf wordt vernieuwd. De grootste wijziging bestaat uit de aanleg 
van een voetpad, die een verbinding vormt van de routes in het park aan 
de noordzijde van De Vlecke, met het gebied ten zuiden ervan. Dit voetpad 
ligt direct langs de straat De Vlecke. Langs De Vlecke komen parkeerplaat-
sen (langsparkeren).  
 
Fase 3 
In het gebied rond De Tsjerk Hiddes (fase 3) is sprake van zowel vervan-
gende nieuwbouw als uitbreiding.  
De nieuwe structuur bestaat uit drie woningblokken. Het meest noordwes-
telijk gelegen woonblok bestaat uit nieuwbouw van vier twee-onder-één-
kap en negen vrijstaande woningen. Deze woningen liggen in het gebied 
dat nu nog onderdeel vormt van het park. Een deel van de woningen krijgt 
een directe verbinding met het park, omdat de woonpercelen aan de ach-
terzijde gelegen zijn aan het (nieuwe) parkwater. De woningen in het 
noordwestelijke blok worden ontsloten door middel van De Tsjerk Hiddes 
en een nieuwe woonstraat. Naast de aansluiting van De Tsjerk Hiddes, is 
ook deze nieuwe woonstraat aangesloten op de Schansburg. Het woonblok 
is daarmee goed ontsloten.  
 
Aan de noordoostzijde is daarnaast sprake van de sloop van een blokje 
boven-/benedenwoningen, waarvoor twee vrijstaande woningen en groen 
in de plaats komen. Deze woningen worden individueel ontsloten via de 
Schansburg en Houtmoune. Het nieuw groen ten westen van deze wonin-
gen is een deel van een noord-zuidgerichte groenstructuur. 
 
Het zuidelijke woningblok bestaat in de nieuwe structuur uit twaalf rijwonin-
gen, verdeeld in twee rijen van drie en één rij van zes woningen. Hiervoor 
worden boven-/benedenwoningen langs De Tsjerk Hiddes gesloopt. Bij de 
rijtjeswoningen noordelijk in het blok is sprake van een voetpad voor de 
woningen, de auto’s worden geparkeerd op nieuwe parkeerplaatsen 
(dwarsparkeren) aan Houtmoune en Iikmoune. De woningen zuidelijk in dit 
woningblok worden ontsloten via een nieuwe woonstraat, maar krijgen par-
keerplaatsen langs Iikmoune. Voor de rijtjeswoningen komt een nieuwe 
groenstrook, die onderdeel is van de eerder genoemde noord-zuidgerichte 
groenstructuur. Omdat de voorgevel van de nieuwe woningen gericht is 
naar dit groen, krijgen de woningen een meer directe verbinding met het 
park. 
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Voor de woningen gelden dezelfde maten met betrekking tot maximale op-
pervlakte, maximale goothoogte en minimale en maximale dakhelling als in 
het overige plangebied. Daar waar optimalisering van het plan nodig is, is 
het mogelijk in plaats van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap wo-
ningen te bouwen.  
 
Fase 4 
In het gebied ten noorden van de Schansburg (fase 4) worden woningen 
vervangen en geheel nieuw gebouwd. De structuur wordt gevormd door 
drie woningblokken.  
In het meest westelijke blok komen twaalf twee-onder-één-kap woningen, 
deze zijn met de voorgevel gericht in noordelijke of zuidelijke richting. De 
woningen aan de parkzijde van dit blok zijn bereikbaar door middel van een 
nieuwe woonstraat, met daaraan de mogelijkheid voor langsparkeren. Oos-
telijk van dit woonblokje worden in een groenstrook parkeerplaatsen gerea-
liseerd (dwarsparkeren).  
De woningen aan de zuidzijde van dit blok worden ontsloten vanaf de 
Schansburg en hebben een eigen oprit die de groenstrook langs de weg 
doorsnijdt.  
 
Het meest oostelijke woningblok is vervangende nieuwbouw, bestaande uit 
zes twee-onder-één-kap en één vrijstaande woning. De woningen zijn met 
de voorgevel gericht op en worden ontsloten via een verlenging van De 
Vlecke.  
 

Artist-impression mogelijke woningen De Vlecke 

 
Het woonblok (middelblok) tussen eerder in fase 4 genoemde blokken be-
treft deels vervangende nieuwbouw en deels uitbreiding. De bestaande bo-
ven-/benedenwoningen worden gesloopt en vervangen door in totaal 8 rij-
tjeswoningen. Deze zijn met de voorgevel westelijk en oostelijk gericht. Di-
rect ten noorden van de rijtjes komt uitbreiding met vier vrijstaande wonin-
gen. De mogelijkheid bestaat echter ook nog om hier, in plaats van de vier 
vrijstaande woningen, een hofje met zes levensloopbestendige woningen, 
met een gemeenschappelijke tuin, te realiseren. Deze woningen zijn met 
de voorgevel naar het park (noorden) gericht.  
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De woningen in dit blok worden ontsloten via een nieuwe woonstraat. Tus-
sen de woningen en de Schansburg wordt een groenstrook aangelegd 
(blijft bestaan). 
Voor de woningen van fase 4 gelden dezelfde maten met betrekking tot 
maximale oppervlakte, maximale goothoogte en minimale en maximale 
dakhelling als in het overige plangebied.  

2.2.2. Nieuwbouw bij school 

De school De Librije, in het zuidwestelijke deel van het plangebied, heeft 
plannen voor uitbreiding. Het doel is de school aan de noordzijde, in de 
richting van het park, uit te breiden met extra klassen en bergingsruimte. 
Bovendien is het wenselijk om de school waar mogelijk te verhogen, door 
dakopbouwen of extra verdiepingen. Dit bestemmingsplan geeft hiervoor 
een regeling.  

2.2.3. Herinrichting park 

Ook een deel van het omliggende park wordt heringericht. Door de uitbrei-
ding van de woningen en de school De Librije in het park, worden bepaalde 
waterpartijen gedempt, maar worden ook nieuwe aangelegd. Deze ontwik-
kelingen passen binnen de bepalingen van het geldende bestemmingsplan 
Gorredijk - Kom. In verband met de voorgestelde woningbouw en uitbrei-
ding van de school in het park, is echter een deel van het voormalige park 
nu overgenomen in dit bestemmingsplan (zie ook figuur 1). 

2.2.4. Infrastructuur 

In de bestaande situatie vormt De Tsjerk Hiddes een doorgaande route in 
noord-zuidrichting. In de nieuwe situatie ontstaat een knip in deze straat, 
door de komst van nieuwe woningblokken en nieuw groen. De doorgaande 
route door de wijk wijzigt daardoor en gaat vanaf het noorden via De Tsjerk 
Hiddes, over de Schansburg naar het zuiden. Vanaf het centrum wordt de 
wijk benaderd over de Schansburg of over de Sjoelstrjitte. Net als in de 
huidige situatie blijft de hele wijk een 30 km/uur-zone. De bereikbaarheid 
van De Vlecke blijft in alle gevallen goed. 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Provinciaal beleid 

3.1.1. Streekplan Fryslân 2007 “Om de kwaliteit fan de romte” 

Op 13 december 2006 is het Streekplan door Provinciale Staten vastge-
steld. Centraal hierin staan de relaties tussen steden en platteland. Er is 
sprake van een wisselwerking tussen beide gebieden. De provincie zet in 
op een concentratie van verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) 
in de stedelijke gebieden, zonder dat dit ten koste gaat van de vitaliteit van 
het omringende platteland. Deze verstedelijking wordt geconcentreerd in de 
bundelinggebieden van de stedelijke centra Leeuwarden, Drachten, Sneek, 
Heerenveen, Harlingen en Dokkum.  
 
Bij het streven naar een vitaal platteland wordt ruimte geboden voor ont-
wikkelingen binnen de plaatselijke verhoudingen en kwaliteiten van het ge-
bied. Er wordt getracht een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelings-
perspectief voor het platteland te vinden met behoud en versterking van de 
bestaande kwaliteiten van het gebied. Dit kan door nieuwe vormen van wo-
nen, werken en recreëren en verzorging proactief te combineren met het 
behoud van waardevolle gebouwen, de afbraak van beeldverstorende be-
bouwing, het afronden en opknappen van onsamenhangende bebouwing 
en met nieuwe landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Een voorbeeld 
hiervan zijn de zogenaamde “kwaliteitsarrangementen”. Kwaliteitsarrange-
menten geven ruimte voor nieuwe sociaal-economische dragers en kunnen 
verpaupering van vrijkomende (agrarische) bebouwing ombuigen.  
 
Het Streekplan maakt onderscheid in diverse soorten kernen, van streek-
centra tot overige kernen. Gorredijk is in het Streekplan aangeduid als ‘re-
gionaal centrum’. Daarbij wordt uitgegaan van behoud en verbetering van 
het belang van Gorredijk als regionaal centrum in de omgeving.  
 
Versterking en herstructurering van het karakteristieke centrumgebied en 
de woongebieden daar omheen zijn gewenst. De ontwikkelingsruimte wordt 
door de gemeente afgewogen ten opzichte van eventuele andere ontwikke-
lingsrichtingen en herinvullocaties. Het Streekplan geeft verder geen rich-
ting voor de wijkvernieuwing van De Vlecke. 

3.1.2. Wenjen 2000+: “Fan mear nei better” 

Voor het woningbouwbeleid in de provincie is in 1998 een specifieke nota 
opgesteld, namelijk Wenjen yn Fryslân, beleid 1998-2010. In juli 2002 is de 
opvolger van Wenjen yn Fryslân verschenen, met daarin ook de tweede 
herijking van de richtgetallen. In Wenjen 2000+: “Fan mear nei better” wordt 
het kwaliteitsbeeld uit Wenjen yn Fryslân versterkt voortgezet.  
Zo is het beleid erop gericht dat er vooral in de dorpen (waar het aandeel 
koopwoningen hoog is) een huurvoorraad aanwezig blijft om met name ou-
deren en starters te kunnen huisvesten.  
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Daarnaast moet er meer aandacht komen voor particulier opdrachtgever-
schap om zo vernieuwende woonvormen, zoals bijvoorbeeld woon-
zorgcombinaties, levensloopbestendige woningen of woon-werkcombina-
ties, te kunnen realiseren.  
 
Het beleid ten aanzien van het wonen moet bovendien meer gericht zijn op 
de kwetsbare doelgroepen, te weten jonge starters, ouderen, zorgbehoe-
venden en asielzoekers/statushouders, die nu te weinig mogelijkheden 
hebben op de woningmarkt. Vervolgens moet ook de kwaliteit van de 
woonomgeving omhoog, om zo de leefbaarheid te verbeteren.  
Hierbij geldt dat, omwille van beperking van het ruimtegebruik, de aandacht 
eerst moet worden gericht op herstructurering, daarna op inbreiding en dan 
pas op uitbreiding. Tenslotte moet in de komende jaren de nieuwbouw be-
ter worden afgestemd op de lokale vraag in de kernen. Hierbij moet niet al-
leen naar de vraag op korte termijn maar ook naar de vraag op langere 
termijn worden ingespeeld. 
 
Richtgetallen 
Op basis van de nota “Wenjen 2000+: Fan mear nei better” heeft er een 
herijking plaatsgevonden van het richtgetal voor Opsterland voor het aantal 
te bouwen woningen in de periode 1993 tot 2010. Recentelijk zijn er nieuwe 
woningbouwafspraken met de provincie gemaakt voor de periode tot 2016. 
De provincie streefde daarbij naar het maken van woningbouwafspraken op 
regionaal niveau. In het kader van deze te maken regionale woningbouwaf-
spraken zijn de zes A7 regio gemeenten (Smallingerland, Heerenveen, 
Sneek, Skarsterlân, Wymbritseradiel en Opsterland) met elkaar in overleg 
getreden. Bij dit overleg hebben de zes gemeenten ook de begin septem-
ber 2008 door de provincie uitgebrachte notitie “Regionale Woningbouwaf-
spraken” betrokken.  
 
