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Reactienota Overleg en Inspraak  Buro Vijn B.V. 
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven     
Status: Definitief / 09-06-11 

1. INLEIDING 

Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn meerdere momenten waarop 
instanties en burgers kunnen reageren op het bestemmingplan. Dit toont 
ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan aan.  

1.   1. Overleg 

Het is wettelijk verplicht gesteld dat het bestemmingsplan voorgelegd wordt 
aan verschillende instanties, ten behoeve van het overleg zoals genoemd 
in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Hierom is het vooront-
werpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Drachten-Azeven” verzonden aan de 
volgende instanties: 
 

1. Provincie Fryslân; 
2. VROM-Inspectie Noord; 
3. Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland; 
4. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
6. NUON; 
7. Vitens; 
8. KPN Telecom Network Operations, rayon Noord; 
9. Ziggo; 
10. Politie Fryslân; 
11. Wetterskip Fryslân; 
12. Gasunie; 
13. Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 
14. Omrin 
15. NAM B.V.; 
16. Parkmanagement Bedrijvenpark Drachten Azeven; 
17. Gemeente Smallingerland. 

 
Van de instanties 3 t/m 6, 8, 9, 10, 13, 14 en 16 is geen overlegreactie ont-
vangen. De instanties 2, 12 en 15 hebben geen opmerkingen op het be-
stemmingsplan. De reacties van de Provinsje Fryslân (1), Vitens (7), Wet-
terskip Fryslân (11) en de gemeente Smallingerland (17) worden in hoofd-
stuk 2 behandeld. Alle binnengekomen overlegreacties zijn opgenomen in 
de bijlagen. 

1.   2. Inspraak 

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, heeft de gemeente Opsterland wel 
een inspraakverordening, waarin zij aangeeft dat het mogelijk is voor be-
stemmingsplannen inspraak te houden.  
Voor het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Drachten-Azeven” is dit gebeurd 
in de periode van 22 november 2010 t/m 3 januari 2011 (6 weken). De pu-
blicatie voor de inspraak vond op 18 november 2010 plaats in de Woud-
klank en op internet. De publicatie is opgenomen in de bijlagen.  
In de inspraakperiode zijn geen inspraakreacties op het plan binnen geko-
men. De inspraak wordt in deze nota dan ook niet verder behandeld.  



blz 2 085504    
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1.   3. Ambtshalve aanpassingen 

Op ambtelijk niveau is een enkele opmerking gemaakt op het voorontwerp-
bestemmingsplan. Deze opmerking wordt ook behandeld in deze reactieno-
ta. Deze komt in hoofdstuk 3 aan de orde.  
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2. OVERLEG 

In het kader van het Overleg volgens artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelij-
ke ordening zijn inhoudelijke reacties binnen gekomen van de Provinsje 
Fryslân, Vitens, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland. Deze 
worden hierna behandeld. 

2.   1. Provinsje Fryslân 

De provincie geeft over twee onderwerpen reacties; reclamemasten en ho-
reca.  
 
1. Reclamemasten 
In het bestemmingsplan is voor 4 masten een afwijkingsmogelijkheid van 
20 meter en voor 1 mast tot maximaal 30 meter (bij wegrestaurant) opge-
nomen. Deze afwijkingen zijn overgenomen van het geldende bestem-
mingsplan. De provincie vraagt om deze afwijkingen te heroverwegen en in 
ieder geval de criteria (bedrijfsgebondenheid en landschappelijke inpas-
sing) op te nemen. De regeling wijkt namelijk af van het provinciale beleid 
over reclamemasten.  
In het Streekplan is opgenomen dat een reclamemast niet hoger dan 6 me-
ter mag zijn. Een afwijking is wel mogelijk voor een maximale hoogte van 
20 meter, wanneer de reclamemast bedrijfsgebonden is en geen oneven-
redige afbreuk doet aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  
 
Reactie: De wens voor een maximale hoogte van 30 meter is door het 

wegrestaurant ingediend. De mast is inmiddels vergund op 
basis van het geldende bestemmingsplan. Het wegrestau-
rant heeft gebruik gemaakt van de bestaande rechten. De 
bestaande rechten zijn in het nieuwe bestemmingsplan 
overgenomen.  

