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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Bij besluit van 11 april 2006 heeft de provinsje Fryslân het bestemmings-
plan “Gorredijk - Rondweg” geheel goedgekeurd. Tegen dit goedkeurings-
besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Het beroep van één van de indieners (maat-
schap Van der Sluis, De Leijen 13 Gorredijk) is gegrond verklaard en het 
goedkeuringsbesluit is voor een deel van het plangebied van de Rondweg 
vernietigd. Vervolgens heeft de provincie alsnog goedkeuring onthouden 
aan dit plandeel. Nu moet voor dit deel alsnog een correctie plaatsvinden. 
 
De maatschap heeft uiteengezet dat als gevolg van de bij het bestem-
mingsplan voorziene tracékeuze de rondweg ten dele op de gronden van 
de maatschap en met name op haar perceelsgedeelte met ruwvoeropslag 
wordt aangelegd. Door de aanleg van de weg moet de maatschap Van der 
Sluis een deel van haar landbouwgronden afstaan (circa 5.000 m2). Verder 
wordt de huiskavel afgesneden van de bedrijfsgebouwen, wat omrijschade 
oplevert.  
 
Het gevolg hiervan is dat de bedrijfsvoering van het bedrijf na de aanleg 
van de rondweg wijzigt. Het bedrijf heeft de gronden onder de nieuw aan te 
leggen rondweg in gebruik ten behoeve van ruwvoeropslag. Door de komst 
van de weg, vervallen de gebruiksmogelijkheden van de onderliggende 
gronden voor het bedrijf.  
Over de gevolgen van de ligging van het tracé over het perceel van de 
maatschap zijn in het voortraject veelvuldig onderhandelingen gevoerd, de-
ze hadden echter geen resultaat. Om toch tegemoet te komen aan de ei-
sen van de maatschap, wordt een uitbreiding van het agrarisch 
(bouw)perceel mogelijk gemaakt en onder de rondweg een veetunnel aan-
gelegd. Daarbij wordt ook een stukje van het plan “Gorredijk - Rondweg” 
herzien dat wel is goedgekeurd. Dit bestemmingsplan is dus feitelijk een 
correctie van het bestemmingsplan “Gorredijk - Rondweg” en een herzie-
ning van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied”. 
 
In de eerste figuur bij figuur 1 is het plangebied van dit bestemmingsplan 
aangegeven. Dit bestemmingsplan biedt een nieuwe juridisch planologi-
sche regeling voor het deel waaraan de goedkeuring is onthouden en voor 
de uitbreiding van het agrarisch perceel De Leijen 13 e.o. 

1.   2. Vigerende bestemmingsplan 

Door de onthouding van goedkeuring aan het bestemmingsplan “Gorredijk - 
Rondweg”, is het vigerende plan “Landelijk gebied” nog van toepassing op 
dit deel. In dat bestemmingsplan heeft het plangebied bestemmingen 
waarbinnen de ontwikkeling van de weg en de uitbreiding van het agrarisch 
bouwperceel niet passen.  
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Figuur 1. Het plangebied met de deelgebieden 
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Dit is aanleiding om het plan te herzien ten behoeve van de beoogde ont-
wikkelingen. In de tweede figuur van figuur 1 staan de deelgebieden van de 
eerder genoemde correctie en het deel van de partiële herziening. 

1.   3. Leeswijzer 

De plantoelichting is als volgt opgebouwd. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het plangebied en geeft een 
korte beschrijving van het voortraject. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving 
van het relevante beleidskader voor het bestemmingsplan. Hoofdstuk 4 be-
handelt de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 geeft dui-
delijkheid over de planuitgangspunten met betrekking tot de weg en het 
perceel De Leijen 13. Hoofdstuk 6 beschrijft het juridische systeem. Hoofd-
stuk 7 geeft inzicht in de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Ten slotte geeft 
hoofdstuk 8 inzicht in de grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid 
van het plan. 
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2. HUIDIGE SITUATIE EN VOORTRAJECT 

2.   1. Huidige situatie 

Het plangebied bestaat nu uit weilanden en het agrarisch bouwperceel De 
Leijen 13. De bebouwing op dit bouwperceel bestaat uit een kop-
rompboerderij meest westelijk, twee (ligbox)stallen direct achter de boerde-
rij, een werktuigenberging, een mestsilo daar weer achter en - zuidelijk van 
de stallen - een ruwvoeropslag (zie figuur 2). De ruwvoeropslag ligt niet in 
het agrarische bouwperceel. 
 

 
Figuur 2. Luchtfoto plangebied 2007 

 
De boerderij wordt voornamelijk gebruikt als woonhuis met bijbehorende 
schuurruimte. De overige bebouwing en bouwwerken op het erf staan ten 
dienste van het melkveebedrijf.  
 
Ten noorden van het perceel De Leijen 13 staat een (bestaande) woning. 
De afstand tussen de bedrijfsgebouwen en die woning bedraagt circa 50 
meter. Ten zuiden van het plangebied staan langs De Leijen een viertal 
woningen in een lint. De dichtstbijzijnde woning staat op een afstand van 
circa 60 meter van de dichtstbijzijnde bedrijfsgebouwen van De Leijen 13.  
 
Het perceel De Leijen 13 is van de noordelijk en zuidelijk gelegen percelen 
gescheiden door een groensingel met struweel en bomen. Aan de oostzijde 
van de ruwvoeropslag ligt een korte sloot. 
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2.   2. Het voortraject 

Het agrarisch bedrijf van de maatschap omvatte tot begin 2008 ruwweg 80 
hectare (inclusief gebouwen), waarvan ruim 21 hectare op afstand. Bij de 
aanleg van de rondweg wordt ruim 40 hectare van de huiskavel bij de be-
drijfsgebouwen van die gebouwen afgesneden. Voor de weg is ruwweg 5 
hectare nodig. De impact van de rondweg op hun bedrijfsvoering is al vanaf 
het begin van de planvorming met de familie besproken, eerst door mede-
werkers van de gemeente, vanaf september 2003 met medewerkers van 
de provincie.  
 
Vanaf eind 2003 is vanuit de provincie serieus getracht met de maatschap 
tot overeenstemming te komen over een oplossing voor het bedrijf. Hier-
voor zijn meerdere opties aan de orde geweest. De insteek van de provin-
cie was vervangende nieuwbouw van woning en bedrijfsgebouwen op de 
resterende huiskavel aan de zuidzijde van de aan te leggen rondweg. De 
voorkeur van de maatschap ging uit naar verkoop van het gehele bedrijf, 
zodat de maatschap zich kon oriënteren op een vervangend bedrijf elders. 
Over beide opties zijn vergaande onderhandelingen gevoerd, maar uitein-
delijk is het niet gelukt om de verwerving langs minnelijke weg af te ronden. 
Ondanks de serieus lijkende onderhandelingen had de maatschap de be-
zwaar- en beroepprocedure tegen het “Bestemmingsplan Rondweg Gorre-
dijk” ook voortgezet.  
 
