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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

De gemeente Opsterland heeft plannen het dorpshuis met sportzaal “De 
Bining” in Hemrik uit te breiden en de bestaande bebouwing aan te passen. 
Het schoolgebouw van “basisschool De Bôge” in het dorp is verouderd en 
aan vervanging toe. Om beide ontwikkelingen te kunnen realiseren is ge-
kozen voor een combinatie van de functies in één gebouw. Het dorpshuis 
wordt daartoe op de huidige locatie aan de Engbert Pierswei aangepast en 
uitgebreid met een schoolgebouw op een deel van de huidige sportvelden. 
Binnen de multifunctionele accommodatie (MFA) die daardoor ontstaat 
kunnen bewoners van het dorp terecht voor sport, spel, hobby, verenigin-
gen, zorg en informatie. Een MFA kan worden omschreven als een huis-
vestingsoplossing waarin verschillende partijen gezamenlijk gehuisvest 
worden in één gebouw en daarbij diverse ruimtes en functies met elkaar 
delen. Met deze manier van bundelen van functies in één gebouw, blijft de 
gemeenschap verzekerd van elementaire functies. 
 
In het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 
“Doeleinden van sport en recreatie” en “Maatschappelijke doeleinden”. 
Omdat binnen de bestemming “Doeleinden van sport en recreatie” de reali-
satie van een MFA niet mogelijk is, wordt dit bestemmingsplan opgesteld.  
 
De gemeente wil medewerking verlenen aan het initiatief. Hiervoor dient 
een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Dit bestemmingsplan 
biedt een juridisch-planologische regeling om de bouw van de MFA toe te 
staan. 

1.   2. Ligging en begrenzing plangebied 

Hemrik is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan op een 
zandrug tussen de heide ten noorden ervan en het hoogveen ten zuiden 
ervan. De locatie voor de MFA is gelegen aan de noordzijde van Hemrik 
aan de Engbert Pierswei (zie figuur 1). Het plangebied wordt aan de zuid-
zijde begrensd door woningen en aan de noord- en oostkant door, de bij de 
accommodatie horende, sportvelden. Westelijk grenst het plangebied aan 
de Engert Pierswei en het westelijk daarvan gelegen recreatiewoningen-
complex Sluske Skar (zie figuur 2).  

1.   3. Leeswijzer 

De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 
2 bevat een beschrijving van de huidige situatie van het plangebied. Daarbij 
wordt vooral ingegaan op de ruimtelijke en functionele situatie. Hoofdstuk 3 
geeft een overzicht van het relevante provinciaal en gemeentelijk beleid. In 
verband met de aard en omvang van het plan wordt het rijksbeleid niet be-
schreven. Hoofdstuk 4 behandelt de relevante milieu- en omgevingsaspec-
ten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de gewenste ontwikkelingen in het 
plangebied en de overige uitgangspunten voor het bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op het algemene juridisch-planologische 
systeem en een toelichting op de bestemmingen. Vervolgens worden in de 
hoofdstukken 7 en 8 respectievelijk de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
en economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan uiteengezet. Tot 
slot wordt in hoofdstuk 9 het overleg en de inspraak behandeld. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

 
Figuur 2. De begrenzing van het plangebied 
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2. HUIDIGE SITUATIE 

2.   1. Ruimtelijke structuur 

Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de 
weg van Wijnjewoude via Bakkeveen en Lippenhuizen naar Gorredijk. De-
ze weg, in Hemrik de Binnenwei geheten, loopt als doorgaande weg door 
het dorp. Ten zuiden van het dorp loopt de Opsterlânske Kompanjonsfeart. 
Hemrik is van oorsprong een boerendorp dat door middel van de turfroute 
is verbonden met Lippenhuizen, Gorredijk en Terwispel. 
 
Het dorp ligt in en gedeeltelijk direct op de grens van een landschappelijk 
aantrekkelijk gebied. Hemrik kenmerkt zich door het landelijke karakter 
omgeven door land, bos en water. Vroeger werden er veel goederen zoals 
turf, hooi, melk en vee per praam vervoerd via de Kompanjonsfeart. 
 