In deze notitie heeft de provincie een kwalitatief en kwantitatief voorstel 
neergelegd voor de te maken woningbouwafspraken met de regio’s voor de 
periode 2008-2016. Op basis van de eigen gemeentelijke woningbouwpro-
gramma´s en de notitie van de provincie hebben de zes gemeenten eind 
2008 gezamenlijk een aanbod aan het college van Gedeputeerde Staten 
gedaan voor woningbouw in de regio tot 2016. Over dit aanbod hebben ge-
sprekken plaatsgevonden met de provincie hetgeen ertoe geleid heeft dat 
er concrete woningbouwafspraken zijn gemaakt voor de periode 2008 tot 
2016. Deze afspraken zijn neergelegd in een brief van de provincie van 3 
april 2009 (kenmerk 00816548). Voor de woningbouwafspraken is het in de 
notitie van de provincie voor de regio aangegeven aantal te realiseren wo-
ningen in de periode 2008-2016 (6.155) en de verdeling over de zes ge-
meenten als uitgangspunt genomen. Er is echter een ‘overplanning’ van 
30% aan toegevoegd omdat elke gemeente in meer of mindere mate te 
maken heeft met planvertraging en soms zelfs met planuitval. Hiermee is 
aangesloten bij de landelijke stelregel dat 30% meer geprogrammeerd 
moet worden om uiteindelijk het beoogde aantal woningen te realiseren 
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Voor Opsterland betekent het voorgaande het volgende. Van het totaal van 
6155 woningen voor de regio zijn op basis van de provinciale verdeelsleutel 
ongeveer 700 woningen beschikbaar voor Opsterland in de periode 2008-
2016. Uitgaande van 30% ‘overplanning’ komt het aantal woningen voor 
Opsterland in deze periode uit op ongeveer 910 woningen. 
 
In het plangebied worden in het kader van de wijkvernieuwing 93 woningen 
gesloopt en wordt er van uit gegaan dat - in de uitgangsituatie - 70 nieuw 
worden gebouwd. Er is dan sprake van een netto afname van 23 woningen 
in het plangebied. Wanneer de zes levensloopbestendige woningen wor-
den gebouwd, dan is de netto afname 21 woningen.  

3.1.3. Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan 

Op 15 maart 2006 hebben Provinciale Staten het nieuwe PVVP 2006 vast-
gesteld. Onder het motto ‘Fryslân Feilich Foarút’ werkt de provincie aan de 
bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid van Friesland. Het plan bouwt voort 
op de ambitie in het PVVP 1999 om de infrastructuur in Fryslân te verster-
ken. ‘Duurzaam veilig’ en het terugdringen van de mobiliteit staan in het 
plan voorop. Uiteindelijk moet een duurzaam verkeer- en vervoerssysteem 
gerealiseerd worden.  
 
Het systeem voldoet aan de verplaatsingsbehoefte van inwoners en be-
zoekers van Friesland, voldoet aan de behoefte om goederen te transporte-
ren en draagt bij aan de versterking van de Friese economie.  
 
In het nieuwe PVVP wordt getracht om, tegen de groei van de mobiliteit in, 
de negatieve gevolgen voor natuur, landschap, mens en milieu verder terug 
te dringen.  
 
Ten aanzien van het wegennet wordt het beleid van Duurzaam Veilig 
voortgezet. Duurzaam Veilig blijft de ‘kapstok’ voor de bestrijding van ver-
keersonveiligheid en verbetering van de bereikbaarheid. Het beleid van 
Duurzaam Veilig is voor de provincie Fryslân aanleiding geweest haar we-
gennet in 1999 te categoriseren in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen 
en erftoegangswegen. Hiermee zijn de functies benoemd die elke provinci-
ale weg in het netwerk moet vervullen. Met de categorisering wordt een 
ideaalbeeld nagestreefd, waarnaar de komende decennia toegewerkt wordt 
om een Duurzaam Veilige opbouw van het wegennet te bereiken.  
 
In het plangebied is slechts sprake van erftoegangswegen, het beleid van 
het PVVP heeft geen directe werking voor de infrastructuur in het plange-
bied. Bij de eventuele herinrichting van de infrastructuur wordt rekening ge-
houden met het beleid van het PVVP.  
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3.   2. Gemeentelijk beleid 

3.2.1. Structuurplan Opsterland 2000-2010; Opsterland in beeld 

In het Structuurplan Opsterland 2000-2010, vastgesteld door de raad op 30 
juni 2003, is de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Opsterland voor 
de periode tot 2010 weergegeven.  
 
In het Structuurplan wordt uitgegaan van twee ontwikkelingsprofielen waar-
op de visie voor de gemeente is gebaseerd. In figuur 4 is het ontwikke-
lingsprofiel van Gorredijk weergegeven. Het kader met de letter H, geeft de 
ligging van De Vlecke aan.  
 
Dit is enerzijds het ontwikkelingsprofiel A7-zone, dat gericht is op groei en 
ontwikkeling. Anderzijds is er ook het ontwikkelingsprofiel landelijke identi-
teit, waarbij de begrippen rust en ruimte als basis worden gehanteerd.  
Gorredijk als regionaal centrum wordt bij het ontwikkelingsprofiel A7-zone 
geschaard. Voor de gebieden en de kernen binnen het profiel A7-zone 
wordt een versterking van wonen en werken nagestreefd. 
 
Naast de nieuwbouw van circa 700 woningen speelt herstructurering - door 
sloop, verkoop, vernieuwing en vervanging van de voor Opsterlandse be-
grippen grote huurvoorraad (circa 40%) en vernieuwing van de gedateerde 
openbare ruimte - een aanzienlijke rol in de woonkwaliteitslag. Over deze 
herstructurering is overleg met de woningcorporaties gevoerd in het kader 
van het Woonplan. Eén van de buurten waar herstructurering is voorzien is 
De Vlecke.  
 

Figuur 4. Ontwikkelingsprofiel Gorredijk 
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3.2.2. Woonplan 

Het Woonplan gemeente Opsterland is door de raad vastgesteld op 6 mei 
2002. Het Woonplan is opgesteld in samenwerking met de corporaties en 
behelst een visie op de ontwikkeling van de gehele woningvoorraad. Zowel 
de herstructureringsopgave als de nieuwbouwvoornemens komen aan de 
orde. De relatie met de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande woning-
voorraad is in dit plan opgenomen.  
In de eerste plaats gaat het om maatregelen die binnen de bestaande voor-
raad moeten worden genomen, de herstructurering. Daarnaast wordt aan-
dacht besteed aan de invulmogelijkheden en tenslotte de uitbreidingsmoge-
lijkheden in de kernen van de gemeente.  
Over de kwaliteit van de bestaande woonbuurten wordt opgemerkt dat een 
deel ervan op een hoger kwaliteitsniveau gebracht moet worden om aan de 
toekomstige wooneisen te kunnen voldoen. Het gaat dan met name om 
kwaliteit in de zin van de samenstelling van het woningbestand (woningty-
pen, verhouding huur-koop), de woontechnische kwaliteit van de woningen 
en de (ruimtelijke) kwaliteit van de woonomgeving.  
 
Actualisering Woonplan 
In 2005 is het woningbouwprogramma geëvalueerd, de resultaten hiervan 
hebben geleid tot een actualisering van het woonplan. In deze actualisatie 
is een onderscheid gemaakt in de realisatie van woningen vóór 2010 en na 
2010.  
 
Daarvoor zijn de plannen (totaal 1187 woningen) in drie categorieën ver-
deeld: 
• Categorie A: plannen waarvan de realisatie voor 2010 plaatsvindt; 
• Categorie B: plannen waarvan de start vóór 2010 kan plaatsvinden, met 

een doorloop tot na 2010; 
• Categorie C: plannen waarvan de realisatie na 2010 plaatsvindt. 
Voor Gorredijk is uitgegaan van een ambitie van in totaal 315 woningen. 
Deze woningen zijn als volgt verdeeld over de hiervoor genoemde catego-
rieën: A: 321, B: 55 en C: 137. In het geactualiseerde woningbouwpro-
gramma is een aanname gedaan voor de sloop en bouw van woningen in 
De Vlecke, vallende onder de categorie A. 
 
Op 8 januari 2007 is de gemeenteraad voorlopig akkoord gegaan met de 
documenten "Woningbouwprogramma 2000-2010, evaluatie en vooruitblik", 
“Samenvatting woningbouwprogramma 2000-2010” en "Woningbouw-
programma 2000-2015, nadere prioriteitenstelling en projecten”. De gemeen-
te en de provincie hebben over het woningbouwprogramma afspraken ge-
maakt, die zijn neergelegd in een brief van de provincie van 15 januari 
2008 (kenmerk 00739747).  
In deze brief werd gesteld dat gewijzigde inzichten in de demografische 
ontwikkeling en nader te maken woningbouwafspraken met de provincie in 
regionaal verband aanleiding kunnen zijn voor bijstelling van het woning-
bouwprogramma tot 2015.  
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In paragraaf 3.1.2. is al aangegeven dat er recentelijk nieuwe woningbouw-
afspraken zijn gemaakt met de provincie voor de periode 2008-2016 (neer-
gelegd in de brief van de provincie van 3 april 2009 (kenmerk 00816548)). 
Voor Opsterland betekenen deze woningbouwafspraken dat, van het totaal 
van 6155 woningen voor de regio op basis van de provinciale verdeelsleu-
tel, ongeveer 700 woningen beschikbaar zijn voor Opsterland in de periode 
2008-2016. Uitgaande van 30% ‘overplanning’ komt het aantal woningen 
voor Opsterland in deze periode uit op ongeveer 910 woningen. Met dit 
aantal wordt voor Opsterland (nagenoeg) aangesloten op de afspraken met 
de provincie, zoals deze zijn neergelegd in de brief van de provincie van 15 
januari 2008. 

3.2.3. Welstandsnota Opsterland 

De gemeente Opsterland heeft haar gemeentelijke welstandsbeleid opge-
nomen in de Welstandsnota (2004), deze is in 2006 geactualiseerd. De ac-
tualisatie is in 2007 gewijzigd vastgesteld.  
In de welstandsnota zijn de welstandseisen omschreven die aan een 
bouwwerk worden gesteld. Het gaat hier om welstandscriteria die betrek-
king kunnen hebben op onder andere de hoofdvorm, het materiaalgebruik, 
de kleurkeuze en de detaillering van een concreet bouwwerk. Er zijn ver-
schillende typen criteria te onderscheiden: algemene welstandsaspecten 
en gebiedsgerichte criteria. Algemene welstandsaspecten gelden als uit-
gangspunt voor iedere welstandsbeoordeling. Gebiedsgerichte criteria wor-
den gebruikt voor de kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen 
binnen de bestaande ruimtelijke structuur van Opsterland.  
 
Er zijn in Opsterland 10 typen welstandsgebieden te onderscheiden. Voor 
elk type gebied is een beoordelingskader opgesteld.  
 

 
Figuur 5. Fragment Welstandsnota 
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In het plangebied zijn de volgende gebiedstypen van toepassing: (3) 
‘nieuwbouw seriematig’ en (6) ‘sport- en recreatiegebieden, parken en be-
graafplaatsen’ (zie figuur 5). Voor deze gebiedstypen geldt een regulier 
welstandsregime, waarbij de nadruk ligt op beheer van de bestaande situa-
tie. 
 