Gelet op de gestrande onderhandelingen over de aankoop van de beno-
digde gronden met passende schadeloosstellingen bij nieuwbouw of ver-
plaatsing lijkt de enige overblijvende en zonodig ook voor onteigening voor 
te leggen optie het voortzetten van het bedrijf vanuit de bestaande gebou-
wen. 
 



blz 6 075508  
 

 
 
Buro Vijn B.V. Bestemmingsplan Gorredijk Rondweg - De Leijen 13 e.o.  
 Status: Ontwerp / 04-09-09 

3. BELEIDSKADER 

Omdat het rijksbeleid geen directe verbinding heeft met dit bestemmings-
plan, worden alleen het provinciaal en gemeentelijk beleidskader behan-
deld. 

3.   1. Provinciaal beleid 

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

Algemeen 
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. Gorredijk is aangemerkt als regionaal 
centrum en wordt gezien als een belangrijke drager van voorzieningen, bo-
venlokale bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de A7-zone.  
 
Agrarische bouwblokken 
De provincie geeft in het Streekplan aan een verder proces van schaalver-
groting en verbreding van de landbouw(bedrijven) te verwachten. Melkvee-
houderijen groeien door naar gemiddeld ruim 200 koeien, met uitschieters 
naar boven. 
 
Voor de totale omvang van een regulier bouwblok bij veehouderijen geeft 
de provincie een grootte tot 1,5 à 2 ha aan. Voor de inpassing van grotere 
agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijk situering van belang, 
met aandacht voor de beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en 
goothoogten van gebouwen en kleur- en materiaalgebruik.  
 
De realisatie van de rondweg past binnen het provinciale beleid zoals ver-
woord in het Streekplan. Het nieuwe bouwblok, wat ten behoeve van de 
uitbreiding van het bedrijf aan De Leijen 13 is vergroot, heeft een opper-
vlakte van circa 1,2 hectare, het totale bestemmingsvlak is niet groter dan 2 
hectare. Het plan voldoet daarmee aan het Streekplan. 

3.1.2. PVVP 

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP, 2006) vormt een belang-
rijke basis voor de aanleg van de rondweg. Het bevat het verkeer- en ver-
voersbeleid voor Fryslân in de periode tot 2020 en er wordt onder meer in-
gegaan op de functie en de beoogde status van de wegen in de provincie.  
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In het PVVP is de N392, waar de rondweg onderdeel van uit gaat maken, 
aangeduid als “regionale gebiedsontsluitingsweg”. Alle gebiedsontslui-
tingswegen met een maximumsnelheid van 80 km/uur, hebben slechts een 
ontsluitende functie voor het verkeer op (inter-)gemeentelijk niveau.  
 
De rondweg bij Gorredijk is een project dat in het PVVP van 1999 ook al 
stond aangegeven met een prioriteitstelling om zo snel mogelijk aangelegd 
te worden. In de nieuwste versie van het PVVP is deze prioriteitstelling 
overgenomen. De aanleg van de rondweg van Gorredijk past dus binnen 
het provinciaal verkeers- en vervoersplan van 2006. 

3.   2. Gemeentelijk beleid 

3.2.1. Structuurplan Opsterland 

Met het Structuurplan Opsterland - Opsterland in beeld wordt richting ge-
geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Opsterland tot 2010. Deze struc-
tuurvisie wordt sinds 1 juli 2008 aangemerkt als een structuurvisie in de zin 
van de Wet ruimtelijke ordening. In het Structuurplan Opsterland is het ge-
meentelijk grondgebied opgedeeld in een tweetal ontwikkelingsprofielen: 
een ontwikkelingsprofiel "A7-zone" en een ontwikkelingsprofiel "landelijke 
identiteit". Gorredijk maakt deel uit van de A7-zone. In dit profiel is gekozen 
voor een versterking van zowel wonen en werken bij een aantal knooppun-
ten van activiteit. Door versterking van werk- en woongebieden en daarmee 
verkeersstromen, zo dicht mogelijk bij de A7, wordt een toename van de 
mobiliteit van het autoverkeer door het landelijk gebied zoveel mogelijk 
voorkomen.  
Gorredijk vertegenwoordigt hierin een aanzienlijk stuk identiteit van Opster-
land. Als regionaal centrum dient het dan ook versterkt te worden als werk-
gelegenheids-, woon- en voorzieningencentrum. Hiervoor acht het Struc-
tuurplan de aanleg van een rondweg ten zuidwesten van Gorredijk van 
groot belang. Met name ten behoeve van de ontlasting van de kom van 
Gorredijk en de daarmee samenhangende doorstroming van het door-
gaande verkeer. Uitgangspunt bij de aanleg van de rondweg is dat de ruim-
te langs de weg gebruikt wordt om ruimtelijke kwaliteit uit te stralen. Dit kan 
door een groene parkachtige invulling en/of exclusieve bebouwing in een 
open ruimte. Geluidsgevoelige functies zoals woningen en scholen, dienen 
een passende afstand tot deze rondweg aan te houden. 
Het plangebied is verder aangewezen als een gebied met hoofdfunctie 
landbouw. De uitgangspunten voor dit gebied zijn het bieden van ruimte 
voor bestaansverbreding en oppervlaktevergroting. Daarnaast ook voor het 
bieden van mogelijkheden voor nieuwvestiging, mits passend in de ruimte-
lijke structuur en mits de milieuwetgeving ruimte biedt.  

3.2.2. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is een visie waarmee 
ontwikkelingen vorm worden gegeven. De nadruk ligt daarbij op de ge-
wenste opbouw van de infrastructuur voor motorvoertuigen.  
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In het GVVP worden voorstellen gedaan ten aanzien van de functie van het 
wegennet van Opsterland (categorisering). Deze is afgestemd op de functi-
onele indeling zoals neergelegd in het PVVP.  
Eén van de aspecten die in de visie nadere aandacht krijgt is de doorgaan-
de route door Gorredijk. Door deze route een gebiedsontsluitende functie 
toe te kennen, concentreert meer verkeer uit het gebied zich op deze route. 
Doorgaand verkeer door de bebouwde kom heeft een slechte invloed op de 
verblijfskwaliteit en de economische ontwikkelingen in Gorredijk. Bovendien 
is een dergelijke route door de bebouwde kom strijdig met de principes van 
Duurzaam Veilig.  

3.   3. Beleidskader water 

Als uitwerking van het Tweede Waterhuishoudingsplan van de provincie 
Fryslân, Dreaun toch it wetter (2001), hebben de Friese waterschappen het 
Integraal Waterbeheersplan (IWBP) (2000) vastgesteld. 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. De volgende doelstellingen uit het IWBP zijn voor de ontwikke-
lingen 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.  
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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 plan kent een thematische indeling. De taakvelden van de gemeente 
waarin water een rol speelt, worden gezet tegenover de beleidsuitgangs-
punten 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 
Watertaken en het belang van water in de ruimtelijke ordening (water-
toets). Dit pleit ervoor om in de gemeente een watercoördinator te be-
noemen. Deze coördinator is de bewaker van de gemeentelijke water-
taken. 