 
Figuur 3. De ruimtelijke structuur van Hemrik en het plangebied 

 
Ten noorden van het dorp zijn, aan de Engbert Pierswei, de sportvelden 
gelegen met daarbij het dorpshuis en sporthal “De Bining” (zie figuur 3). De 
bebouwing staat in de zuidwestelijke hoek van het perceel. De sporthal 
heeft twee bouwlagen en een plat dak.  

http://www.turfroute.nl/�


blz 4 095503  
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Bestemmingsplan Hemrik - Multifunctionele accommodatie 
 Status: Ontwerp / 23-03-10 

Het dorpshuis zit in aanbouwen van één bouwlaag aan de voorzijde (west-
zijde) van de sporthal, en wijkt daardoor af van de bebouwing van de 
sporthal. 
De sportvelden, bestaande uit gras, zijn omzoomd door boomsingels. De 
boomsingel langs de Engbert Pierswei maakt deel uit van de landschap-
structuur (wouden). Het behoud van de boomsingel is daarom van belang. 
De sportvelden en boomsingel vallen echter buiten het plangebied.  
Het plangebied is te bereiken via de Engbert Pierswei, die via De Manege 
aansluit op de doorgaande weg de Binnenwei. Via deze wegen is “De Bi-
ning” voor het dorp en de omgeving eenvoudig te bereiken. 

2.   2. Functionele structuur 

De leefbaarheid staat centraal in dit dorp. Er zijn veel verenigingen actief 
op het gebied van sport & cultuur. Het dorpshuis “De Bining” is de plek 
waar bijna alle activiteiten plaats vinden. Het dorp heeft nog enkele klein-
schalige bedrijven. Hemrik is een dorp met cultuur en historie. In de omge-
ving van het plangebied bevinden zich woningen, landbouw en sportvelden. 
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3. BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestem-
mingsplan. Rijksbeleid is niet relevant, vanwege de aard en de schaal van 
het initiatief. Er wordt daarom alleen ingegaan op het provinciaal en ge-
meentelijk beleid dat een relatie heeft met de genoemde ontwikkeling in het 
plangebied. 

3.   1. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2006  
In het Streekplan Fryslân 2006 (vastgesteld door Provinciale Staten op 13 
december 2006) wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provin-
cie aangegeven.  
 
De fysieke leefomgeving levert een bijdrage aan de verbetering van de 
leefbaarheid, bijvoorbeeld door in dorpen ruimte te reserveren voor vol-
doende (zorg)voorzieningen of functiemenging en meer variatie in woon-
buurten en woningtypen te bevorderen. Dorpshuizen ontwikkelen zich in-
middels met financiële steun van de provincie tot multifunctionele centra. 
 
Doordat in de MFA verschillende functies worden ondergebracht, wordt een 
bijdrage geleverd aan het voorzieningenniveau in Hemrik. Dit draagt bij aan 
de leefbaarheid van het dorp.  

3.   2. Gemeentelijke beleid 

Structuurplan Opsterland  
Op 30 juni 2003 is het Structuurplan door de raad vastgesteld. Het Struc-
tuurplan bestaat uit een algemeen beleidsdeel en een deel waarin per kern 
de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst zijn aangegeven. In het 
Structuurplan wordt uitgegaan van twee ontwikkelingsprofielen waarop de 
visie voor de gemeente is gebaseerd. Dit is enerzijds het ontwikkelingspro-
fiel A7-zone, dat gericht is op groei en ontwikkeling. Anderzijds is er ook het 
ontwikkelingsprofiel landelijke identiteit, waarbij de begrippen rust en ruimte 
als basis worden gehanteerd.  
 
Hemrik wordt onder het ontwikkelingsprofiel landelijke identiteit geschaard. 
Er wordt gestreefd naar instandhouding en verbeterring van bereikbaarheid 
van voorzieningen. De in het dorp aanwezige voorzieningen worden, voor 
zover mogelijk, in stand gehouden.  
 