Het stedenbouwkundig ontwerp voor de wijkvernieuwing is opgesteld met 
inachtneming van de criteria die op de genoemde gebiedstypen van toe-
passing zijn. 
 
Afstemming welstandsnota - bestemmingsplan 
Bij de ruimtelijke toetsing van de bouwaanvraag voor de nieuwbouw in het 
plangebied zijn twee toetsingsinstrumenten van belang; de welstandsnota 
en het bestemmingsplan. Inhoudelijk zijn beide instrumenten op elkaar af-
gestemd.  
 
Als regel geldt dat de welstandscriteria in de welstandsnota zich bewegen 
binnen de bebouwingsmogelijkheden die door het bestemmingsplan wor-
den gegeven.  
In dit bestemmingsplan zijn met name regels opgenomen die betrekking 
hebben op de maatvoering en plaatsing van gebouwen en andere bouw-
werken. 
De zaken die niet in het bestemmingsplan zijn geregeld of niet kunnen 
worden geregeld, maar vanuit het oogpunt van welstand wel belangrijk zijn, 
worden via de welstandsnota geregeld.  
 
Volgens de Woningwet mogen in de welstandsnota criteria worden opge-
nomen die betrekking hebben op het uiterlijk en de plaatsing van bouwwer-
ken. Het is duidelijk dat er een bepaalde overlap tussen het bestemmings-
plan en de welstandsnota kan voorkomen. Daarom geldt bij strijdigheid tus-
sen de welstandscriteria en de planregels, dat de planregels voorgaan. Dit 
houdt in dat welstandscriteria in beginsel geen eisen kunnen stellen aan 
zaken die al geregeld zijn in het bestemmingsplan of Bouwbesluit. Wel is 
het mogelijk dat welstandscriteria een aanvullende werking hebben op het 
geregelde in het bestemmingsplan of het Bouwbesluit. 

3.   3. Beleidskader water 

Als uitwerking van het Tweede Waterhuishoudingsplan van de provincie 
Fryslân, Dreaun troch it wetter (2001), hebben de Friese waterschappen 
(voor samenvoeging) het Integraal Waterbeheersplan (IWBP) (2000) vast-
gesteld. Dit plan vormt het uitgangspunt voor het Wetterskip Fryslân. 
In het eerstgenoemde Waterhuishoudingsplan staat de waterhuishoudkun-
dige systeembenadering centraal, wat inhoudt dat bij nieuwe plannen 
steeds het watersysteem waarin het betreffende plangebied ligt, wordt be-
schouwd. Daarnaast richt dit plan zich op de realisatie van een basisniveau 
ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit, grondwater en inrichting van een 
gebied. Binnen dit kader is het IWBP uitgewerkt waarin een vertaling van 
het beleid op hoofdlijnen naar de verschillende waterschapsgebieden 
plaatsvindt. 
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De volgende doelstellingen uit het IWBP zijn voor de ontwikkelingen in het 
plangebied van belang: 
• de inrichting van het watersysteem moet wateroverlast zoveel mogelijk 

voorkomen. De bergingscapaciteit moet worden uitgebreid om in ieder 
geval te voorkomen dat problemen met wateroverlast worden afgewen-
teld naar gebieden die stroomopwaarts of stroomafwaarts zijn gelegen; 

• het peilbeheer moet worden geoptimaliseerd. De uitvoering van het 
peilbeheer is vastgelegd in peilbesluiten. Bij aanpassing van het peil 
dient een nieuw peilbesluit te worden genomen; 

• het vergroten van de waarde van oevers in het ecologisch functioneren 
van de watersystemen; 

• het tegengaan van een verdere eutrofiëring van het watersysteem door 
een efficiëntere zuivering in de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het 
doorvoeren van maatregelen in het watersysteem zelf; 

• het terugbrengen van de emissies zodat deze geen belemmering meer 
vormen voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit; 

• het op een zodanige wijze onderhouden van de watergangen dat de 
aan- en afvoerfunctie van de watergang gedurende het gehele jaar ge-
waarborgd is. 

 
Op 10 november 2008 heeft de gemeenteraad van Opsterland het Water-
plan Opsterland “Wetter yn ‘e Wâlden” vastgesteld. Dit Waterplan is een 
gezamenlijk product van Wetterskip Fryslân en de gemeente Opsterland. 
Het plan speelt een belangrijke rol in het integraal en gezamenlijk aanpak-
ken van de wateropgaven vanuit het Waterbeleid 21ste eeuw (WB21) en de 
Kader Richtlijn Water (KRW).  
 
Het motto van het waterplan is “Met water meer verscheidenheid”. Deze 
verscheidenheid vertaalt zich in de visie door in vier kernbegrippen: 
- water als ordenend principe; 
- een kosteneffectief waterbeheer; 
- het verhogen van de kwaliteit van het water; 
- het streven naar een leesbaar watersysteem. 
 
Het waterplan kent een thematische indeling. De taakvelden van de ge-
meente waarin water een rol speelt, worden gezet tegenover de beleidsuit-
gangspunten van het Wetterskip Fryslân. De uitwerking van de visie leidt 
tot een meerjarig maatregelenplan, voor de periode van 2008 tot 2011.  
Het maatregelenplan omvat: 
- Werk- en procedureafspraken tussen gemeente en Wetterskip Fryslân. 

Dit moet leiden tot verbetering van de samenwerking tussen de ge-
meentelijke en de waterschapsorganisatie; 

- Organisatie. Water is een belangrijk beleidsveld voor de gemeente. Het 
gaat daarbij vooral om WB21, KRW, de nieuwe Wet Gemeentelijke Wa-
tertaken en het belang van water in de ruimtelijke ordening (watertoets); 

- Maatregelen. De (feitelijke) maatregelen zijn verwerkt in een matrix op 
basis van de eerder genoemde thematische indeling. Naast taakvelden 
- knelpunten/aanleiding - maatregelen zijn verantwoordelijke instan-
tie/trekker, planning en kosten(verdeling) benoemd. Voor de wat grotere 
onderwerpen zijn maatregelen uitgewerkt in projectplannen 
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Voor Gorredijk wordt een waterstructuurplan gemaakt. Met het waterstruc-
tuurplan wordt de gehele waterhuishouding van Gorredijk in beeld ge-
bracht. De planning is om dit waterstructuurplan eind 2009 of begin 2010 
vast te stellen.  

3.   4. Conclusie 

Voor Gorredijk (een regionaal centrum) zet het Streekplan voornamelijk in 
op de kwaliteitsverbetering van bestaande wijken, door onder andere her-
structurering. De gemeente heeft het streekplanbeleid vertaald in onder 
andere een structuurplan voor Opsterland. Daarin is de wijkvernieuwing 
(herstructurering) van De Vlecke meegenomen.  
In het kader van de recentelijk gemaakte woningbouwafspraken met de 
provincie voor de periode 2008-2016 (brief 3 april 2009, kenmerk 
00816548) heeft de provincie een bepaald woningbouwcontingent aange-
geven. De woningbouw in De Vlecke past binnen dit contingent.  
Met de visie en maatregelen uit het waterplan is, bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan, rekening gehouden. Daarvoor is onder andere een wa-
tertoets uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn opgenomen in het volgende 
hoofdstuk.  
Het plan voor De Vlecke voldoet aan het algemene provinciale en gemeen-
telijk beleid en aan het provinciale en gemeentelijke waterbeleid. 
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de verschillende omge-
vingsaspecten waaraan het plan getoetst moet worden. Belangrijke aspec-
ten die van toepassing zijn op dit plan zijn: milieu, water, archeologie, eco-
logie, externe veiligheid en kabels en leidingen. 

4.   1. Geluidhinder 

Geluidhinder wegverkeer 
Voor de realisatie van de nieuwbouw dient rekening gehouden te worden 
met het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh). Hierin is het streven vast-
gelegd dat aan de weg gelegen woningen geen hogere belasting dan 48 
dB, de voorkeursgrenswaarde, op de gevel hebben. De Wgh schrijft voor 
dat iedere weg een bijbehorende zone heeft, waarbinnen akoestisch on-
derzoek gedaan moet worden. Wegen en woonstraten waar een maxi-
mumsnelheid van 30 km/uur geldt, hebben echter geen wettelijke zone.  
 
De wegen in het plangebied worden gekenmerkt als erftoegangswegen, 
waarop een maximum snelheid van 30 km/uur is toegestaan. De wegen 
zijn niet zoneplichtig, geluidhinder van het wegverkeer wordt daarom niet 
verwacht. 

4.   2. Milieuhinder van bedrijvigheid 

De VNG heeft de publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009) uitgebracht. 
Daarin worden richtafstanden gegeven voor de zonering van bedrijven en 
instellingen, ten opzichte van een rustige woonwijk.  
De Vlecke is te beschrijven als een rustige woonwijk. In het plangebied zijn 
geen bedrijven en inrichtingen gepland met een milieuzone. Er is dus geen 
sprake van zoneringen in het gebied. 
 
In het zuidwesten van het plangebied, staat een school voor basisonder-
wijs. Deze heeft in Bedrijven en Milieuzonering een milieucategorie 2, met 
een (minimale) richtafstand van 30 meter tot de woningen van derden. Voor 
deze afstand is het aspect geluid de bepalende factor. 
De afstand tussen de dichtstbijzijnde nieuwbouwwoning en de school De 
Librije bedraagt meer dan 30 meter. De school levert geen belemmeringen 
op voor de uitvoering van het plan. Tot nu toe heeft deze school voorname-
lijk in noordelijke richting uitgebreid, dit blijft in de nabije toekomst het ge-
val. Bij de beoogde uitbreiding van De Librije naar het noorden blijft de af-
stand tussen de nieuwbouw en de school minimaal 30 meter en wordt vol-
daan aan de milieuzonering. 
Overigens is op 24 september 2009 door het ministerie van VROM aange-
geven dat voor het bepalen van de geluidsbelasting geen rekening meer 
gehouden hoeft te worden met het geluid van spelende kinderen op en bij 
scholen of kinderdagverblijven. Voor de school geldt daarom geen richtaf-
stand meer ten opzichte van naastgelegen woningen. 
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4.   3. Bodem 

In het kader van het bestemmingsplan is inzicht nodig in de milieukwaliteit 
van bodem- en grondwater. Hiervoor is de Signaleringskaart potentiële bo-
demverontreiniging (2009) van de provincie Fryslân een eerste middel.  
Voor het plangebied staan potentieel verontreinigde locaties uit het histo-
risch bodembestand op de kaart. In verband hiermee is voor De Vlecke een 
bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de kwaliteit van 
de bodem van het terrein. Na het verkennend bodemonderzoek is een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd, dit is verwerkt in hetzelfde rapport.  
 
In de conclusie van het rapport is genoemd dat er drie vervuilde locaties in 
het plangebied zitten. Het gaat hierbij om twee gebieden met een veront-
reiniging kleiner dan 5 m3 en om één gebied met een verontreiniging rond 
de 20 m3. Dit houdt in dat geen enkele verontreiniging groter is dan 25 m3, 
hierdoor is de gemeente bevoegd gezag. 
 