- 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 grote-
re onderwerpen zijn maatregelen uitgewerkt in projectplannen 

 
Met de visie en maatregelen uit het waterplan is, bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan, rekening gehouden.  



blz 10 075508  
 

 
 
Buro Vijn B.V. Bestemmingsplan Gorredijk Rondweg - De Leijen 13 e.o.  
 Status: Ontwerp / 04-09-09 

4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Milieuaspecten 

4.1.1. Geluidhinder wegverkeer 

Voor de realisatie van de weg dient rekening gehouden te worden met het 
gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh). Hierin is het streven vastgelegd dat 
om de weg liggende woningen geen hogere belasting dan 48 dB, de voor-
keursgrenswaarde, op de gevel hebben. De Wgh schrijft voor dat iedere 
weg in principe een bijbehorende zone heeft, waarbinnen akoestisch on-
derzoek gedaan moet worden. Wegen en woonstraten waar een maxi-
mumsnelheid van 30 km/u geldt, hebben echter geen wettelijke zone.  
 
In opdracht van de provincie Fryslân is voor het plangebied van dit be-
stemmingsplan, naar aanleiding van eerdere onderzoeken, een aanvullend 
akoestisch onderzoek1) uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis 
van de Wgh 2007. De conclusies uit dit onderzoek volgen hierna. 
 
Voor de rondweg Gorredijk is sprake van een geluidzone met een breedte 
van 250 meter aan weerszijden van de weg. Binnen deze zone liggen en-
kele geluidsgevoelige objecten (woningen) waarvoor maatregelen moeten 
worden getroffen, om de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te halen.  
 

 
Figuur 3. Ligging geluidswerende voorzieningen 

                                                
1)  DHV, Rondweg Gorredijk Aanvullend akoestisch onderzoek kruising met De Leijen, 

dossier MD-MK20080169, april 2008. 
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Uit berekeningen is gebleken dat aan de noordzijde van de weg een ge-
luidswerende voorziening met een hoogte van 1,5 meter nodig is. Aan de 
zuidzijde van de weg is een geluidswerende voorziening met een hoogte 
van 2,5 meter nodig, ter afscherming van de woning aan De Leijen 15 (zie 
ook figuur 3). In beide gevallen wordt gedacht aan een absorberend ge-
luidscherm, met daarachter een wal. De wal dient als visuele afscherming 
voor de bewoners van de percelen De Leijen 13 en 15, uit onderzoek is 
gebleken dat een geluidscherm alleen al voldoende geluidswerend is. In 
ieder geval moet voorkomen worden dat de bedrijfswoning van het perceel 
De Leijen 13 dichter bij de rondweg kan worden gebouwd.  

4.1.2. Bodem 

Voor het plangebied is 2005 een bodemonderzoek (met boringen)2

4.1.3. Bedrijven en milieuzonering 

) uitge-
voerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de grond op de locatie van het 
nieuwe wegtracé schoon genoeg is voor de functies van verkeersweg en 
agrarisch bedrijfserf. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is het on-
derzoek nader nagelopen. De, voor het bouwperceel representatieve bo-
ringen 29 en 30 zijn schoon. Daarom kan aangenomen worden dat de 
gronden, bedoeld voor de uitbreiding van het perceel De Leijen 13, schoon 
zijn.  
Het genoemde onderzoek is getoetst aan het nieuwe Besluit bodemkwali-
teit. Omdat het bij dit plan om schone grond gaat, levert het plan geen pro-
blemen op.  

In de door VNG uitgegeven brochure Bedrijven en milieuzonering valt een 
veehouderij onder SBI-code 0121 Fokken en houden van rundvee. De 
richtafstand hiervoor is 100m, dit is gebaseerd op het aspect geur. Voor ge-
luid en stof is de afstand 30m en voor gevaar is geen zone genoemd (0m). 
De zones in de VNG brochure zijn gebaseerd op zones ten opzichte van 
een rustige woonwijk.  
 
Voor de invulling van de uitbreiding van het bouwblok is, op basis van de 
Wet Milieubeheer, een nieuwe milieuvergunning nodig. De Wet geurhinder 
en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor 
de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven 
van veehouderijen. De wet bepaalt op welke manier geur (stank) van vee-
houderijstallen in de milieuvergunning moet worden beoordeeld. De nieuwe 
'stankwet' komt in plaats van de stankwet voor de reconstructiegebieden en 
de drie stankhandreikingen. De nieuwe wet geldt voor heel Nederland. De 
Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroor-
zaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). 
 
De Wgv heeft tot gevolg dat (het bouwvlak van) het agrarisch bedrijf van 
De Leijen 13 op een minimale afstand van 50 meter tot geurgevoelige ob-
jecten (o.a. woningen van derden) moet liggen.  

                                                
2)  Grontmij, Gorredijk Rondweg, NTAL-20050916, versie 1. 
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4.   2. Water 

In het kader van de Watertoets wordt in deze paragraaf uiteengezet hoe bij 
de aanleg van de rondweg rekening is gehouden met de waterhuishouding 
in het gebied. Hierbij dient vermeld te worden dat in het traject van de af-
weging en de keuze van het uiteindelijke rondwegtracé eveneens een af-
weging op het aspect water heeft plaatsgevonden. Hiervoor heeft in de 
planvoorbereiding al overleg plaatsgevonden met (toen nog) twee water-
schappen: het Waterschap Sevenwolden en het Wetterskip Fryslân. Het 
resultaat uit deze overleggen is opgenomen in de bijlagen.  
 
Het Wetterskip Fryslân heeft naar aanleiding van het gehouden overleg 
over het bestemmingsplan “Gorredijk - Rondweg”, een wateradvies opge-
steld welke eveneens opgenomen is in de bijlagen. Het traject van de 
rondweg is naar aanleiding van dat advies aangepast. Ook zijn er de nodi-
ge maatregelen getroffen om een goede afwatering te garanderen. Het 
deel van de weg binnen dit bestemmingsplan voldoet aan dit advies. Afwa-
tering is onder andere meegenomen door het toevoegen van greppels aan 
weerszijden van de weg.  
 
Naast een gedeelte van de rondweg, maakt dit bestemmingsplan ook een 
uitbreiding van verharding en bebouwing ten behoeve van het agrarisch 
bedrijf De Leijen 13 mogelijk. Voor deze uitbreiding is door het Wetterskip 
Fryslân een wateradvies 3

                                                
3)  Wetterskip Fryslân, Wateradvies bestemmingsplan Rondweg - De Leijen 13 e.o., 

Leeuwarden, 20 januari 2009. 

) opgesteld. Omdat voor de rondweg al een wa-
teradvies is gegeven, is dit aanvullende advies hoofdzakelijk gericht op de 
uitbreiding van het agrarisch bedrijfsperceel De Leijen 13 te Gorredijk. Het 
advies wordt hierna behandeld.  
 