De schets van het ontwikkelingsprofiel geeft ter plaatse van het dorpshuis 
en de sportvelden ook de aanduiding ‘dorpshuis / MFC’ aan. In dit geval 
gaat het om een aanduiding van de toen bestaande situatie. De nieuwe si-
tuatie past echter ook binnen deze aanduiding. 
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Welstandsnota  
De gemeente Opsterland heeft haar gemeentelijke welstandsbeleid opge-
nomen in de Welstandsnota.  
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. Voor alle gebiedsty-
pen geldt een regulier welstandsregime, waarbij de nadruk ligt op handha-
ving van de bestaande basiskwaliteit. Nieuw ontwikkelingen worden voor-
zien van een eigen beeldkwaliteitplan c.q. eigen welstandseisen. 
 

 
Figuur 4. Een fragment van de welstandsnota 

 
In het plangebied is het volgende gebiedstype van toepassing: ‘sport- en 
recreatiegebieden, parken en begraafplaatsen (zie figuur 4, gebied 6).  
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In het beoordelingskader voor het gebiedstype zijn kenmerken en criteria 
opgenomen betreffende de plaatsing, de hoofdvorm, aanzichten en op-
maak:  
• de bebouwing moet vrijstaand zijn met per cluster een samenhang in 

de oriëntatie;  
• de hoofdvorm bestaat uit één bouwlaag met een duidelijke kap; voor 

sportvoorzieningen zijn twee bouwlagen mogelijk; 
• de gebouwen zijn kantig van opzet;  
• de vormgeving van de gevels is passend bij de hoofdvorm en de be-

staande hoofdopzet is uitgangspunt bij verbouw; 
• gevels zijn van steen of hout en traditionele kleurstellingen overheer-

sen, voor sportvoorzieningen zijn moderne kleuren mogelijk. 
 
Bij de planvorming is rekening gehouden met de criteria uit de Welstands-
nota. Bij de bouwaanvraag wordt het plan getoetst door de welstandscom-
missie en wordt een definitief welstandsoordeel gegeven. 
 
Nota duurzaam bouwen  
In toenemende mate krijgen gemeenten de taak om bij de opzet van een 
bestemmingsplan de milieudoelstellingen in het ruimtelijk beleid te integre-
ren.  
 
De duurzaamheidaspecten kunnen worden onderverdeeld in enerzijds za-
ken met betrekking tot het ruimtelijk en technisch ontwerp plus uitvoering, 
en anderzijds op aspecten met betrekking tot de bouwwijze van gebouwen. 
Op 3 februari 1997 heeft de gemeenteraad de "Nota Duurzaam Bouwen" 
(DUBO) vastgesteld.  
In deze nota wordt het bouwen vanuit een tweetal invalshoeken benaderd 
en beschreven: 
- de duurzame inrichting van de omgeving; 
- de duurzame bouw van woningen. 
Op basis van deze twee invalshoeken zijn in de nota verschillende actie-
punten aangegeven betreffende de duurzame inrichting van bestemmings-
plannen, de stedenbouwkundige hoofdstructuur, de stedenbouwkundige in-
richting en de toepassing van Duurzaam Bouwen in de praktijk.  
 
Collegeprogramma 2006-2010 
In het collegeprogramma 2006-2010 is een programma op hoofdlijnen 
weergegeven voor de periode 2006-2010. Speerpunten in het collegepro-
gramma zijn de thema’s recreatie en toerisme, erfgoed en mensen. 
Ten aanzien van het ruimtelijk beleid wordt rekening gehouden met demo-
grafische ontwikkelingen op langere termijn. De ontwikkelingen en groei 
van de dorpen worden afgezet tegen verwachte toekomstige ontwikkelin-
gen. In het collegeprogramma wordt daarnaast aandacht gevraagd voor le-
vensloopbestendig bouwen en starters op de woningmarkt.  
 