Met het opnieuw inrichten van het gebied moet rekening gehouden worden 
met de gevonden verontreinigingen. Nieuwbouw van woningen mag niet 
plaatsvinden op verontreinigde grond. Op drie wijzen kan hiermee worden 
omgegaan, namelijk: 
1. de verontreinigingen worden direct gesaneerd. De afvoerbonnen (be-

wijs) worden bewaard en aan de gemeente opgestuurd; 
2. bij herbouw of nieuwbouw wordt - bij de verkaveling en plaatsing van de 

woningen - rekening gehouden met de verontreinigde locatie. De loca-
ties vallen dan buiten de woonbestemmingen. Daarbij moet wel gecon-
troleerd worden of de verontreinigde locaties wel voldoen aan de nieu-
we functie (niet wonen) die ze krijgen; 

3. bij de verlening van de omgevingsvergunning wordt aangegeven dat 
eerst de grond moet worden gesaneerd, voordat met de bouw kan wor-
den gestart. Ook dan moeten de bonnen (bewijs) van de afgevoerde 
grond aan de gemeente worden getoond.  

 
Daar waar nodig en mogelijk worden de verontreinigingen gesaneerd of 
vermeden voor woonbestemmingen. Hier wordt bij vergunningverlening op 
getoetst. 

4.   4. Water  

In het kader van de Watertoets wordt in deze paragraaf aandacht besteed 
aan de uitgangspunten voor het water in het bestemmingsplan.  
 
Vanaf 14 februari 2001 dient bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen 
de watertoets te worden toegepast. Een watertoets mondt uit in een water-
advies, een advies van de waterbeheerder over waterhuishoudkundige as-
pecten van een waterhuishoudkundig relevant ruimtelijk plan, zoals een 
bestemmingsplan.  
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Met ingang van 1 november 2003 dienen alle (bestemmings)plannen een 
waterparagraaf te bevatten. De waterparagraaf is een gemotiveerde be-
schrijving van keuzes in het ruimtelijke plan ten aanzien van waterhuis-
houdkundige aspecten. Het wateradvies van de waterbeheerder wordt hier-
in meegenomen. 
 
Huidige situatie en voorgenomen realisatie  
De gemeente Opsterland is voornemens een wijkvernieuwingsproject uit te 
voeren voor De Vlecke en omgeving te Gorredijk. Het plangebied bestaat 
naast een deel van (de straat) De Vlecke, uit de Houtmoune, de Iikmoune, 
De Tsjerk Hiddes en delen van Schansburg en de Sjoelstrjitte. Daarnaast 
maken ook delen van het groengebied ‘de groene long’ ten westen en 
noorden van de hiervoor genoemde straten deel uit van het plangebied. 
Het totale plangebied inclusief delen van ‘de groene long’ is circa 10 hecta-
re groot.  
  
In de huidige situatie bevinden zich in het plangebied 175 woningen, waar-
van 25 koopwoningen en 150 huurwoningen. Bij de wijkvernieuwing zullen 
de woningen in het ‘binnenterrein’ van het plangebied (Houtmoune, Iik-
moune en delen van Schansburg en Sjoelstrjitte) worden gerenoveerd. 
Langs de rand van het plangebied (De Vlecke, De Tsjerk Hiddes en een 
deel van de Schansburg) zullen 93 woningen worden gesloopt waarna 70 
nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Deze nieuwbouw zal deels bin-
nen de huidige ‘groene long’ plaatsvinden.  
  
Rondom en binnen het plangebied liggen verschillende watergangen en 
waterpartijen. De streefpeilen variëren van 0,30 m benedenNAP tot 0,15 m 
beneden NAP.  
  
Het plan bevat de volgende voor de waterparagraaf relevante aspecten:  

• een toename van verhard oppervlak;  
• demping van oppervlaktewater; 
• graven van nieuw oppervlaktewater ter compensatie van demping 

en toename verhard oppervlak;  
• regenwater- en vuilwaterafvoer.  

  
Watersysteem en peilbeheer  
Rondom en binnen het plangebied liggen verschillende watergangen en 
waterpartijen. De streefpeilen variëren van 0,30 m beneden NAP tot 0,15 m 
beneden NAP. De wijkvernieuwing zal niet tot peilwijzigingen leiden.  
  
Door de wijkvernieuwing zal een deel van de waterpartij ten westen van De 
Tsjerk Hiddes worden gedempt/verlegd. Uitgangspunt hierbij is dat het op-
pervlak aan demping minimaal wordt gecompenseerd door eenzelfde op-
pervlak aan nieuw oppervlaktewater.  
De sloop en nieuwbouw ten behoeve van de wijkvernieuwing leiden tot een 
netto toename van het verharde oppervlak. Deze toename zorgt voor een 
versnelde afvoer van regenwater en wordt gecompenseerd door het reali-
seren van extra oppervlaktewater.  
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Wetterskip Fryslân hanteert hierbij de vuistregel dat de hoeveelheid te rea-
liseren oppervlaktewater minimaal tien procent van de toegenomen opper-
vlakte aan verharding moet bedragen.  
Binnen het plangebied wordt deze berging gerealiseerd door het vergroten 
van de waterpartijen in het groengebied ‘de groene long’. Deze vergroting 
vindt ook plaats ten behoeve van gedempte waterpartijen.  
  
Oppervlak te slopen woningen 0,65 ha  
Oppervlak nieuwbouw  1,1 ha  
Netto toename verhard oppervlak 0,45 ha  
  
Hierbij is uitgegaan van een verhardingspercentage van 75% per nieuw-
bouwperceel (woning + tuinverharding). De oppervlakte van het uit te brei-
den oppervlaktewater bedraagt daarmee 10% van 4.500 m²: 450 m².  
 
Voor de beschreven aanpassingen aan het watersysteem is een keuront-
heffing nodig.  
  
Afvoer van afval- en regenwater  
Het plangebied is in de huidige situatie voorzien van een gemengd riool-
stelsel waarmee afvalwater en hemelwater gezamenlijk wordt afgevoerd 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gorredijk. De te realiseren 
nieuwbouw zal worden voorzien van een gescheiden stelsel. Het afvalwater 
wordt hiermee afzonderlijk afgevoerd naar de rwzi. Het regenwater wordt 
door middel van een nieuw aan te leggen regenwaterstructuur (overeen-
komstig het Afkoppelonderzoek Gorredijk-Centrum, februari 2008) naar het 
oppervlaktewater geleid.  
  
In het ‘binnenterrein’ van het plangebied waar geen nieuwbouw wordt ge-
pleegd, maar waar de bestaande woningen worden gerenoveerd, zijn de 
volgende opties mogelijk:  

1. het huidige gemengde stelsel toch volledig vervangen door een ge-
scheiden stelsel waarmee afvalwater en hemelwater gescheiden 
worden afgevoerd. Het hemelwater wordt afgevoerd via de regen-
waterstructuur; 

2. naast het huidige stelsel wordt een regenwaterafvoer aangelegd. 
Het bestaande stelsel voert alleen nog afvalwater af naar de rwzi, 
het hemelwater wordt afgevoerd via de regenwaterstructuur;  

3. bij de renovatie worden de woningen voorzien van een gescheiden 
afvoer. Deze wordt op het bestaande gemengde stelsel aangeslo-
ten. Bij toekomstige rioolvervanging wordt een gescheiden stelsel 
aangelegd waarop de reeds aanwezige gescheiden huisaansluitin-
gen worden aangelegd.  

  
Het bestaande rioolstelsel dateert uit de jaren 70 en een recente beoorde-
ling toont aan dat de riolering nog een ingeschatte restlevensduur heeft van 
meer dan 15 jaar met uitzondering van Schansburg (minder dan 5 jaar). De 
rioleringen, met een ingeschatte restlevensduur groter dan 15 jaar, worden 
in deze situatie om maatschappelijke en economische redenen niet ver-
vangen.  
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Wel worden de woningen bij renovatie voorzien van een gescheiden afvoer 
van regen- en afvalwater (optie 3). De riolering in de Schansburg wordt wel 
vervangen door een gescheiden stelsel (optie 2).  
 
Uit de monitoring van het verloop van de grondwaterstand in het gebied 
(zie onderdeel grondwater) zal blijken of er in combinatie met de riolerings-
werkzaamheden voorzieningen moeten worden aangeboden om eventuele 
grondwateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.  
  
Waterkwaliteit en ecologie  
Door de wijkvernieuwing zal nieuw/extra oppervlaktewater gerealiseerd 
worden. De gemeente is voornemens dit mee te nemen in het opwaarderen 
van het groengebied ‘de groene long’.  
 
Van de watergang ten westen van De Tsjerk Hiddes nabij de school De Li-
brije is een quickscan waterkwaliteit uitgevoerd. Hierbij is de watergang be-
oordeeld op de biologische en chemische kwaliteit. In de klasse-indeling 
voor biologie, van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed), scoort de watergang 
matig (3) op de belevingswaarde en de ecologische waarde van de oever. 
Ten aanzien van de ecologische waarde van het water scoort de water-
gang zeer slecht.  
De chemische kwaliteit wordt als matig beoordeeld voor de zuurstofhuis-
houding en de nutriëntenhuishouding. In de watergang zijn verschillende 
overschrijdingen van de normen gemeten.  
  
Het opwaarderen van ‘de groene long’ in combinatie met het realiseren van 
extra oppervlaktewater biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van het water 
in ‘de groene long’ te verbeteren. De watergangen worden daarom natuur-
vriendelijk aangelegd met een flauw talud (uitgangspunt is een talud van 
1:6) en een minimale waterdiepte van 1 meter. De huidige doorstroming 
van het water, doordat de watergangen door middel van duikers zijn ver-
bonden, wordt gehandhaafd. Verder wordt vervuiling met PAK, zware me-
talen en dergelijke voorkomen doordat bij de wijkvernieuwing geen uitlo-
gende bouwmaterialen zullen worden toegepast.  
  
Grond(water)  
Ten behoeve van de wijkvernieuwing is gelijktijdig met het doorlopen van 
de watertoetsprocedure een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
Hieruit blijkt dat de ondergrond tot 3,00 meter onder maaiveld bestaat uit 
zand afgewisseld met veen en klei. Tijdens het veldwerk werd vanaf een 
diepte van circa 1,50 meter onder maaiveld grondwater aangetroffen. Aan-
gezien er in het verleden sprake is geweest van klachten over hoge grond-
waterstanden is een meetnet ingesteld waarmee het verloop van de 
grondwaterstand zowel in tijd als in ruimte de komende twee jaar wordt 
gemonitord. De resultaten van deze monitoring worden meegenomen in het 
bouwrijp maken van het plangebied.  
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Bouwrijp maken  
De vloer en weghoogte blijven in de nieuwe situatie gelijk aan de huidige si-
tuatie, doordat een deel van de bebouwing en een groot deel van de weg-
structuur intact blijft. Uit de putdekselhoogtes blijkt dat de weghoogte zich 
tussen de 0,64 en 0,75 meter boven NAP bevindt. Uitgaande van een 
vloerhoogte van 30 cm boven de weghoogte (aanname) ligt de vloerhoogte 
op circa 1,00 meter. De drooglegging 2

Hieruit blijkt dat niet bij voorbaat problemen ten aanzien van grondwater-
overlast kunnen worden verwacht. Uit monitoring van de grondwaterstan-
den moet blijken of dit ook echt het geval is.  

) ten opzichte van de woningen ligt 
rond de 1,20 meter.  

 
Beheer en onderhoud  
De bestaande en nieuw te (ver)graven watergangen worden vanaf de kant 
onderhouden. Om dit onderhoud mogelijk te maken dient hiermee rekening 
te worden gehouden bij de inrichting van het gebied. Ten behoeve van het 
onderhoud hanteert het Wetterskip een onderhoudspad van 5 meter vanaf 
de insteek van de watergang.  
  
Om beheer en onderhoud van de nieuw aan te leggen afvalwater- en re-
genwaterafvoer mogelijk te maken worden hiervoor inspectieputten en/of 
kolken aangelegd.  
  