Compensatie verharding / bebouwing 
Wetterskip Fryslân hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard 
en bebouwd oppervlak gecompenseerd moet worden door waterberging 
aan te leggen. Het bouwvlak in het plangebied heeft een grootte van onge-
veer 11.700 m2 (1,17 hectare). Voor compensatie wordt een eis van 10% 
van het verharde (en bebouwde) oppervlak aangehouden, dit betekent dat 
voor het nieuwe bouwvlak in principe 1.170 m2 oppervlaktewater gereali-
seerd moet worden. Omdat het perceel in het buitengebied ligt, bieden de 
nieuwe schouwsloten bij de rondweg en het bestaande oppervlaktewater 
rondom het perceel hiervoor voldoende capaciteit.  
 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstorten van rioolwater en de belasting van rioolwaterzui-
veringen te beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zo-
veel mogelijk gescheiden af te voeren. Voor de gewenste ligboxstal kan het 
dakwater, onder bij ‘waterkwaliteit’ genoemde voorwaarden, geloosd wor-
den op het oppervlaktewater. 
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Waterkwaliteit 
Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden 
dat milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De 
bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. tevens dient 
gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. Het Wet-
terskip wil graag betrokken blijven bij de detailuitwerking van de bebouwing 
op het agrarisch perceel.  
 
Drooglegging en waterpeilen 
Bij de bouw van de uitbreiding moet rekening worden gehouden met vol-
doende drooglegging om bijvoorbeeld opkruipen van vocht te voorkomen. 
De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. 
Het Wetterskip adviseert voor bebouwing zonder kruipruimte een droogleg-
ging van minimaal 0,70 meter en voor bebouwing met kruipruimte een 
doorlegging van minimaal 1,10 meter vanaf de te realiseren bovenkant 
vloer.  
De bouwlocatie ligt in een peilgebied met een vastpeil van 0,40 meter bo-
ven NAP op basis van de hoogtekaart is geschat dat de bouwlocatie op 
gemiddeld 0,70 meter boven NAP ligt. Zonder ophoging is de drooglegging 
0,30 meter, ten behoeve van de nieuwbouw wordt geadviseerd de grond op 
te hogen naar een drooglegging van minimaal 0,70 meter.  
 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
Om de veetunnel en constructies met kruipruimte of kelder te realiseren is 
hoogstwaarschijnlijk bemaling nodig. In het kader van het activiteitenbesluit 
dient men via http://aim.vrom.nl melding te maken van het lozen van bema-
lingswater op oppervlaktewater.  
 
Tot slot 
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een ontheffing van de 
Keur aangevraagd worden, dit kan via de website van het Wetterskip Frys-
lân.  

4.   3. Ecologie 

Ecologisch onderzoek “Gorredijk - Rondweg” 
Voor het bestemmingsplan “Gorredijk - Rondweg” is een ecologisch onder-
zoek uitgevoerd 4

                                                
4)  Altenburg & Wymenga, Ecologische aspecten van een mogelijke rondweg ten  

zuiden van Gorredijk. 2003.  

). Hieruit bleek dat het plangebied geen deel uitmaakt van 
een Speciale Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Europese Vo-
gel- en Habitatrichtlijn.  
Ook heeft het gebied geen uitstraling op de nabijgelegen vogelrichtlijnge-
bied Van Oordt's Mersken. Met de Vogelrichtlijn zijn daarom geen conflic-
ten te verwachten. 
Wat betreft de Habitatrichtlijn komen in het onderzoeksgebied één of twee 
Bijlage II-soorten voor en wel de Grote Modderkruiper en misschien ook 
wel de Kleine modderkruiper.  
Verder komen naast de genoemde vleermuizen ook twee bijlage-IV-soorten 
(strikte bescherming) voor, de Groene Glazenmaker en de Poelkikker.  
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De verwachting is dat de nieuwe rondweg geen significant nadelige gevol-
gen heeft voor de populatie van de Groene Glazenmaker, omdat de (grote) 
populaties duidelijk buiten het beïnvloedingsgebied van de weg liggen. 
Voor de Poelkikker heeft het nader (veld)onderzoek uitgewezen dat deze in 
het gebied sporadisch tot weinig voorkomt. 
 
Omtrent de vleermuizen kan gesteld worden dat geen sprake mag zijn van 
opzettelijke verstoring tijdens periode van voortplanting, afhankelijkheid van 
de jongen en tijdens de trek of overwintering en het beschadigen of vernie-
len van rust- en voortplantingsplaatsen. Het gedeelte van het plangebied 
waar het tracé van de rondweg gepland is, herbergt geen kolonies en is als 
verblijfplaats ongeschikt. Het gebied blijft na de aanleg van de weg geschikt 
als foerageergebied voor de meeste vleermuizen.  
 
De Flora- en faunawet is eveneens van toepassing. Voor de Bijlage-IV-
soorten uit de Habitatrichtlijn kent de Flora- en faunawet dezelfde be-
scherming. Voor de vleermuizen en de Groene glazenmaker hoeft geen 
ontheffing aangevraagd te worden, omdat hun verblijfplaatsen niet worden 
aangetast. Zolang de sloten waarin de Poelkikker en de Grote modderkrui-
per voorkomen niet worden gedempt en de voorgestelde mitigerende maat-
regelen (in de vorm van duikers) worden genomen, hoeft ook voor deze 
soorten geen ontheffing worden aangevraagd.  
Voor algemene soorten geldt een algemene ontheffing van het Rijk en 
hoeft dus geen ontheffing meer te worden aangevraagd.  
De aanleg van de weg leidt vrijwel zeker tot het verdwijnen van (een deel 
van) de nu in het gebied aanwezige verstoringsgevoelige broedvogels. 
Voor vogels kan geen ontheffing worden aangevraagd, wel is het op grond 
van de Flora- en Faunawet verboden om broed- en rustplaatsen te versto-
ren. Er mag dus niet in het broedseizoen (15 maart - 15 juli) worden gestart 
met de (kritieke) werkzaamheden.  
Tenslotte biedt het bestemmingsplan “Gorredijk - Rondweg” voldoende 
ruimte voor het eventueel toepassen van mitigerende maatregelen.  
 
Actualisatie ecologisch onderzoek 
Voor het plangebied van dit bestemmingsplan heeft een actualisatie van 
het onderzoek 5

                                                
5)  Buro Bakker, Actualisatie ecologisch onderzoek rondweg Gorredijk, Assen,  

1 februari 2008. 

) plaatsgevonden. Voor deze actualisatie is een kort veld-
onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek is het gebied van de uitbreiding 
van het bouwperceel van De Leijen 13 meegenomen.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het plangebied een lage ecologische 
waarde heeft. Strikt beschermde soorten zijn niet aanwezig in het plange-
bied.  
 
De conclusie is dan ook dat met dit bestemmingsplan geen nader onder-
zoek, dan wel een ontheffing krachtens de Flora- en faunawet, noodzakelijk 
is. De uitkomsten van eerder gedane onderzoeken zijn nog steeds actueel. 