Het gemeentelijk onderwijsbeleid is gericht op het bevorderen van de kwali-
teit van de onderwijsvoorzieningen. In het programma is aangegeven dat 
de ‘brede schoolgedachte’ nader moet worden uitgewerkt.  
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Verkeersveiligheid is een blijvend aandachtspunt. Met name in de bebouw-
de kom en in de nabijheid van scholen moet de verkeersveiligheid verbe-
terd worden.  

3.   3. Thematisch beleid water 

Waterbeleid 21e eeuw  
In december 2000 is het kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water; 
waterbeleid in de 21e eeuw” vastgesteld. Met het waterbeleid 21e eeuw 
wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere eisen stellen 
aan het waterbeheer.  
 
Het gaat hierbij om onder andere de klimaatverandering, bodemdaling en 
zeespiegelrijzing. Het waterbeleid 21e eeuw heeft twee principes voor 
duurzaam waterbeheer geïntroduceerd.  
 
Dit zijn de tritsen:  
- vasthouden, bergen en afvoeren; 
- schoonhouden, scheiden en zuiveren. 
 
De trits “vasthouden, bergen en afvoeren” houdt in dat overtollig water zo-
veel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het op-
pervlaktewater. Vervolgens wordt zonodig het water tijdelijk geborgen in 
bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren 
wordt het water afgevoerd.  
Bij “schoonhouden, scheiden en zuiveren” gaat het erom dat het water zo 
veel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil 
water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste wanneer schoonhouden en 
scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan 
bod. 
 
Dreaun troch it wetter  
In mei 2000 is door de provincie het waterhuishoudingplan “Dreaun troch it 
wetter” vastgesteld. Hierin staat de watersysteembenadering centraal. Dit 
houdt in dat bij nieuw te ontwikkelen plannen steeds het watersysteem 
waarin het betreffende plangebied ligt wordt beschouwd. Daarnaast richt 
het plan zich op het realiseren van een basisniveau ten aanzien van veilig-
heid, waterkwaliteit, grondwater en inrichting van een gebied.  
 
Integraal Waterbeheerplan  
Als een uitwerking van het zojuist genoemd waterhuishoudingplan van de 
provincie, hebben de Friese waterschappen het Integraal Waterbeheerplan 
Friese Waterschappen (2000) vastgesteld.  
Middels dit plan vindt de vertaling van het beleid op hoofdlijnen naar de ver-
schillende waterschapsgebieden plaats.  
In het Waterbeheerplan is nog onderscheid gemaakt tussen Wetterskip 
Fryslân en de gebiedsgebonden waterschappen. Per 1 januari 2004 zijn de 
waterschappen in Fryslân echter gefuseerd tot één waterschap.  
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Wetterskip Fryslân heeft de volgende taken: 
• de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
• het beheer van de boezemwateren met bijbehorende waterstaatswer-

ken; 
• de kering van het Waddenzee- en IJsselmeerwater; 
• het peilbeheer in het gebied van het waterschap; 
• het beheer van de watergangen met bijbehorende waterstaatswerken 

die dienen voor de aan- en afvoer van water; 
• het beheer van de boezemwatergangen voor zover deze niet vallen 

onder het beheer van Wetterskip Fryslân; 
• het beheer van de waterkeringen langs de boezemwateren. 
 
Het beleid van de waterbeheerders ten aanzien van het water in bebouwd 
gebied is, naast de realisatie van het basisniveau, gericht op het bereiken 
van biologisch gezonde watersystemen. Deze watersystemen dienen zo-
danig te zijn ingericht dat het water geschikt is voor meerdere doeleinden. 
 
Wetter yn ‘e Wâlden 
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 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.  
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- 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. 
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen 
en/of voorwaarden voortkomen voor dit bestemmingsplan. Het uitgangs-
punt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ont-
staat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien 
uit de omgevingsaspecten beschreven. 

4.   1. Milieuaspecten 

Wegverkeerslawaai 
In het kader van geluid is de Wet geluidhinder van toepassing. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voor-
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst. Vanuit deze wet 
gelden voorwaarden ten aanzien van wegverkeers-, spoorweg-, en indu-
strielawaai. In het kader van de voorgenomen activiteit is wegverkeersla-
waai van belang.  
 