Overige  
Het plan bevindt zich niet binnen de keurzone van een waterkering. Het 
plan heeft geen invloed op de waterveiligheid en binnen het plangebied is 
de waterveiligheid niet in het geding.  

4.   5. Ecologie 

Het is van belang om inzicht te krijgen in de huidige natuurwaarden in en 
om het plangebied en de eventuele gevolgen van de geplande ontwikkelin-
gen op de aanwezige waarden. In het kader van het bestemmingsplan 
dient daarom een toetsing aan de Natuurbeschermingswet (gebiedstoets) 
en de Flora- en faunawet (soortentoets) plaats te vinden. 
 
Ecologisch onderzoek 
Voor de wijkvernieuwing van De Vlecke heeft een toetsing aan de Natuur-
beschermingswet en de Flora- en faunawet plaatsgevonden. Uit dit onder-
zoek blijkt dat de geplande werkzaamheden in het plangebied geen signifi-
cante invloed hebben op de gebieden uit de Natuurbeschermingswet, bij-
voorbeeld op het ontwerp Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken.  
 
Wel is aangetoond dat de mogelijkheid bestaat dat vleermuizen aanwezig 
zijn in de te slopen woningen. Vleermuizen zijn sterk beschermde soorten 
uit de Flora- en faunawet, daarom is nader onderzoek uitgevoerd en is het 
eerste onderzoek verder uitgewerkt met betrekking tot vleermuizen.  

                                                
2) Drooglegging is het verschil in hoogte tussen de polderpeil en het maaiveld. 
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De resultaten van het definitieve onderzoek 3

 

) zijn in oktober 2008 bekend 
geworden en worden hierna behandeld. 

Het is noodzakelijk tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de 
broedtijd van vogels (maart t/m juli). In die periode kunnen geen gebouwen 
worden gesloopt en geen opgaande beplanting worden verwijderd. Indien 
zich in de waterpartijen nesten bevinden, kunnen deze niet worden ge-
dempt. Werkzaamheden die voor de broedtijd gestart zijn, kunnen tijdens 
de broedtijd doorlopen.  
 
In het plangebied zijn twee verblijfplaatsen van de dwergvleermuis aange-
troffen, deze worden, door de sloop van de bebouwing, vernietigd. Ter 
compensatie hiervan moeten daarom alternatieve verblijfplaatsen worden 
aangeboden. Hiervoor zijn, bij de uitvoering van de plannen, meerdere op-
lossingen mogelijk. Een en ander moet beschreven worden in een project-
plan, op basis waarvan ontheffing van de Flora- en faunawet kan worden 
aangevraagd. 
Daarnaast worden, door de kap van bomenrijen, vliegroutes van de Laat-
vlieger (vleermuis) verstoord. Vliegroutes die verloren gaan moeten worden 
gecompenseerd door middel van de aanplant van nieuwe bomenrijen, zo-
dat de bestaande route - eventueel via een omleiding - in gebruik kan blij-
ven. Hier wordt in de uitvoering van de wijkvernieuwing De Vlecke rekening 
mee gehouden.  
In het plangebied zijn enkele foerageergebieden aangetroffen, die door de 
wijkvernieuwing verdwijnen. Deze foerageergebieden moeten worden ge-
compenseerd. Ook de exacte vormgeving van deze compensatie moet in 
het eerder genoemde projectplan voor de ontheffing meegenomen worden. 
 
In het plangebied is ook Rietorchis (flora) aangetroffen. Deze is uitgezaaid, 
waardoor geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Mitigatie en 
compensatie zijn niet noodzakelijk. Wel is het aan te bevelen exemplaren 
te ontzien en deze te verplanten naar veilige locaties.  
 
In het plangebied zijn ook roeken aangetroffen. Deze roeken zitten echter 
niet op plaatsen waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Er wordt vanuit 
gegaan dat de populatie niet verstoord wordt door de wijkvernieuwing De 
Vlecke. 
 
Bij de werkzaamheden kunnen individuen van licht beschermde soorten (uit 
categorie 1) worden gedood of verstoord. Hiervan is de gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding. Daarom geldt voor deze soorten een 
vrijstelling. De algemene zorgplicht is voor deze soorten wel van kracht.  
 
De uitkomsten van het ecologisch onderzoek hebben geen invloed op dit 
bestemmingsplan. Wel dient bij de uitvoering ervan rekening te worden ge-
houden met de hiervoor genoemde maatregelen.  

                                                
3)  Buro Bakker, Toetsing Flora- en faunawet voor wijkvernieuwing van De Vlecke te 

Gorredijk, oktober 2008. 
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4.   6. Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, met als doel om het (Europe-
se) archeologische erfgoed veilig te stellen. Dit moet vooral gestalte krijgen 
in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de voorbereiding van 
bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de (moge-
lijke) aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en dat 
een beschermende regeling moet worden opgenomen ten aanzien van die 
archeologische waarden.  
 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
is in 2007 de Monumentenwet gewijzigd. De bescherming van archeologi-
sche waarden is geregeld in de nieuwe Wet op de Archeologische Monu-
mentenzorg (WAMZ), die onderdeel uitmaakt van de Monumentenwet. De 
kern van de WAMZ is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeo-
logische resten intact moeten blijven.  
 
Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, 
moet het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig, een bescherming bie-
den voor archeologisch waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van de verlening van een omgevingsvergunningen voor het uitvoe-
ren van werken en werkzaamheden (geen bouwwerken). 
 
Archeologisch onderzoek 
Voor het plangebied is een inventariserend archeologisch veldonderzoek 
uitgevoerd 4

 

). Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek 
uitgevoerd om een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied 
op te stellen. Met de uitvoering van het veldwerk is het verwachtingsmodel 
getoetst. Tijdens het veldonderzoek zijn twaalf grondboringen gezet om de 
bodemkwaliteit binnen het onderzoeksgebied te bepalen en de bodem te 
onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 

Uit het veldonderzoek is duidelijk geworden dat de bodem tot in de C-
horizont is verstoord. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens de aanleg van de 
woonwijk en de ontwikkeling van het park. In geen van de boringen zijn 
eenduidige archeologisch indicatoren aangetroffen.  
 
In het verleden zijn vanuit het plangebied geen waarnemingen gemeld aan 
het Centraal Archeologisch Archief en het Centraal Monumenten Archief 
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten. Ar-
cheologisch vervolgonderzoek is daarom voor het plangebied niet noodza-
kelijk.  

                                                
4)  De Steekproef, Gorredijk - De Vlecke, een inventariserend archeologisch veldon-

derzoek, rapport 2008-02/07, Zuidhorn, februari 2008. 
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4.   7. Externe veiligheid 

Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Rege-
ling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en het Vuurwerkbesluit gelden 
sinds 2004 wettelijke normen voor externe veiligheid met betrekking tot be-
drijven met gevaarlijke stoffen. Het Revi is in 2007 herzien, de afstanden 
met betrekking tot bestaande situaties zijn hierin verkleind ten opzichte van 
nieuwe situaties. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen 
burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval 
met gevaarlijke stoffen.  
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. 
Op grond van deze benadering worden grenzen gesteld aan de risico’s ge-
let op de kwetsbaarheid van de omgeving. De risico’s worden daarbij in 
twee maten gemeten: het plaatsgebonden risico (voor individuen) en het 
groepsrisico (voor groepen mensen). Het plaatsgebonden risico wordt 
vastgelegd met de zogenaamde 10 –6 contour. Binnen deze contour mogen 
zich geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden. Ten aanzien 
van het plaatsgebonden risico gelden harde grenswaarden c.q. afstanden, 
voor het groepsrisico zijn wettelijk geen vaste waarden vastgelegd. Wel 
geldt er een verantwoordingsplicht voor (beperkt) kwetsbare objecten die 
binnen de zone van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico liggen.  
 
Voor de bepaling van de risicogevoelige en risicovolle inrichtingen in het 
plangebied kan onder meer gebruik worden gemaakt van de risicokaart van 
de provincie Fryslân.  
De nieuw te bouwen woningen zijn geen risicovolle objecten. In de directe 
omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle objecten aanwezig. Van-
uit het oogpunt van de externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor 
de omwonenden.  
Het concept-voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de Brand-
weer Gemeente Opsterland 5

4.   8. Luchtkwaliteit 

). Deze heeft verklaard dat het Bevi niet van 
toepassing is op het plan.  

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als onderdeel 
van de Wet Milieubeheer (titel 5.2 in de WM). Met de inwerkingtreding van 
deze wet, is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk) vervallen. 
 
Onder het voorheen geldende Blk dienden alle besluiten met gevolgen voor 
de luchtkwaliteit te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtveront-
reinigende stoffen.  
Met de invoering van het criterium ‘niet in betekenende mate’ in de Wet 
luchtkwaliteit (= artikel 5.16 lid 4 Wet Milieubeheer) hoeven besluiten die 
onder dat criterium vallen niet meer te worden getoetst aan die grenswaar-
den.  

                                                
5)  Brandweer Gemeente Opsterland, Concept-voorontwerp bestemmingsplan “Gorre-

dijk: Wijkvernieuwing De Vlecke”, RO2008-3, 21 mei 2008. 
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Er kan in die gevallen worden volstaan met het aannemelijk maken dat het 
voorgenomen project qua omvang beneden de in de ‘Regeling niet in bete-
kenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)’ (Nibm) genoemde aantallen 
te bouwen woningen of vierkante meter bruto vloeroppervlak of andere be-
grenzingen blijft. Daarnaast kan ook aannemelijk gemaakt worden dat de 
concentratietoename ten gevolge van het betreffende besluit niet de 3% 
grens (of tijdelijke 1% grens) overschrijdt. 
 
In het algemeen geldt voor nieuwe ontwikkelingen dat onderzoek uit moet 
wijzen of sprake is van eventuele luchtverontreiniging. Doordat het plange-
bied 5 toegangswegen heeft en - na realisatie van de nieuwbouw - minder 
dan 1000 woningen in totaal, wordt er geen invloed van het wegverkeer 
verwacht op het gebied van luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er momenteel 
geen knelpunten bekend binnen de provincie Friesland die een negatief ef-
fect hebben op de luchtkwaliteit.  
 
Onderzoek 
De gemeente heeft voor het plangebied een luchtkwaliteitonderzoek uit la-
ten voeren 6

4.   9. Kabels en leidingen 

). Voor het plangebied zijn berekeningen volgens het CAR II-
model versie 6.1 uitgevoerd. Uit de berekeningen komt naar voren dat er 
een overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, maar dat deze over-
schrijding ver onder de maximaal toegestane overschrijdingsgrens ligt. Het 
plan heeft geen negatieve consequenties voor de luchtkwaliteit.  

In het plangebied zijn geen kabels en leidingen van belang aanwezig. 

4.   10. Duurzaam bouwen 

Het milieubeleid en het natuurbeleid moeten in het ruimtelijk beleid worden 
geïntegreerd en ook in de ruimtelijke ordening gestalte krijgen. Het kernbe-
grip van dit beleid is duurzaamheid of, met een duidelijker term, volhoud-
baarheid. Het gaat erom de ruimte zo te gebruiken dat dit kan worden vol-
gehouden voor en door de toekomstige generaties. Volhoudbaar bouwen 
stelt hoge eisen aan: 

1. de ordening en inrichting van de ruimte; 
2. de bouw van woningen en andere gebouwen.  