075508 blz 15 
 

 
 
Bestemmingsplan Gorredijk Rondweg - De Leijen 13 e.o.  Buro Vijn B.V. 
Status: Ontwerp / 04-09-09 

4.   4. Archeologie 

Het belang van de bescherming van de archeologische waarden is in inter-
nationaal verband erkend in het ‘Verdrag van Valetta’ (dat overigens door-
gaans het ‘Verdrag van Malta’ wordt genoemd).  
 
In Nederland zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta geïmple-
menteerd in de recente wijziging van onder andere de Monumentenwet 
1988: de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) (1 septem-
ber 2007). Het verdrag van Malta vraagt de betrokken partijen zo vroeg 
mogelijk in het planproces rekening te houden met aanwezigheid of moge-
lijke aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem. Het behoud 
in de bodem (in situ) is daarbij het streven. Het doel van archeologisch on-
derzoek is vaststellen of er archeologische waarden in een bepaald gebied 
aanwezig zijn en, zo ja, bepalen wat de kwaliteit, gaafheid en waarde daar-
van is. 
 

 
Figuur 4. Boorpunten archeologisch onderzoek (groen is gekozen tracé) 

 
Archeologisch onderzoek 
Voor het plangebied van bestemmingsplan “Gorredijk - Rondweg” heeft 
een uitvoerig archeologisch onderzoek 6

                                                
6) De Steekproef, Rondweg Gorredijk een Bodemprofielonderzoek (quickscan) in de 

gemeente Opsterland, september 2002. 

), met vele boringen, plaats gevon-
den. Door middel van het onderzoek is een globale indicatie van de gaaf-
heid van de bodem in kaart gebracht (zie figuur 4).  
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De blanco percelen hebben een verstoorde bodem, een archeologische 
trefkans wordt daar uitgesloten. De noodzaak voor een nader onderzoek op 
deze percelen is dan ook niet aanwezig. In de grijs gearceerde gebieden in 
de figuur verkeert het bodemprofiel nog in redelijke tot goede conditie. De 
kans bestaat dat hier nog gave archeologische grondsporen aanwezig zijn.  
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in witte percelen. De bodem 
heeft een lage archeologische trefkans, nader onderzoek is niet nodig. 

4.   5. Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteitseisen (Wlk) als onder-
deel 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’ (= artikel 5.16 
lid 4 WM) hoeven besluiten die onder dat criterium vallen niet meer te wor-
den getoetst aan die grenswaarden. Er kan in die gevallen worden volstaan 
met het aannemelijk maken dat het voorgenomen project qua omvang be-
neden de in de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwalitei-
teisen)’ (Nibm) genoemde aantallen te bouwen woningen of vierkante me-
ter bruto vloeroppervlak of andere begrenzingen, dan wel het aannemelijk 
maken dat de concentratietoename ten gevolge van het betreffende besluit 
niet de 3% grens (of tijdelijke 1% grens) overschrijdt. 
 
De aanleg van de rondweg valt niet onder de gevallen van de regeling 
Nibm. Om vast te stellen of en in hoeverre de grenswaarden worden over-
schreden dient daarom onderzoek gedaan te worden naar de effecten van 
nieuwe situaties die verkeer aantrekken en dus effecten kunnen hebben op 
de luchtkwaliteit.  
De aanleg van de rondweg is zo’n nieuwe situatie. Aangezien het hier een 
provinciale weg betreft heeft de provincie op basis van het Blk een quicks-
can uitgevoerd naar de effecten van deze weg op de luchtkwaliteit.  
Dit is destijds gedaan op basis van de geprognosticeerde verkeersstromen 
voor 2015 zoals die reeds in het akoestisch onderzoek zijn berekend. Deze 
waarden zijn teruggerekend naar 2010 (het jaar waarin aan de grenswaar-
den van het Blk moet worden voldaan). Hieruit komt naar voren dat de 
grenswaarden uit het Blk niet werden overschreden. Aangenomen kan 
worden dat deze conclusies ook voor dit bestemmingsplan gelden. De 
grenswaarden in de Wet milieubeheer zijn, ten opzichte van de grenswaar-
den uit het Blk, niet gewijzigd. Eind 2008 is de rekenmethode voor een 
luchtkwaliteitsonderzoek iets gewijzigd, dit heeft echter geen relevante 
consequenties voor de beoordeling van de luchtkwaliteit. 
 
4.   6. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omge-
ving. 
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Naast risico’s bij het gebruik, de opslag in bedrijven gaat het hierbij ook om 
het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over weg, 
water en spoor en door buisleidingen. 
Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is ge-
baseerd op de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Deze is 
opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie 
verzoekt gemeenten, provincies en infrabeheerders bij besluitvorming over 
veiligheidsbelangen (vervoers- en omgevingsbesluiten) rekening te houden 
met de circulaire. 
 
Op basis van gegevens van de provincies is eind 1997 een eerste risicoat-
las wegtransport gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Op grond van onder an-
dere hernieuwde waarnemingen van de provincies is in 2003 een tweede 
versie van deze atlas verschenen 7

4.   7. Kabels en leidingen 

). De atlas levert informatie voor de eva-
luatie van het extern veiligheidsbeleid en bevat een inventarisatie van de 
omvang van de risico’s die veroorzaakt worden door het vervoer over de 
weg van gevaarlijke stoffen.  
Op grond van deze atlas alsmede uit provinciale gegevens kunnen alle 
Rijkswegen en Provinciale wegen in de provincie Fryslân in principe ge-
bruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hier zijn een paar 
uitzonderingen op gemaakt, waaronder de weg door de kom van Gorredijk. 
Met de aanleg van de rondweg, als provinciale weg buiten het bebouwde 
gebied van Gorredijk, kan deze route wel weer opengesteld worden voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen.  
Op dit moment lopen provinciale onderzoeken ten behoeve van een nieuw 
(provinciaal) plan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierin wordt de 
route over de rondweg meegenomen als potentiële route. 
Wel kan reeds op basis van de voornoemde risicoatlas geconcludeerd 
worden dat het plaatsgebonden risico alsmede het groepsrisico rond de 
provinciale weg door Gorredijk alsmede rond de nabijgelegen gedeelten 
van de rijkswegen (A7 en A32) niet wordt overschreden. Hieruit kan opge-
maakt worden dat dit naar alle waarschijnlijkheid ook niet na aanleg van de 
rondweg gebeurt.  

In het plangebied ligt een hoofdtransportleiding voor water. Deze komt 
vanaf de Leijen het plangebied binnen en loopt parallel aan het geplande 
tracé van de rondweg in zuidoostelijke richting. In de planvoorbereiding is 
met de ligging van deze leiding rekening gehouden. Het leidingtracé is op-
genomen als dubbelbestemming op de ruimtelijke verbeelding van dit be-
stemmingsplan.  

                                                
7) Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Risicoatlas wegtransport gevaar-

lijke stoffen, 24 maart 2003.  
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5. PLANUITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de uitgangspunten van dit be-
stemmingsplan. Omdat de uitgangspunten vanuit beleid, milieu- en omge-
vingsaspecten in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, volgen 
hierna alleen de uitgangspunten vanuit de nieuwe ontwikkelingen.  