De MFA wordt gerealiseerd aan de Engbert Pierswei, waar een maximum-
snelheid geldt van 30 km per uur. Hiervoor geldt dat er geen geluidszone is 
en dat geen nader onderzoek verricht hoeft te worden naar wegverkeers-
lawaai. 
 
Milieuhinder van bedrijvigheid 
Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belang-
rijke rol bij het ruimtelijk ordeningsbeleid. Beide beleidsterreinen richten 
zich op de bescherming van de kwaliteit van de (leef)omgeving. In ruimtelij-
ke plannen wordt de situering van milieubelastende activiteiten (zoals be-
drijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van el-
kaar (milieuzonering) geregeld. In de toelichting bij een bestemmingsplan 
dient aangegeven te worden op welke wijze aan dat beleid gestalte wordt 
gegeven. 
 
Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” (2009) vallen de 
functies die in de MFA komen (school, dorpshuis, sport e.d.) onder milieu-
categorie 2. Hierbij moet in principe een richtafstand van 30 meter worden 
aangehouden tot milieugevoelige functies (zoals nabijgelegen woningen), 
in dit geval in verband met mogelijke geluidsoverlast. Nabij het plangebied 
is zalencentrum “Het Koetshuis” gelegen. De minimale afstand tot omlig-
gende functies moet ook daarbij 30 meter zijn. De afstand tussen de MFA 
en het zalencentrum is meer dan 30 meter. In en rond dit plangebied is dus 
sprake van een gemengd gebied, categorie 2-inrichtingen kunnen naast mi-
lieugevoelige functies voorkomen.  
 
Binnen de richtafstand van 30 meter liggen wel woningen. Het gaat echter 
om een gemengd gebied en de woningen liggen in de huidige situatie ook 
al in een gemengd gebied. Bovendien is op 24 september 2009 door het 
ministerie van VROM aangegeven 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 kinderdagverblijven.  
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Aangezien de MFA hoofdzakelijk voor school en kinderdagverblijf wordt 
gebruikt en het een gemengd gebied betreft, kan de richtafstand ten op-
zichte van naastgelegen woningen gereduceerd worden naar 10 meter. De 
komst van de MFA veroorzaakt naar verwachting geen toename van het 
geluid op de omliggende woningen. 
 
Bodem 
Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem dienen in 
het kader van de Wet bodembescherming bij ruimtelijke plannen en projec-
ten te worden gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. 
 
Op de provinciale kaart potentiële bodemverontreiniging is aangegeven dat 
het terrein rond 2000 een locatie is geweest voor slibdepot. Het betreft hier 
echter een sportveld dat al vele jaren als dusdanig wordt gebruikt. De ver-
wachting is dat op de provinciale kaart een inschattingsfout gemaakt is, 
omdat geen gegevens bekend zijn van een slibdepot in het plangebied. 
Daarnaast hebben in en direct om het plangebied geen verdachte activitei-
ten plaatsgevonden. Een bodemonderzoek is om deze redenen niet nodig.  

4.   2. Water 

Een belangrijke ontwikkeling in het waterbeleid is de Watertoets. Het doel 
van de Watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
meer expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden ge-
nomen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en be-
sluiten.  
 
Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Wetterskip Fryslân. Het 
Wetterskip heeft de situatie ter plaatse beoordeeld. Daaruit is naar voren 
gekomen dat afvoer van water via de bermsloot langs de Engbert Pierswei 
kan plaatsvinden en dat daarmee voldoende gegarandeerd wordt dat wa-
teroverlast niet plaatsvindt door de ontwikkeling in het plangebied. In het 
plangebied hoeven geen maatregelen voor extra opvang van water geno-
men te worden. 