 
Een belangrijk houvast bij de invulling van het begrip volhoudbaarheid is de 
- vooral door bezorgdheid over de veranderingen in het klimaat ingegeven - 
ambitie van de gemeenteraad dat Opsterland op de langere termijn een 
CO2-neutrale gemeente wordt. De gemeente wil koploper zijn met initiatie-
ven om een duurzaam milieu te bevorderen. 
In het Milieubeleidsplan Opsterland 2005-2015, de Nota Evaluatie Duur-
zaam Bouwen 2003 en de toekomstvisie Romte en Ferskaat zijn de ele-
menten met betrekking tot duurzaam bouwen vastgelegd.  
 
                                                
6)  Servicebureau De Friese Wouden, Onderzoek luchtkwaliteit tgv wegverkeer wijk-

vernieuwingsplan De Vlecke te Gorredijk, Drachten, 5 februari 2008. 
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Voor De Vlecke betekent dit dat bij de stedenbouwkundige opzet rekening 
is gehouden met de volgende aspecten ten aanzien van het duurzaam 
bouwen: 
- algemeen: het benutten van en aansluiten bij bestaande patronen en 

elementen in het landschap en het karakter en/of patroon van de be-
bouwing in de omgeving; 

- beperking van het gebruik van grondstoffen: het beperken van infra-
structuur door bijvoorbeeld het aanleggen van minder brede wegen 
en/of het achterwege laten van parkeerhavens in het uitbreidingsplan; 

- water: het weinig vervuilde regen- en oppervlaktewater wordt zoveel 
mogelijk, op een natuurlijke wijze, opgevangen in de aanwezige 
slootjes; 

- verkeer: het toepassen van een selectieve auto-ontsluiting, samen met 
het creëren van autoluwe zones door de inrichting van het gebied als 
30-km/uur-zone. 

 
Woningen 
De nieuwbouwwoningen moeten energieneutraal (of energiepositief) zijn. 
Indien dit in een bepaalde, gegeven situatie (nog) niet mogelijk is, moet de-
ze kwaliteit zo dicht mogelijk worden benaderd. Als voorlopige bovengrens 
geldt hierbij voor woningen een EPC van 0,5, de norm die is vastgelegd in 
het door Opsterland ondertekende Energieakkoord Noord-Nederland. 
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5. PLANUITGANGSPUNTEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de huidige situatie, het beleid en de mi-
lieu- en omgevingsaspecten ten aanzien van de plannen in De Vlecke be-
schreven. In aansluiting hierop worden in dit hoofdstuk de uitgangspunten 
geformuleerd voor dit bestemmingsplan. 

Bebouwing 

Woningen 
Het belangrijkste uitgangspunt van dit bestemmingsplan is om de geplande 
nieuwbouw in De Vlecke mogelijk te maken. De nieuwbouw is dan ook rich-
tinggevend voor de juridisch-planologische regeling van alle woonbebou-
wing in het plangebied. Omdat ze onder één bestemming (“Wonen - 2”) zijn 
gebracht, worden de maten - die voor de nieuwbouw mogelijk worden ge-
maakt - ook voor de bestaande bebouwing mogelijk gemaakt. De maten - 
ook van bijgebouwen en dergelijke - zijn overeenkomstig met de gebruike-
lijke regeling voor nieuwbouw in de gemeente Opsterland. 
 
Daarnaast is gekeken naar de regeling ten behoeve van de plaatsing van 
de nieuwe woningen. Uitgangspunt hiervoor is om zo veel mogelijk flexibili-
teit te creëren voor zowel de nieuwbouw als de bestaande woningen. 
Daarom is zoveel mogelijk gekozen voor bouwstroken, zodat schuiven in 
zijwaartse richting mogelijk is. De bouwstroken zijn vanaf de voorgevel van 
de (nieuwe) woningen 15,00 meter diep. Bovendien is in de bouwstroken 
alleen een maximum aantal én een maximum aantal aaneen te bouwen 
wooneenheden opgenomen.  
 
De Librije 
De school De Librije heeft een maatschappelijke functie en heeft daarom 
de bestemming “Maatschappelijk” in het voorliggende bestemmingsplan. 
Voor de school De Librije is gekozen om het bestemmingsvlak en de rege-
ling uit het bestemmingsplan Gorredijk - Kom zo veel mogelijk aan te hou-
den. Bij de school mogen buiten het bouwvlak bouwwerken worden ge-
bouwd. Om te voorkomen dat de school te dicht bij de woningen van der-
den komt, wordt geen mogelijkheid gegeven het bouwvlak uit te breiden 
met een wijziging. Om de school voor de toekomst uitbreidingsmogelijkhe-
den in de hoogte te geven wordt een maximale bouwhoogte van 12,00 me-
ter toegestaan. Om de school qua verschijningsvorm bij de omgeving te la-
ten passen wordt een maximale goothoogte van 8,00 meter vastgelegd. 

Verkeer 

Binnen de gemeente Opsterland is geregeld dat (woon)straten, waarvoor 
een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, worden aangemerkt als ver-
blijfsruimte en daarom worden ondergebracht in de bestemming “Verkeer - 
Verblijf”. Ook de parkeerplaatsen en opritten door groenstroken horen bij 
de verblijfruimte en vallen onder de genoemde bestemming.  
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Kleinschalige groenstroken en waterpartijen kunnen ook in de genoemde 
bestemming worden ondergebracht, de reden hiervoor kan zijn dat de in-
richting ervan gemakkelijk te wijzigen moet zijn ten behoeve van bijvoor-
beeld een verkeersfunctie (parkeren en dergelijke). 

Groen en water 

Groen 
In het plangebied zijn verschillende soorten groen, zoals ”de groene long’, 
wijkgroen en snippergroen. Met deze soorten wordt op een verschillende 
wijze omgegaan.  
Het wijkgroen is hoofdzakelijk belevingsgroen, bovendien vormt het binnen 
het plangebied een stedenbouwkundige drager. Het groen bepaalt mede 
de leefbaarheid van De Vlecke. Ook dit groen is daarom specifiek bestemd 
(“Groen”). 
De ’de groene long’ is niet alleen belangrijk voor de beleving van de wijk, 
maar heeft ook een ecologische betekenis. Bovendien is ’de groene long’ 
als één ruimtelijk en functioneel geheel aangelegd. Een belangrijke neven-
functie van het park is recreatie, wat in het wijkgroen niet te vinden is. Om 
deze redenen is het niet ondergebracht onder dezelfde bestemming als het 
wijkgroen, maar is het specifiek bestemd (“Groen - Park”). 
Het snippergroen zijn stukken groen die meestal gering van afmeting zijn 
en daardoor voornamelijk de functie zichtgroen hebben. Deze vorm van 
groen kan daardoor ook gemakkelijk een andere functie krijgen, bijvoor-
beeld ten behoeve van het verkeer. Het snippergroen is om deze redenen 
ondergebracht in de bestemming “Verkeer - Verblijf”. 
 
Water 
Alle waterpartijen die een belangrijke functie hebben, of aangelegd zijn ten 
behoeve van de compensatie van de nieuwbouw (watertoets), zijn specifiek 
bestemd als “Water”. Binnen de bestemming is de bouw van walbeschoei-
ingen en steigers mogelijk, maar de afmetingen worden beperkt om te 
voorkomen dat de hoofdzakelijk natuurlijke uitstraling van het water en de 
oevers worden geschaad. 
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6. PLANBESCHRIJVING 

De ruimtelijke verbeelding en de regels zijn in een bestemmingsplan het ju-
ridisch bindende kader. Deze geven de juridische regeling die, na inwer-
kingtreding van het bestemmingsplan, van kracht wordt voor het plange-
bied. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de juridische regeling zoals de-
ze gebruikt is voor de ruimtelijke verbeelding en regels van dit bestem-
mingsplan.  
 
Eerst wordt een korte toelichting gegeven op de algemene systematiek van 
de gemeente Opsterland. Een relatie wordt gelegd met de meest recente 
wetgeving. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de juridische re-
geling zoals deze in dit bestemmingsplan van toepassing is. 

6.   1. SVBP 2008 

De gemeente Opsterland volgt met haar juridische plansystematiek de lan-
delijke standaarden. Deze standaarden zijn opgenomen in de Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening (Rsro). Een onderdeel van de Rsro is de 
Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2008.  
 
De SVBP voorziet in een standaardopbouw van een bestemmingsplan door 
onder andere: 
 standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 

bepalingen (bouwregels, omgevingsvergunningen, e.d.); 
 de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 
 een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 
 een aantal standaardbegripsbepalingen; 
 een standaardwijze van meten; 
 vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de verbeelding 

van het plan; 
 standaardbenamingen van aanduidingen op de verbeelding van het 

plan en in de regels. 
 
De Rsro zijn op 1 januari 2010 vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Ook de digitalisering van het 
bestemmingsplan is in deze Rsro vastgelegd en verplicht.  
 
Naast de Wro en het Bro is voor een bestemmingsplan ook de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van belang. Deze wet geeft voor 
bestemmingsplannen uitgangspunten voor bijvoorbeeld bouwmogelijkhe-
den voor bijgebouwen. Door de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 
2010 zijn meer bouwwerken vergunningvrij geworden. 

6.   2. De bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen. 
De bestemmingen zijn afgestemd op de gebruikelijke regelingen en waar 
nodig en mogelijk, afgestemd op de gewenste situatie.  
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De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is per 
bestemming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen 
worden benut. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouw-
regels, gebruiksregels en regels voor omgevingsvergunningen opgenomen. 
In de bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - ei-
sen gesteld aan de hoogte, aard, nadere situering, diepte, enzovoorts van 
gebouwen en bouwwerken. 
 
De bestemmingen in het plangebied zijn, alfabetisch, als volgt: 
 
Groen 
Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van het groen dat in het 
plangebied een duidelijke ruimtelijke functie heeft, zoals te zien is op de in-
richtingsschets. Binnen deze bestemming kunnen onder andere (fiets)-
paden en speelvoorzieningen worden aangelegd.  
Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. Wel mogen er 
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (bijvoorbeeld verlichting of 
kunstwerken), worden gebouwd met een maximale hoogte van 5,00 meter. 
 
Groen - Park 
Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van het park van “de groene 
long". Op de gronden van deze bestemming kunnen onder andere plant-
soenen, waterlopen en voetpaden worden aangelegd en/of gewijzigd. 
Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. Wel is het moge-
lijk overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (bijvoorbeeld verlichting) te 
bouwen, tot een maximale hoogte van 5,00 meter.  
 
Maatschappelijk 
De school De Librije, in het zuidwesten van het plangebied, heeft de be-
stemming “Maatschappelijk” gekregen. In verband met eventuele toekom-
stige ontwikkelingen, met andere functies dan alleen een onderwijsfunctie, 
is de bestemming ook bedoeld voor sociaal-medische, religieuze, sociaal-
culturele en sportdoeleinden.  
Op de verbeelding van het plan is binnen deze bestemming een bouwvlak 
aangeduid, wat volledig volgebouwd kan worden. De maximale goot- en 
bouwhoogte zijn in de regels opgenomen. Om de school uitbreidingsmoge-
lijkheden te geven is een maximale bouwhoogte van 12,00 meter toege-
staan. De maximale goothoogte die is toegestaan is 8,00 meter. Er kan dan 
een gebouw van twee bouwlagen met een kap worden gerealiseerd. Dit 
sluit qua uiterlijke verschijningsvorm aan bij de omgeving  
 
Verkeer - Verblijf 
De ontsluitingsstructuur in het woongebied is vastgelegd door middel van 
de bestemming “Verkeer - Verblijf”. Omdat in het plangebied alleen erfont-
sluitingswegen aanwezig zijn, hebben alle straten deze bestemming gekre-
gen. Naast straten en paden vallen onder deze bestemming ook onder an-
dere parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en waterlopen. 
Binnen deze bestemming is het mogelijk overige bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde (bijvoorbeeld verlichting) met een maximale hoogte van 5,00 
meter, te bouwen.  
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Water 
De bestemming “Water” heeft betrekking op het bestaande en nieuw aan te 
leggen water in het plangebied. Dit water vormt een belangrijke element in 
het park (de groene long).  
Het water in het plangebied is niet-bevaarbaar water. De in de bestemming 
toegestane functies zoals bruggen, steigers en dergelijke zijn afgestemd op 
de functie van het water. De bouwregels zijn daar ook op afgestemd.  
 