 De regeling wordt enigszins aangepast. Bij de afwijkingsmo-
gelijkheden worden de in het provinciaal beleid genoemde 
criteria opgenomen.  

 
2. Horeca 
De toelichting geeft aan dat het wegrestaurant door middel van een wijzi-
gingsbevoegdheid mogelijk wordt gemaakt. De regels daarentegen staan 
het wegrestaurant bij recht toe. De regels en toelichting moeten met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht. 
 
Reactie:  De toelichting wordt voor het wegrestaurant aangepast op de 

planregels. Het wegrestaurant is bij recht mogelijk. Boven-
dien is de bouw van het wegrestaurant inmiddels vergund op 
basis van het geldende bestemmingsplan.  
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2.   2. Vitens 

Vitens geeft aan dat in het plangebied een waterleiding zit met een diame-
ter groter dan 300 mm. Een dergelijke waterleiding is een dusdanig grote 
transportleiding, dat deze beschermd moet worden tegen bebouwing, ont-
gravingen, bomen en diepwortelende struiken.  
 
Reactie: Een leiding met een dergelijke diameter krijgt in het be-

stemmingsplan de dubbelbestemming “Leiding – Water”. 
Aan weerszijden van de leiding wordt een zone van 5,00 me-
ter aangehouden voor deze bestemming. Binnen de be-
stemming worden bebouwing, ontgravingen, bomen en 
diepwortelende struiken uitgesloten.  

2.   3. Wetterskip Fryslân 

Het Wetterskip geeft aan dat voor het bestemmingsplan nog geen water-
toets is aangevraagd. Dit kan alsnog via www.dewatertoets.nl worden ge-
daan. 
 
Reactie:  De opmerking van het Wetterskip is terecht, de watertoets is 

aangevraagd. De resultaten ervan (het wateradvies) is toe-
gevoegd in de bijlage bij deze reactienota en wordt in het 
ontwerpbestemmingsplan meegenomen.  

2.   4. Gemeente Smallingerland 

De gemeente Smallingerland heeft over twee onderwerpen een reactie ge-
geven; de wijzigingsbevoegdheid voor het wegrestaurant en de mogelijk-
heid voor een reclamemast van 30 meter hoog bij het wegrestaurant. 
 
1. Wijzigingsbevoegdheid 
Aangegeven wordt dat het wegrestaurant, in tegenstelling tot wat in de toe-
lichting staat, in de regels bij recht is opgenomen. Deze tegenstrijdigheid 
moet opgelost worden. 
 
Reactie: De toelichting wordt voor het wegrestaurant aangepast op de 

planregels. Het wegrestaurant is bij recht mogelijk. Boven-
dien is de bouw van het wegrestaurant inmiddels vergund op 
basis van het geldende bestemmingsplan. 

 
2. Reclamemast 
De mogelijkheid voor een mast, met een hoogte van 30,00 meter, komt in 
de regels niet tot uiting. 
 
Reactie: Bij recht is een dergelijke mast niet toegestaan. Wel kan, 

door middel van afwijking van het bestemmingsplan (via een 
omgevingsvergunning), een dergelijke mast gebouwd wor-
den. Deze regeling blijft ongewijzigd. De mast is inmiddels 
vergund op basis van het geldende bestemmingsplan.  

http://www.dewatertoets.nl/�
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3. AMBTSHALVE AANPASSINGEN 

Het voorontwerpbestemmingsplan is nogmaals beoordeeld en daaruit zijn 
enkele ambtshalve aanpassingen aangegeven. In dit bestemmingsplan 
gaat het om een aanpassing van de ruimtelijke verbeelding van het be-
stemmingsplan door verkoop van grond en om wijziging van de toelichting 
naar aanleiding van het wateradvies.  