4.   3. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening 
te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en fau-
nawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soor-
tenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming 
van gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied en/of natuurbeschermingsgebieden. 
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Het plangebied ligt niet in de EHS. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
is “Wijnjeterper Schar”. Dit gebied ligt op een afstand van ongeveer drie ki-
lometer vanaf het plangebied. Naar verwachting valt het plangebied buiten 
de invloedssfeer van beschermde natuurgebieden. Er zijn daarom geen 
negatieve effecten op beschermde gebieden te verwachten.  
De plannen stuiten daarom niet op bezwaren vanuit de Natuurbescher-
mingswet, de regelgeving betreffende de Ecologische Hoofdstructuur en 
overige wet- en regelgeving met betrekking tot gebiedsbescherming. 
Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan.  
 
Soortenbescherming  
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op 
grond van deze wet mogen er geen beschermde planten en dieren (en hun 
verblijfsplaatsen), die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder 
voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor 
soorten die vermeld staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal 
Rode-Lijst soorten zijn deze voorwaarden zeer streng.  
 
Het plangebied is deels in gebruik als sportterrein, waardoor de kans be-
staat dat zich beschermde soorten in het plangebied voorkomen. Voor het 
plangebied is een verkennend ecologisch onderzoek (quickscan) 1

 

) uitge-
voerd. De resultaten worden hierna beschreven. 

Uit het ecologische vooronderzoek blijkt dat in het plangebied algemene, 
maar beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Het gaat daarbij bij-
voorbeeld om de mol.  
Ook kunnen in de boomwal langs de Engbert Pierswei broedvogels zitten. 
Het is daarom noodzakelijk om rekening te houden met het broedseizoen. 
Voorafgaand aan het broedseizoen moet, wanneer voor de uit te voeren 
werkzaamheden nodig, de vegetatie van de boomwal verwijderd worden. 
Dit om te voorkomen dat zich in het broedvogels in deze vegetatie gaan 
vestigen. Wanneer dit is gebeurd kunnen de werkzaamheden in het broed-
seizoen doorgang vinden.  
De overige in het plangebied gevonden en te verwachten zoogdier- en am-
fibiesoorten, waarvan de verblijfplaatsen verstoord kunnen worden, zijn al-
lemaal licht beschermd. Voor schade aan deze soorten geldt een onthef-
fing. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet hoeft niet te 
worden aangevraagd. Wel geldt de algemene zorgplicht voor deze soorten.  

4.   4. Archeologie 

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit vloeiende Wet op de ar-
cheologische monumentenzorg, dient te worden gekeken naar de archeo-
logische waarden in het plangebied. 
 

                                                
1)  Buro Bakker Adviesburo voor ecologie BV, Toetsing Flora- en faunawet voor de uit-

breiding van een multifunctioneel centrum te Hemrik, Assen, november 2009. 
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In het kader van de bescherming van archeologische waarden heeft de 
provincie Fryslân de Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra 
(FAMKE) opgesteld. De FAMKE is opgedeeld in een tweetal kaarten.  
Volgens de advieskaart steentijd - bronstijd ligt het plangebied in een ge-
bied met de aanduiding “quickscan”. De advieskaart ijzertijd - middeleeu-
wen geeft voor het plangebied de aanduiding “Karterend onderzoek 3”. In 
beide gevallen wordt vermoed dat eventuele aanwezige archeologische 
resten al ernstig verstoord zijn, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. 
De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 5.000 m² 
een quickscan dan wel een historisch en karterend onderzoek te verrichten.  
De ruimtelijke ingreep is echter kleiner dan 5.000 m2 waardoor geen 
quickscan c.q. onderzoek nodig is.  
 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toch vondsten worden 
gedaan, worden deze gemeld aan zowel de gemeente als de provinciaal 
archeoloog. Ten aanzien van archeologie zijn er geen belemmeringen voor 
dit plan. 

4.   5. Externe veiligheid 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het van belang te kijken naar ge-
vaarleverende functies in of in de nabijheid van het plangebied. Op grond 
van de AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt daarom 
gekeken naar zogenaamde risicovolle inrichtingen. Daarnaast wordt geke-
ken naar vervoer van gevaarlijke stoffen en hoofdgasleidingen. Doel hier-
van is om zowel individuele personen als groepen mensen een minimum 
beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.  
 