Wonen - 2 
De woningen in het plangebied vallen onder de bestemming “Wonen - 2”. 
Het betreft hier de woningen en de bijbehorende tuinen en erven.  
De bouwregels maken onder andere onderscheid tussen hoofdgebouwen 
enerzijds en aan- en uitbouwen en bijgebouwen anderzijds. 
De hoofdgebouwen dienen binnen de op de kaart aangegeven bouwvlak-
ken te worden gebouwd. De woningen worden uitgevoerd in maximaal 
twee bouwlagen met kap. Daarom bedraagt de maximale goothoogte 7,00 
meter voor hoofdgebouwen in de bestemming “Wonen - 2”. Voor de wonin-
gen geldt in principe een maximale oppervlakte van 120 m².  
 
Zowel het maximum aantal te bouwen wooneenheden, als het maximum 
aantal aaneen te bouwen wooneenheden, is per bouwvlak aangegeven op 
de verbeelding van het plan.  
 
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen hoeven niet in het 
bouwvlak te worden gebouwd. Voor de situering van deze bebouwing is de 
regeling afgestemd op het Besluit omgevingsrecht (Bor): dergelijke gebou-
wen dienen op ten minste 1,00 meter achter de naar de weg gekeerde ge-
vel te worden gebouwd.  
 
De gezamenlijke oppervlakte voor de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen is op een maximum van 70 m² gesteld. Hierbij wordt tevens 
een relatie gelegd met de oppervlakte van het bouwperceel. 
 
Aan-huis-verbonden beroep / kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Binnen de bestemming “Wonen - 2” zijn naast de woonfunctie aan-huis-
verbonden beroepen / kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toegestaan. 
Dit omdat er in toenemende mate vraag bestaat naar de mogelijkheid voor 
het uitoefenen van kleinschalige bedrijfsactiviteiten binnen een woonbe-
stemming. Het gaat daarbij meestal om vormen van bedrijvigheid met een 
dermate beperkte omvang, dat de woonfunctie van het perceel qua ruimte-
lijke uitstraling de hoofdfunctie blijft.  
Het zijn veelal beroepen die vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane 
traditionele aan-huis-verbonden beroepen. Dit betreffen beroepen als huis-
arts, notaris of advocaat.  
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De koppeling aan de bij recht toegestane traditionele aan-huis-verbonden 
beroepen, sluit niet meer aan bij de hedendaagse maatschappelijke ont-
wikkelingen. Er zijn vele andere beroepen die aan huis gebonden kunnen 
zijn en een gelijksoortige invloed hebben op de omgeving als de voor-
noemde aan-huis-verbonden beroepen. 
Middels een adequate regeling moeten dergelijke problemen voorkomen 
worden. Enerzijds bevat deze regeling een sterke ruimtelijke afbakening, 
zodat grootschalige activiteiten bij deze vorm van bedrijvigheid eerder een 
halt kunnen worden toegeroepen. Anderzijds leidt de regeling tot een ver-
ruiming van de mogelijkheden om een aan-huis-verbonden beroep uit te 
oefenen. Aan de hand van deze criteria is een lijst opgesteld van toelaatba-
re beroepen aan huis en bedrijven binnen de woonbestemming (zie bijlage 
1 van de planregels). Daarvoor geldt in eerste instantie een aantal ruimtelij-
ke criteria en daarnaast criteria die een goede inpassing in de woonomge-
ving moeten waarborgen. 
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7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de be-
stemmingsplanprocedure veranderd. Zo is inspraak niet verplicht, tenzij het 
door middel van een Inspraakverordening verplicht is gesteld. Vooroverleg 
vindt nog wel verplicht plaats, maar nu volgens artikel 3.1.1 van het (nieu-
we) Bro.  
 
Inspraak  
Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het vooront-
werpbestemmingsplan in de periode 18 mei 2009 tot en met 29 juni 2009 
ter inzage gelegen, dit is tijdig gepubliceerd in de lokale krant en op inter-
net. Met de publicatie voor de inspraakperiode is voldaan aan de publica-
tieplicht zoals opgenomen in artikel 1.3.1 van het Bro. 
Een ieder heeft tijdens de periode van inspraak de gelegenheid gehad om 
reacties op het bestemmingsplan in te dienen bij het College van B&W. De 
behandeling van de inspraakreacties is verwerkt in een eindverslag dat 
door B&W is vastgesteld. Dit is opgenomen in hoofdstuk 9 Overleg en In-
spraak. De stukken behorend bij het overleg en de inspraak zijn in de bijla-
gen opgenomen. 
 
Zienswijzen  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft de uniforme openbare voorbereidings-
procedure gevolgd, die is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan heeft gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Een ieder is daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of 
mondeling zienswijzen op het plan naar voren te brengen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.  
 
Vervolg  
Vervolgens is het bestemmingsplan vastgesteld. De publicatie van het 
vaststellingsbesluit vindt (over het algemeen) plaats binnen twee weken na 
de vaststelling. Tijdens de daarop volgende inzagetermijn (6 weken) is het 
mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de 
eerste dag ná de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voor-
lopige voorziening is aangevraagd. 
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8.  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het van 
belang te weten of het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. De 
economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie 
van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kos-
tenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 

8.   1. Financiële haalbaarheid 

Gezien de aanwezigheid van contracten, die opgevat kunnen worden als 
anterieure overeenkomsten, is een exploitatieplan niet meer verplicht. Er 
wordt bij dit plan vanuit gegaan dat de ontwikkelaar het plan kan financie-
ren en dat het plan financieel haalbaar is. 

8.   2. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wro en het Bro moeten 
de gemeente verplicht de door haar gemaakte kosten verhalen. Daarnaast 
heeft de gemeente sturingsmogelijkheden, doordat zij in het geval van 
grondexploitatie door derden diverse eisen en regels kan stellen. In begin-
sel is het vaststellen van een exploitatieplan daarvoor verplicht gesteld. 
Wanneer echter overeenkomsten gesloten kunnen worden, kan de ver-
plichting voor de vaststelling van een exploitatieplan vervallen. Een combi-
natie van een exploitatieplan met overeenkomsten is ook mogelijk. 
 
Dit bestemmingsplan is deels een conserverend en deels een ontwikke-
lingsplan. In grote mate worden bij recht bouwmogelijkheden gegeven. Dit 
zijn bouwplannen zoals genoemd in het Bro, waardoor de grondexploitatie-
regeling in de Wro van toepassing is. Hierna wordt ingegaan op de grond-
exploitatie van zowel het bestaande deel als voor de nieuwe ontwikkelin-
gen. 
 
Bestaande deel 
Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid door middel van een 
cijfermatige opzet is - voor zover het gaat om het bestaande deel van De 
Vlecke niet relevant. Voor dit deel van het plangebied gaat het immers pri-
mair om een actualisering van de bestaande regelgeving. Het bestem-
mingsplan vormt voor dit terrein in hoofdzaak een beheersplan en wordt 
uitvoerbaar geacht. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Het plan voorziet in de sloop en (vervangende) nieuwbouw van woningen. 
Nieuwe woningen zijn bouwplannen zoals bedoeld in het Bro, waarvoor 
een exploitatieplanplicht geldt. Voor de uitvoering van het plan zijn tussen 
de woningcorporatie Welkom Nieuw Wonen (vanaf 1 januari 2010 heet de 
woningcorporatie Elkien) en de gemeente Opsterland prestatieafspraken 
gemaakt.  
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De financiële kaders zijn richtinggevend en in de prestatieafspraken (con-
tractueel) vastgelegd. Aanpassing ervan is slechts mogelijk na een besluit-
vormingsprocedure, waarmee de contractpartners instemmen.  
Wijkoverschrijdende ingrepen komen niet ten laste van dit plan. Het plan 
wordt economisch uitvoerbaar geacht.  
 
Omdat de grondexploitatie anderszins geregeld is, vervalt de verplichting 
voor het opstellen van een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan.  
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9. OVERLEG EN INSPRAAK 

9.   1. Overleg 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro) is het bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing De Vlecke 
en omgeving verzonden naar de volgende instanties: 
 
1. Provinsje Fryslân, afdeling Ruimte; 
2. VROM-Inspectie, Directie Uitvoering, Regioafdeling Noord; 
3. Rijkswaterstaat, Directie Noord Nederland; 
4. Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en Voedselkwaliteit; 
5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
6. Wetterskip Fryslân; 
7. Vitens Friesland; 
8. NUON; 
9. N.V. Nederlandse Gasunie; 
10. Koninklijke KPN N.V.; 
11. Ziggo; 
12. Politie Regio Friesland, team Opsterland en Smallingerland; 
13. OMRIN; 
14. Woningbouwcorporatie Welkom; 
15. WoonFriesland; 
16. Bestuur Plaatselijk Belang Gorredijk; 
17. Ondernemersvereniging WHI; 
18. Ondernemerskring Opsterland. 
 
Er zijn reacties ontvangen van de volgende instanties; 
1. Provincie Fryslân, afdeling Ruimte; 
2. VROM-Inspectie, Directie Uitvoering, Regioafdeling Noord; 
3. Wetterskip Fryslân; 
4. N.V. Nederlandse Gasunie; 
5. Koninklijke KPN N.V.; 
6. Vitens Friesland; 
 
De overige instanties hebben niet gereageerd op het bestemmingsplan 
Gorredijk - Wijkvernieuwing De Vlecke en omgeving. De instanties achter 
1, 2, en 4 hebben geen inhoudelijke opmerkingen en geven geen aanlei-
ding voor een inhoudelijke reactie. Alle ontvangen reacties zijn in de bijla-
gen toegevoegd.  
 
Wetterskip Fryslân 
 
Het Wetterskip merkt op dat er naast extra oppervlaktewater voor de uit-
breiding van het bebouwingsoppervlak met 450m², open wateroppervlak 
gecompenseerd moet worden. Daarnaast moet de gedempte oppervlakte 
één-op-één worden gecompenseerd. Dit wordt gereguleerd middels een 
nog nader aan te vragen ontheffing Keur. 
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Reactie: Het bestemmingsplan voorziet in nieuw oppervlaktewater, 
binnen de bestemming “Water”. De bestemming Water is 
niet alleen gelegd op het huidige water in het plangebied, 
maar ook op het nieuw te graven oppervlaktewater. Dit 
nieuwe water wordt aangelegd ter compensatie van de 
nieuwbouw en van het te dempen open water. Daarnaast 
wordt ook binnen de bestemmingen “Groen” en “Groen – 
Park” de aanleg van waterlopen en waterpartijen mogelijk 
gemaakt.  
De omgeving van de nieuwbouw bestaat bovendien groten-
deels uit parkachtig groen. Ook dit groen biedt de nodige 
capaciteit voor eventuele wateropvang.  
De ontheffing Keur wordt in een later stadium aangevraagd.  