5.   1. De weg 

Over het gebied waar nu de ruwvoeropslag van het bedrijf De Leijen 13 ligt, 
komt het tracé van de rondweg. Dit tracé draait met een bocht van het 
noordwesten naar het noordoosten ten opzichte van genoemd perceel. De 
route van de weg wordt exact bestemd. 
 
De weg bestaat uit een rijbaan met twee rijstroken, met ieder een breedte 
van maximaal 3,80 meter. Aan beide zijden van de verharding komt een 
licht hellend obstakelvrije groenstrook (gras). De breedte hiervan varieert 
over de hele route (zie figuur 5).  
 

 

 
Figuur 5. Profielen Rondweg (met en zonder geluidswerende voorziening)  

 
Ter hoogte van het perceel De Leijen 13 is sprake van een geluidswerende 
voorziening aan weerszijden van de weg (profiel 1 in figuur 5). Het grootste 
deel van de rondweg dat binnen dit plangebied valt heeft echter een profiel 
met aan weerszijden van de weg een sloot (profiel 2 in figuur 5). 
 
De weg, inclusief de groenstroken, het water en de geluidswerende voor-
zieningen (geluidsscherm en -wal), worden opgenomen in dit bestem-
mingsplan en nauwkeurig op de ruimtelijk verbeelding van het plan weer-
gegeven in de bestemming “Verkeer”. 
 
Onder de weg wordt een veetunnel mogelijk gemaakt. Deze veetunnel 
maakt het voor de eigenaar van De Leijen 13 mogelijk om, zonder grote 
omwegen, zijn percelen aan de zuidzijde van de nieuwe rondweg alleen te 
bereiken met zijn vee. De tunnel kent een beperkte breedte en hoogte (cir-
ca 2 bij 2,5 meter) en is niet bedoeld voor landbouwvoertuigen. De veetun-
nel wordt aangeduid op de ruimtelijke verbeelding van het plan. 

Profiel 1 

Profiel 2 
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5.   2. Het perceel De Leijen 13 

De aanleg van de rondweg vind deels plaats over het eigendom van het 
perceel De Leijen 13. Voor de rondweg moet de in ”Huidige situatie” ge-
noemde ruwvoeropslag verwijderd worden. Met het oog op de toekomstige 
situatie is gekeken naar een mogelijk verplaatsing van deze opslag naar 
een locatie in aansluiting bij de bedrijfsgebouwen. Aangezien het bestaan-
de bouwvlak van het bedrijf, deels als gevolg van de toekomstige rondweg, 
gecompenseerd moet worden, is het bouwvlak in dit bestemmingsplan in 
noordelijke richting extra uitgebreid. Dit alles op een dusdanige wijze dat 
binnen die uitbreiding ook de ruwvoeropslag kan worden gerealiseerd.  
Ter onderbouwing van deze uitbreiding van het bouwvlak is in 2008 advies 
gevraagd aan DLV (zie bijlagen). Zij hebben een mogelijke inrichting van 
het nieuwe bouwvlak opgesteld (zie figuur 6). 
 

 
Figuur 6. Mogelijke inrichting perceel De Leijen 13 8

 
Bij de voorgestelde mogelijke inrichting van het nieuwe bouwvlak, zijn ver-
schillende uitgangspunten gehanteerd. Daarbij is, naast de huidige be-
drijfsvoering, gekeken naar een mogelijke uitbreiding en het bieden van de 
nodige voorzieningen ten behoeve van het bedrijf. Bij deze uitgangspunten 
is onder andere genoemd dat, naast de bestaande bedrijfsbebouwing, 
ruimte gecreëerd wordt voor nieuwe sleufsilo’s voor ruwvoeropslag, nieuwe 
bergingen en een veetunnel. De mogelijke ontwikkelingen op het bouwper-
ceel worden binnen dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
Omdat de bedrijfspanden landschappelijk ingepast moeten worden en niet 
te hoog mogen worden, worden de maximale goot- en bouwhoogte gesteld 
op 4,5 en 13,0 meter. Ook is de aanleg van groen en water binnen het 
bouwperceel mogelijk. 

 

                                                
8)  DLV Bouw, Milieu en Techniek, Situering uitbreiding melkveebedrijf Van der Sluis. 
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Figuur 7. Omrijdroutes naar Gorredijk 

5.   3. Verkeerstromen 

Door de komst van de rondweg is De Leijen geen doorgaande route meer 
voor autoverkeer en landbouwverkeer. Ten behoeve van het langzaam 
verkeer wordt, net buiten het plangebied van dit bestemmingsplan, een 
voorziening getroffen (fietstunnel).  
 
Het autoverkeer en landbouwverkeer dat ten zuiden van het plangebied 
naar Gorredijk wil, moet in de nieuwe situatie omrijden. Dit kan op twee 
manieren, namelijk via De Leijen, Dwersfeart en Nijewei, of via De Leijen, 
Dekemaleane en Hegedyk (zie ook figuur 7). 
 
Doel 
De rondweg wordt in eerste instantie aangelegd om de verkeersveiligheid 
en de verkeersleefbaarheid in Gorredijk te verbeteren. Het verkeer, dat ge-
woonlijk over de Badweg / Nijewei reed om door Gorredijk te komen, gaat 
nu over de nieuwe rondweg. Ook verkeer dat ten noorden van het plange-
bied via de Leijen richting Dekemaleane wil, moet omrijden. Dit kan via De 
Leijen, Nijewei en Dwersfeart of via De Leijen, Nijewei en Hegedyk. De 
Badweg / Nijewei wordt daarom, met betrekking tot autoverkeer, naar ver-
wachting veel rustiger. De hoeveelheid verkeer dat door de omrijdroutes 
extra over de Nijewei rijdt, is in verhouding veel kleiner dan de hoeveelheid 
verkeer dat door de rondweg niet meer over de Badweg / Nijewei rijdt. De 
Badweg / Nijewei wordt door de komst van de rondweg rustiger en daar-
door veiliger voor alle vormen van verkeer.  
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Gevolgen De Leijen 13 
Door de aanleg van de rondweg wordt het bedrijfsperceel De Leijen 13 van 
haar gronden aan de zuidzijde van de rondweg afgesloten. Om dit te com-
penseren, wordt in dit bestemmingsplan de aanleg van een veetunnel mo-
gelijk gemaakt, hier kan echter geen landbouwverkeer doorheen. De afwik-
keling van het landbouwverkeer van en naar het bedrijf aan De Leijen 13 
vindt in de toekomstige situatie via de Nijewei en de Dwersfeart, of via de 
Nijewei en Hegedyk, plaats. Het landbouwverkeer vanaf De Leijen 13 zorgt 
niet voor een grote toename van de verkeersdruk op de Badweg / Nijewei. 
Dit brengt de verkeersveiligheid op genoemde wegen niet in het gedrang.  
 



blz 22 075508  
 

 
 
Buro Vijn B.V. Bestemmingsplan Gorredijk Rondweg - De Leijen 13 e.o.  
 Status: Ontwerp / 04-09-09 

6. JURIDISCH SYSTEEM 

6.   1. Het juridische systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende func-
ties, de eventuele ontwikkelingen daarbinnen én de uitgangspunten ten aan-
zien daarvan aan de orde gesteld. Het in de voorgaande hoofdstukken be-
schreven beleid, krijgt zijn juridische vertaling in bestemmingen. Deze be-
stemmingen regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het 
plan. De bepalingen die betrekking hebben op de te onderscheiden be-
stemmingen, zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding van het 
plan. Het bestemmingsplan geeft dus aan voor welke doeleinden de gron-
den zijn bestemd. 