Ten aanzien van risicovolle inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stof-
fen worden de risico’s gemeten in twee maten: plaatsgebonden risico (voor 
individuen) en groepsrisico (voor groepen mensen).  
 
Ten aanzien van hoofdgasleidingen is nu nog de Circulaire Zonering langs 
hogedruk aardgastransportleidingen uit 1984 van kracht. In het nieuwe Be-
sluit externe veiligheid buisleidingen, dat op het moment van schrijven van 
dit bestemmingsplan in de maak is, wordt de verplichting opgelegd om ook 
te kijken naar het plaatsgebonden risico en groepsrisico. 
In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen risicovolle inrichtin-
gen.  
Ten zuiden van Hemrik ligt een buisleiding van de Gasunie. De afstand tot 
het plangebied is circa 700 meter. De afstand is dusdanig groot dat geen 
belemmeringen te verwachten zijn voor de realisatie van de MFA. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft het aspect luchtkwaliteit. 
De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezond-
heid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreini-
ging.  
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Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke 
ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden 
voor luchtkwaliteit. 
 
De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  
 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering 
voor ruimtelijke ontwikkeling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde en; 
• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt of; 
• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-

niging. 
 
Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op 
de luchtkwaliteit moet worden bepaald of een plan “niet in betekenende 
mate” (NIBM) bijdraagt aan luchtverontreiniging. Dit kan worden bepaald 
door middel van gegevens over het extra aantal voertuigbewegingen en het 
aandeel vrachtverkeer. Naar verwachting komt er geen extra grote stroom 
van voertuigbewegingen omtrent de MFA. De luchtkwaliteit verslechtert 
daardoor niet in betekenende mate. 

4.   7. Kabels en leidingen 

Voor het plangebied is een KLIC-melding uitgevoerd om te achterhalen of 
er relevante kabels en leidingen voorkomen. Hieruit is gebleken dat er een 
lagedruk gasleiding aanwezig is in het plangebied. Hiermee moet bij de 
realisatie van de MFA rekening worden gehouden, voor dit bestemmings-
plan heeft het geen gevolgen. Er is geen sprake is van overige relevante 
kabels.  

4.   8. Duurzaam bouwen 

Bij de realisatie van MFA is gezocht naar een optimale wijze van integreren 
van milieudoelstellingen in het bestemmingsplan. In het kader hiervan is bij 
de MFA in de stedenbouwkundige opzet rekening gehouden met de vol-
gende aspecten: 
• 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; 
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• water: het weinig vervuilde regen- en oppervlaktewater wordt zoveel 
mogelijk, op een natuurlijke wijze, opgevangen in de aanwezige sloot-
jes; 

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

• Energiezuinigheid; 
• Programma van eisen “Frisse scholen” (ISSO-publicatie 89): een pro-

gramma, geformuleerd door de gemeenteraad van Opsterland, waarin 
extra uitgangspunten worden geformuleerd voor de energieprestatie en 
binnenklimaat. 
Wanneer voldaan kan worden aan het programma van eisen, is een 
subsidie mogelijk, de gemeente heeft hiervoor een extra krediet van  
€ 300.000 beschikbaar. 
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5. PLANUITGANGSPUNTEN 

5.   1. Ruimtelijke structuur 

De nieuwe MFA krijgt een omvang van circa 1.500 m2 bruto vloeroppervlak-
te. De MFA wordt in één bouwlaag met kap opgetrokken. De huidige sport-
zaal en het dorpshuis blijven grotendeels gehandhaafd. Het dorpshuis 
wordt deels gesloopt en de bebouwing wordt gerenoveerd. De sportzaal 
heeft een dwarsgerichte kap en is gesitueerd achter het dorpshuis. Het 
dorpshuis heeft een langsgerichte kap. Het schoolgebouw wordt haaks op 
het bestaande gebouw geplaatst met dezelfde nokrichting (langsgericht) als 
het dorpshuis. De bebouwing wordt geclusterd ten zuidwesten van het per-
ceel. De bebouwing en de nokrichting sluit aan bij de landschappelijke 
structuur van de omgeving. 
 