 
Koninklijke KPN N.V. te Zwolle 
 
KPN heeft aangegeven voor de uitvoering van het plan graag een aantal 
zaken te willen bespreken met betrekking tot ondermeer het creëren en 
handhaven van tracés.  
 
Reactie:  Aan het verzoek van KPN zal gehoor worden gegeven, bij de 

nadere uitwerking van de plannen wordt KPN betrokken. 
Voor de inhoud van het bestemmingsplan heeft dit geen ge-
volgen. 

 
Vitens Friesland 
 
Vitens Friesland geeft aan dat bij de invulling van het plan met een aantal 
zaken rekening moet worden gehouden. De zaken hebben ondermeer be-
trekking op het handhaven en vernieuwen van hoofd- en/of distributielei-
dingen. 
 
Reactie: Bij de nadere uitwerking van het plan wordt hiermee reke-

ning gehouden. Voor de inhoud van het bestemmingsplan 
heeft dit geen gevolgen. 

9.   2. Inspraak 

In het kader van de inspraak heeft het voorontwerp van het Bestemmings-
plan Gorredijk - Wijkvernieuwing De Vlecke en omgeving van 18 mei tot en 
met 29 juni 2009 ter inzage gelegen (zes weken). Daarbij bestond voor een 
ieder de mogelijkheid om schriftelijk en/of mondeling op het plan te reage-
ren. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door: 
 
- Vereniging voor Natuurbescherming, E. den Rooyen, Langewal 28 a te 

Gorredijk. 
- Vrienden van de Groene Long, p/a Wabbe Wissesstraat 22 te Gorre-

dijk; 
- Pcbs De Librije, Wabbe Wissesstraat 15 te Gorredijk; 
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- Ir. J.T.R. de Groot, Houtmoune 4 te Gorredijk; 
- S.A.E.S. de Groot-Janssen, Houtmoune 4 te Gorredijk. 
 
De inspraakreacties worden hierna samengevat en voorzien van een ge-
meentelijke reactie. De originele inspraakbrieven zijn in de bijlagen opge-
nomen. 
 
Vereniging voor Natuurbescherming 
 
Mevrouw Den Rooyen heeft op 7 juni 2009, namens de Vereniging voor 
Natuurbescherming, een inspraakreactie ingediend bij het college van Bur-
gemeester en Wethouders. Mevrouw Den Rooyen merkt op dat aanvullend 
op het ecologisch onderzoek door Buro Bakker een contra-expertise in op-
dracht van de Vereniging voor Natuurbescherming is uitgevoerd. Uit contra-
expertise blijkt dat er meer beschermde soorten voorkomen dan uit het 
ecologisch onderzoek van Buro Bakker naar voren is gekomen.  
 
Reactie:  De gemeente heeft met betrekking tot deze inspraakreactie 

advies gevraagd aan Buro Bakker. Het advies is opgenomen 
in bijlage 1. Het onderzoeksburo heeft toegelicht dat zij eco-
logisch onderzoek heeft verricht in het deel van het park 
waar ontwikkelingen plaats gaan vinden en niet in het gehele 
park. Verder geeft zij aan dat het onderzoek gericht is op het 
vaststellen van verblijfplaatsen van beschermde soorten. 
Omdat de natuurvereniging onderzoek heeft laten uitvoeren 
naar alle soorten waarnemingen, kan het zijn dat er verschil-
lende resultaten bestaan.  
Over de Watervleermuizen wordt gezegd dat deze wel kun-
nen voorkomen in het park, maar niet zijn waargenomen in 
het deel van het park dat verdwijnt. Dat gedeelte van het 
park wordt bovendien niet als belangrijk jachtbiotoop voor de 
Watervleermuis aangemerkt. 
De ringslang heeft geen vaste verblijfplaats in het park en is 
na augustus 2000 niet meer waargenomen in het park. 
Voor de hazelworm is het park als leefgebied niet geschikt. 
Er is te weinig geschikt biotoop voor de soort aanwezig om 
een gezonde populatie te kunnen handhaven. 
De gemeente heeft op basis van de reactie van Buro Bakker 
op de contra-expertise de reeds aangevraagde ontheffing 
voor beschermde soorten gehandhaafd. De soorten die uit 
de contra-expertise naar voren zijn gekomen, worden dus 
niet meegenomen in de ontheffingsaanvraag.  

 
Vrienden van de Groene Long 
 
De vrienden van de Groene Long hebben op 22 juni 2009 gereageerd door 
middel van foto’s aangevuld met tekst. Ze zijn tegen de ontwikkeling in het 
plangebied vanwege de aantasting van de natuur en de dieren. 
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Reactie: De inspraakreactie is te weinig inhoudelijk, waardoor het ge-
ven van een inhoudelijke reactie niet mogelijk is. 

 
De Librije 
 
Basisschool De Librije heeft op 24 juni 2009 haar inspraakreactie aan de 
gemeente Opsterland kenbaar gemaakt. De reactie heeft betrekking op een 
vijftal aspecten, te weten: afstand tot de woningen, afstand tot de waterpar-
tij, grootte van het bouwvlak, geluidsniveau van de school en toegestane 
maximale bouwhoogte. 
 
Afstand tot de woningen 
De Librije is van mening dat de woningen te dicht bij de school komen te 
staan en dat er geen afscherming van groen of bos is. Ze stellen voor het 
woningblok naar het noorden, in de groene long, te verplaatsen.  
 
Reactie: Uit de reactie wordt niet duidelijk om welke reden de wonin-

gen te dicht bij de school komen te staan. Het is dan ook niet 
mogelijk op dit punt een inhoudelijke reactie te geven. Wan-
neer bedoeld wordt dat de afstand met betrekking tot geluid 
te klein is, dan wordt verwezen naar hetgeen beschreven bij 
“geluidsniveau van de school”. 

 
Geluidsniveau van de school  
De Librije ziet graag dat de nadere eisen die Burgemeester en Wethouders 
kunnen stellen aan de afmetingen van de bebouwing (art.8) geen beper-
kingen opleveren voor het gebruik van de school en de buitenruimten. 
Hierbij denken zij aan het geluidsniveau van spelende kinderen. 
 
Reactie: De afstand van de basisschool tot de woningen die het 

dichtst bij worden gerealiseerd is meer dan 30 meter. Vol-
gens de publicatie Bedrijven en Milieuzonering (VNG) is de 
minimale richtafstand tot woningen 30 meter. Deze afstand 
heeft betrekking op het aspect geluid. Dit betekent dat de af-
stand van de school tot de woningen in theorie voldoende is.  
Overigens is het zo dat voor het bepalen van de geluidsbe-
lasting geen rekening meer gehouden hoeft te worden met 
het geluid van spelende kinderen op en bij scholen of kin-
derdagverblijven 7

Dit bestemmingsplan wordt op deze gewijzigde ontwikkeling 
aangepast. 

). Dat maakt een aanpassing van de regels 
voor geluidsnormen in het activiteitenbesluit mogelijk.  

 
Afstand tot de waterpartij  
In verband met het onderhoud van het water en het schoolplein, stelt De 
Librije voor de maat tussen de gevel van de school en de waterpartij te 
vergroten tot minimaal 5 meter.  

                                                
7)  Ministerie van VROM, Geluidsnormen voor basisscholen en kinderdagverblijven 

aangepast, 24 september 2009. 
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Reactie:  Alleen de noordoostelijke hoek van de mogelijke nieuwbouw 
van de school komt binnen 5 meter van de waterrand. Het 
bouwvlak is zo neergelegd om de school maximale uitbrei-
dingsmogelijkheden te bieden. Wanneer het voor De Librije 
niet wenselijk is om de school binnen genoemde afstand van 
het water te realiseren, dan moet daar in de bouwplannen 
van de school rekening mee worden gehouden. 
Het onderhoud van het water bij de genoemde hoek kan ook 
vanaf de noordzijde van het water worden verricht. Daarvoor 
is extra ruimte tussen school en water niet nodig.  

 
Grootte van het bouwvlak 
De Librije vindt de begrenzingen van het bouwvlak erg krap en ziet graag 
dat het bouwvlak grotendeels samenvalt met het bestemmingsvlak. 
 
Reactie:  Het bouwvlak van de school is zodanig gesitueerd dat er 

voldoende afstand in acht is genomen tot de woningen. 
Hierbij is rekening gehouden met de richtafstand van 30 me-
ter zoals die in Bedrijven en Milieuzonering wordt genoemd. 
De school mag 100% van de oppervlakte van het bouwvlak 
bebouwen ten behoeve van het schoolgebouw. Daarbij komt 
dat de bouwhoogte van het schoolgebouw ten hoogste 8 
meter mag bedragen. Dit houdt in dat twee bouwlagen zijn 
toegestaan. Uitbreiding van de school kan daardoor zowel 
op het platte vlak (oppervlaktevergroting) als in de hoogte 
plaatsvinden. De begrenzing van het bouwvlak is daarom 
geen belemmering voor uitbreiding van de school. 
Bovendien is in de afwijkingsregels voor bouwen opgeno-
men dat van het bestemmingsplan kan worden afgeweken 
(via een omgevingsvergunning) voor het bouwen buiten het 
bouwvlak. De oppervlakte daarvan mag dan ten hoogste 
10% bedragen van het gedeelte van het bestemmingsvlak 
dat buiten het bouwvlak ligt. 

 
Toegestane maximale bouwhoogte 
De Librije wil graag een verruiming van de maximaal toegestane bouw-
hoogte van 8 meter naar 12 meter, zodat op een gebouw van twee lagen 
een kap of architectonische verschijningsvorm bij recht mogelijk is. 
 
Reactie: Zoals in het bestemmingsplan aangegeven, is het nu al mo-

gelijk om een gebouw van maximaal twee bouwlagen met 
een kap te realiseren. De bouwhoogte van 8,00 meter is 
hiervoor al voldoende. Wanneer gekozen wordt voor twee 
bouwlagen (goothoogte circa 7,00 meter), dan is een flauwe 
kap tot een maximale bouwhoogte van 8,00 meter boven 
peil nog mogelijk. Tijdens gesprekken met de gemeente is 
toegezegd dat uitbreidingen in de hoogte moeten worden 
gezocht. Daarbij wordt ingezet op twee lagen met een kap, 
daarom wordt een bouwhoogte van 12,00 meter toegestaan.  
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De goothoogte mag daarbij maximaal 8,00 meter bedragen, 
om te voorkomen dat drie bouwlagen worden gebouwd. Het 
bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. 

 
J.T.R. de Groot en S.A.E.S. de Groot-Janssen 
 
J.T.R. de Groot en S.A.E.S. de Groot-Janssen hebben ieder afzonderlijk 
hun inspraakreactie bij het college ingediend. De inhoud van de brieven is 
hetzelfde, daarom worden ze hier in één keer behandeld. Er wordt bezwaar 
gemaakt tegen het bouwen van woningen in de Groene Long, vanwege 
vernietiging van het natuurgebied. Het compenseren of verplaatsen van de 
natuur is niet mogelijk en het gebied heeft emotionele waarde voor buurt-
bewoners.  
 
Reactie: Voor de aanvraag van ontheffing van de Flora- en faunawet 

is een projectplan 8

 

) opgesteld. Het projectplan is opgeno-
men in bijlage 2. In het projectplan is omschreven op welke 
manier compensatie en verplaatsing van natuur gaat plaats-
vinden. Het gaat daarbij om het aanbieden van alternatieve 
verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, zoals vleer-
muizen, aan de oostzijde van het plangebied  

 
=== 

 

                                                
8)  Buro Bakker (2009); Projectplan voor wijkvernieuwing van de Vlecke te Gorredijk, 

Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV te Assen, in opdracht van gemeente 
Opsterland. 
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