3.   1. Uitbreiden bestemmingen “Bedrijventerrein” en “Groen” 

De wens is uitgesproken om een deel van het gebied in het noordwesten 
van het plangebied te verkopen als bedrijventerrein. Het te verkopen terrein 
moet daarom bestemd worden als “Bedrijventerrein”, met de daarbij horen-
de aanduidingen. De gronden ten noorden van dit terrein kunnen bestemd 
worden als “Groen”.  
De op die plaats geplande weg wordt niet meer gerealiseerd, de bestem-
ming “Verkeer – Verblijfsgebied” is daarom niet meer noodzakelijk op deze 
locatie. De nutsvoorziening in deze hoek blijft echter wel bestaan, daar blijft 
de bestemming “Verkeer – Verblijfsgebied” gehandhaafd. 
De bedoelde wijzigingen zijn aangegeven op onderstaande afbeelding, 
waarbij de rode kaders de wijzigingen aangeven. Deze worden in het ont-
werpbestemmingsplan overgenomen. 
 

 
Figuur 1. Aanpassing verbeelding voor verkoop gronden 
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3.   2. Wateradvies Bedrijventerrein Drachten – Azeven 

Op 11 april 2011 heeft het Wetterskip Fryslân haar wateradvies voor het 
bestemmingsplan gegeven. Voor het bestemmingsplan moest de normale 
procedure worden doorlopen. In het advies gaat het Wetterskip in op de 
hoofdwatergang en het afvalwater- en regenwatersysteem.  
 
1. Hoofdwatergang 
Geconstateerd is dat in het plangebied een hoofdwatergang van het Wet-
terskip aanwezig is. Langs deze watergang moet een obstakelvrije zone 
van 5 meter beschikbaar zijn voor onderhoud van de watergang.  
 
Reactie: In het voorontwerpbestemmingsplan was langs de bedoelde 

watergang, oostelijk en noordelijk in het plangebied, een 
groenstrook en/of een bebouwingsvrije zone geregeld. Hier-
mee wordt de obstakelvrije zone gegarandeerd.  

 
2. Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwater-
zuiveringen te beperken is een belangrijk uitgangspunt om rioolwater zo 
veel mogelijk gescheiden af te voeren. 
 
Reactie In het plangebied is sprake van een gescheiden rioolstelsel. 
 
De toelichting wordt naar aanleiding van het wateradvies aangepast. 
 
 

=== 
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Geachte heer De Vries, 
 
 
Op 6 april  2011 ontvingen wij uw aanvraag voor een watertoets voor het actualiseren van een 
geldend bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Drachten – Azeven. Uit de digitale watertoets is 
gebleken dat voor dit plan de normale procedure moet worden doorlopen. In de normale procedure 
wordt door Wetterskip Fryslân een wateradvies opgesteld. Het bestemmingsplan is een conserverend 
plan. Er wordt uitgegaan van de huidige situatie en de huidige bestemmingen. Wij zijn er bij het 
opstellen van dit wateradvies vanuit gegaan dat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt. In dit wateradvies geven wij aan welke punten vanuit het aspect water in het 
plangebied van toepassing zijn. Bij concrete ontwikkelingen en bij het gebruik maken van eventuele 
ontheffingsregels, afwijkingsregels of wijzigingsbevoegdheden moet opnieuw een wateradvies worden 
aangevraagd. 
 
Hoofdwatergang 
In het plangebied ligt een hoofdwatergang van Wetterskip Fryslân. De hoofdwatergangen hebben een 
belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is een 
obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden gebouwd. 
 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is 
een belangrijk uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. 
 
3 
Procesafspraken 
Wij gaan er van uit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen 
in de verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. 
Wanneer de vermelde adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot het voorliggende plan 
geen waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De 
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
 
 

WFN1105017 
 uitgaand 

 

 
Gemeente Opsterland 
W. de Vries 
Postbus 10000  
9244 ZP BEETSTERZWAAG 
 

Onderwerp:  
Wateradvies Bedrijventerrein Drachten – Azeven 

Leeuwarden, 11 april 2011 Ons kenmerk: WFN1105936 Cluster Plannen 
Bijlage(n): Overzichtskaartje  Tel: 058-292 2816 / R. Tamminga Uw kenmerk:  
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Hoogachtend, 
 
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
drs. R. Smit, 
manager  Cluster Plannen.  
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