6.   2. SVBP 2008 

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze 
digitale versie is bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen 
omtrent het bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor 
uitwisseling van gegevens binnen de gemeente en met andere overheids-
instanties.  
 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wro op 1 juli 2008 opgezet volgens de landelijke Standaard Verge-
lijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). Deze standaard - welke 
slechts een systematische standaardisering betreft en geen inhoudelijke 
standaard - wordt op 1 juli 2009 verplicht gesteld in het nieuwe Besluit op 
de ruimtelijke ordening (Bro). Zo voorziet het SVBP in een standaardop-
bouw van een bestemmingsplan door onder andere: 
• standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 

bepalingen (bouwregels, aanlegvergunningen e.d.); 
• de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 
• een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 
• een aantal standaard begripsbepalingen; 
• een standaard wijze van meten; 
• vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de verbeelding 

van het plan; 
• standaard benamingen van aanduidingen op de verbeelding van het 

plan en in de regels. 
 
In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving wordt het plan technisch 
als een digitaal raadpleegbare versie uitgevoerd en voldoet het aan de 
daarbij horende eisen. Het plan kan in het informatiesysteem van de ge-
meente en diverse andere overheden worden ingevoerd en worden ontslo-
ten via internet.  
 
Er blijft een analoge (papieren) versie van het bestemmingsplan naast het 
digitale plan blijven bestaan. Het vaststellen van een digitale versie is vanaf 
1 januari 2010 verplicht. 
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6.   3. Wet ruimtelijke ordening 

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 zijn een aantal essentië-
le onderdelen in het bestemmingsplan veranderd. Het betreffen onder 
meer: 
• het vervallen van de gebruiksbepaling en de strafbepaling. Deze is op-

genomen in de nieuwe Wro; 
• een gestandaardiseerde bepaling met betrekking tot het overgangs-

recht en de anti-dubbeltelregel. De tekst hiervan is integraal overgeno-
men uit het nieuwe Bro; 

• het (binnenkort) vervallen van de uitsluiting van de aanvullende werking 
van de Bouwverordening. Bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld 
erf- en terreinafscheidingen die vooreerst aan de Bouwverordening 
konden worden overgelaten, worden nu in het bestemmingsplan gere-
geld; 

• binnenplanse vrijstellingen worden nu ontheffingen genoemd. 
 
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 aanlegvergunningen opgenomen. In de bouwre-
gels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld 
aan de hoogte, aard, nadere situering, diepte, enzovoorts van gebouwen 
en bouwwerken.  

6.   4. 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 voor de gemeente Opsterland ge-
bruikelijke regelingen. 
 
Agrarisch - Bedrijf 
Deze bestemming is gelegd op het perceel De Leijen 13 en op de voorge-
stane uitbreiding. De intentie is dat deze gronden met de daarop aanwezi-
ge bebouwing hun agrarische karakter en uitstraling behouden. De bouw-
mogelijkheden zijn met betrekking tot deze bestemming ‘beperkt’ tot het op 
de verbeelding van het plan aangegeven bouwvlak  
In verband met de geluidscontour van de rondweg mag de bedrijfswoning 
op het perceel De Leijen 13 niet dichter bij de rondweg worden gereali-
seerd dan in de huidige situatie. Om die reden is op de verbeelding een 
aanduiding ‘bedrijfswoning‘ opgenomen.  
Ter plaatse van de functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer - vee-
tunnel” is het mogelijk een veetunnel aan te leggen. Deze veetunnel mag 
alleen binnen het gebied van de aanduiding worden gerealiseerd. 
 
Agrarisch - Cultuurgrond 
De bestemming Agrarisch - Cultuurgrond beslaat een klein deel van het 
plangebied. Binnen deze bestemming kan het agrarisch gebruik (weiland) 
worden voortgezet.  
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Ter plaatse van de functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer - vee-
tunnel” is het mogelijk een veetunnel aan te leggen. Deze veetunnel mag 
alleen binnen het gebied van de aanduiding worden gerealiseerd.  
Door binnen deze bestemming geen gebouwen en in beperkte mate 
bouwwerken toe te staan wordt gewaarborgd dat de open ruimte behouden 
blijft. Tevens is binnen deze bestemming een aanlegvergunningenstelsel 
opgenomen met het oog op het behoud van de landschappelijke waarden. 
 
Verkeer 
Deze bestemming ligt op de locatie van het nieuwe tracé in het plangebied. 
Binnen de bestemming Verkeer is het mogelijk wegen en bijbehorende 
voorzieningen (zoals bermen en sloten) aan te leggen. In het bestem-
mingsvlak mag slechts in zeer geringe mate bebouwing (bouwwerken) 
worden gerealiseerd. Deze bebouwing staat ten dienste van het verkeer.  
Ter plaatse van de functieaanduiding “specifieke vorm van verkeer - vee-
tunnel” is het mogelijk een veetunnel aan te leggen. Deze veetunnel mag 
alleen binnen het gebied van de aanduiding worden gerealiseerd. 
 
Leiding - Water 
De dubbelbestemming Leiding - Water ligt op de plaats van het verdiept 
aan te leggen tracé van de waterleiding, over alle eerder genoemde be-
stemmingen heen. Binnen Leiding - Water is in principe geen bebouwing 
toegestaan. Bovendien is er voor een groot aantal werken en/of werk-
zaamheden een aanlegvergunning nodig, onder andere voor graafwerk-
zaamheden met een diepte van meer dan 30cm onder het maaiveld. 
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7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 
juli 2008 is de bestemmingsplanprocedure veranderd. Zo is inspraak niet 
verplicht, mits het door middel van een Inspraakverordening verplicht ge-
steld. Vooroverleg volgens artikel 3.1.1 van het Bro heeft plaatsgevonden. 
De resultaten van het overleg zijn opgenomen in hoofdstuk 9. 
 
Publicatie 1.3.1 Bro 
Wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen in een bestemmingsplan, 
moet het voornemen voor het opstellen van het bestemmingsplan gepubli-
ceerd worden (artikel 1.3.1 van het Bro). Deze publicatie heeft plaatsge-
vonden op 4 juni 2009 (zie bijlagen). 
 
Inspraak 
De gemeente Opsterland heeft een inspraakverordening, waarin aangege-
ven is dat het houden van inspraak gebruikelijk is bij een beleidsvoornemen 
op het gebied van de ruimtelijke ordening. Omdat er in dit bestemmings-
plan geen sprake is van een nieuw beleidsvoornemen, het grootste deel 
van het plangebied (de rondweg) is immers al geregeld in het bestem-
mingsplan “Gorredijk - Rondweg”, is besloten geen inspraak te houden 
voor dit bestemmingsplan. Er is daarom in één keer een ontwerpbestem-
mingsplan in procedure gebracht.  
 
Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare voorbereidings-
procedure die is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb). Het ontwerpplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of monde-
ling zienswijzen op het plan naar voren te brengen. Eventueel ingediende 
zienswijzen worden voorzien van een passend antwoord. 
 
Vervolg  
Vervolgens wordt 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. GRONDEXPLOITATIE / ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) was het al verplicht 
de financiële haalbaarheid van ruimtelijke plannen aan te tonen. De moge-
lijkheden voor (gemeentelijk) kostenverhaal op particulieren en/of project-
ontwikkelaars waren beperkt. Door middel van de grondexploitatieregeling 
in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro) beschikken de gemeenten over meer mogelijkheden voor kos-
tenverhaal.  
Daarnaast heeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden, doordat zij in 
het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels kunnen 
stellen. Dit kan gebeuren door middel van het privaatrechtelijke spoor (an-
terieure of posterieure overeenkomsten), dan wel door middel van een ex-
ploitatieplan. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. 

8.   1. Grondexploitatie 

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een weg en bedrijfsgebouwen 
mogelijk. Omdat in dit bestemmingsplan meerdere nieuwe hoofdgebouwen 
(bedrijfsgebouwen) mogelijk worden gemaakt, is afdeling 6.4 van de Wro 
van toepassing.  
Er is bij het plan sprake van kosten die de gemeente moet maken voor de 
realisatie ervan, bijvoorbeeld voor het opstellen van dit bestemmingsplan. 
Deze kosten wil de gemeente verhalen. Primair moet dit gebeuren via het 
exploitatieplan. Deze verplichting geldt niet wanneer het kostenverhaal op 
een andere manier is gewaarborgd, bijvoorbeeld door middel van een 
overeenkomst.  
 
Overeenkomst / exploitatieplan 
Tussen provincie en gemeente zijn afspraken gemaakt over de financiering 
van het project. In deze afspraken is tevens het toekomstig eigendom, be-
heer en onderhoud van de onderhavige wegen geregeld. De benodigde 
middelen zijn door provincie en gemeente in hun meerjarenbegrotingen 
opgenomen. De gronden die nog niet in eigendom zijn, worden zo nodig 
middels een onteigeningsprocedure door de provincie verworven.  
 
De uitbreiding van het bouwperceel De Leijen 13 betreft een particuliere in-
vestering. De eigenaar van het perceel legt, ten behoeve van de uitbreiding 
van zijn perceel, zelf alle benodigde voorzieningen aan. Ook de eventuele 
bebouwing in het uitgebreide bouwperceel is voor rekening van de eige-
naar. De gemeente hoeft hiervoor geen kosten te maken. 
 
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is een exploitatieplan 
niet verplicht. 
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8.   2. Economische uitvoerbaarheid 

De realisatie van de weg, met de bijbehorende veetunnel, wordt in eerste 
instantie door de provincie Fryslân en de gemeente Opsterland gefinan-
cierd, hiervoor zijn budgetten gereserveerd. De eventuele invulling van het 
perceel De Leijen 13 wordt gefinancierd uit particuliere middelen. Het plan 
wordt economisch uitvoerbaar geacht.  
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9. OVERLEG 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro) is het bestemmingsplan “Gorredijk Rondweg - De Leijen 13 e.o.” 
verzonden naar verschillende instanties. 
 
Er zijn reacties ontvangen van de volgende instanties; 
1. Provincie Fryslân, afdeling Ruimte; 
2. N.V. Nederlandse Gasunie te Deventer; 
3. VROM-Inspectie, Directie Uitvoering, Regioafdeling Noord; 
4. Vitens Friesland. 
 
De overige instanties hebben niet gereageerd op het bestemmingsplan. De 
gemaakte opmerkingen van de instanties achter 2, 3 en 4 geven geen aan-
leiding voor een inhoudelijke reactie. Alle ontvangen reacties zijn in de bij-
lagen toegevoegd. 
 
Provinsje Fryslân te Leeuwarden 
 
De provincie heeft twee opmerkingen met betrekking tot het bestemmings-
plan gemaakt. De eerste daarvan gaat over de landschappelijke inpassing, 
de tweede over het ontbreken van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ voor het 
perceel de Leijen 13 op de plankaart. 
 
Landschappelijke inpassing (categorie 2) 
De provincie spreekt haar waardering uit over de wijze waarop de land-
schappelijke inpassing van het nieuwe bedrijfsperceel in het plan meege-
nomen is. Graag ziet de provincie echter hoe het plan concreet landschap-
pelijk ingepast wordt, op zowel juridisch als financieel vlak.  
 
Reactie: De mogelijke inrichting van het bedrijfsperceel, zoals deze in 

figuur 6 van de toelichting is weergegeven, staat nog niet 
vast. Deze inrichting, gebaseerd op een deskundigenrapport, 
is slechts de leidraad geweest om te bepalen op welke wijze 
het verlies aan bedrijfsperceel als gevolg van het bestem-
mingsplan Gorredijk - Rondweg voor het agrarische bedrijf 
aan de Leijen 13 te Gorredijk gecompenseerd kon worden. 
Met andere woorden er liggen geen uitbreidingsplannen van 
het agrarische bedrijf zelf aan de vergroting van het bedrijfs-
perceel ten grondslag. De mogelijkheid bestaat dat de plano-
logische uitbreiding van het bedrijfsperceel slechts ten dele 
of in het geheel niet gebruikt gaat worden voor nieuwe be-
drijfsbebouwing door de huidige eigenaar van het agrarische 
bedrijf. Een concrete planologische regeling van de land-
schappelijke inpassing kan daarom in onze ogen in dit be-
stemmingsplan nog niet aan de orde zijn. Bij een toekomsti-
ge concrete invulling van het bedrijfsperceel met bebouwing, 
moet van gemeentewege een bouwvergunning verleend 
worden.  
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Op dat moment kunnen en gaan wij toezien op een goede 
landschappelijke inpassing van de nieuw te realiseren op-
stallen. Een en ander bijvoorbeeld door middel van het stel-
len van een nadere eis.  

 
Aanduiding ‘bedrijfswoning´ (categorie 4) 
In de toelichting en regels wordt gesproken over de aanduiding van “be-
drijfswoning”. Deze aanduiding is op de verbeelding niet aangetroffen. 
 
Reactie: Het betreft hier een omissie in de verbeelding. Deze aandui-

ding is namelijk noodzakelijk om te voorkomen dat de wo-
ning in de toekomst dichter bij de nieuwe rondweg gebouwd 
zou kunnen worden, hetgeen in verband met het wegver-
keerslawaai niet wenselijk zou zijn. De aanduiding is inmid-
dels, net als voorheen in het bestemmingsplan Gorredijk - 
Rondweg, ook op de verbeelding van het onderhavige be-
stemmingsplan aangebracht. 
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