Het schoolplein wordt als buitenruimte van de MFA ingericht. Het school-
plein is in de noordoostelijke oksel van de nieuwbouw gepland, achter de 
school. De gevelaanzichten van de MFA zijn opgenomen in figuur 5. De in-
richtingsschets van de MFA is in figuur 6 opgenomen.  
 

 
Figuur 5. De gewenste gevelaanzichten van de MFA 
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Figuur 6. De inrichtingstekening van de nieuwe MFA 

5.   2. Functionele structuur 

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven is een MFA een gebouw waarin 
verschillende organisaties samen allerlei diensten en mogelijkheden aan-
bieden. De MFA in Hemrik biedt onderdak aan de basisschool, de sporthal 
en het dorpshuis. In de MFA worden diverse ruimten gerealiseerd die voor 
deze functies gebruikt kunnen worden. De verschillende functies hebben 
niet op dezelfde momenten de beschikbare ruimten nodig, waardoor een 
zekere spreiding in de tijd plaatsvindt. Dezelfde ruimten kunnen dus voor 
meerdere functies gebruikt worden.  

5.   3. Parkeren 

In de MFA komen diverse functies die parkeerplaatsen vereisen. Het gaat 
om de school, dorpshuis en sportzaal en -veld. Bij het hanteren van de par-
keernorm wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en bezoekers. 
Voor het dorpshuis zijn minimaal 8 parkeerplaatsen nodig. Voor de sporthal 
minimaal 17. Voor het sportveld minimaal 13. Voor de school minimaal 3. 
Hieruit komt naar voren dat in totaal minimaal 41 parkeerplaatsen nodig 
zijn, dit is exclusief een kiss & ride. Buiten het plangebied zijn 37 parkeer-
plaatsen gerealiseerd, het vigerende bestemmingsplan voor dat terrein 
biedt die mogelijkheid. Een lager aantal dan 41 parkeerplaatsen is mogelijk, 
omdat er sprake is van dubbelgebruik (school overdag, sport en dorpshuis 
in avonduren) en veel fietsers en voetgangers. Het huidige aantal van 37 is 
dan ook voldoende.  
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Bij de planvorming (het ontwerp) van de MFA is het breng- en haalpro-
bleem als integraal onderdeel meegenomen. Daarvoor is overleg gevoerd 
tussen de gemeente, de school en met een afvaardiging van de gebruikers 
van De Bining. Bij de MFA is gekozen voor de gedachte van shared space. 
Daarbij is het uitgangspunt dat alle weggebruikers integraal gebruik maken 
van één ruimte. Het brengen en halen moet gaan plaatsvinden op de eer-
der genoemde parkeerplaats. De entree naar het plangebied wordt daar-
voor heringericht, zodat duidelijk is dat de kinderen op deze plaats gebracht 
en gehaald kunnen worden. 
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6. PLANBESCHRIJVING 

6.   1. Het juridische systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende func-
ties en de uitgangspunten ten aanzien daarvan aan de orde gesteld. Het in 
de voorgaande hoofdstukken beschreven beleid, krijgt zijn juridische verta-
ling in bestemmingen. Deze bestemmingen regelen de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden binnen het plan. De bepalingen die betrekking 
hebben op de te onderscheiden bestemmingen, zijn vastgelegd in de re-
gels en op de verbeelding van het plan. 
Het bestemmingsplan geeft dus aan voor welke doeleinden de gronden zijn 
bestemd. 

6.   2. SVBP 2008 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 
Wro op 1 juli 2008 opgezet volgens de (vanaf 1 januari 2010) verplichte 
landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). 
Deze standaard - welke slechts een systematische standaardisering betreft 
en geen inhoudelijke standaard - is verplicht in het Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro). Zo voorziet de SVBP in een standaardopbouw van een be-
stemmingsplan 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 ei-
sen van Rsro (Regeling standaarden ruimtelijke ordening). Het plan kan in 
het informatiesysteem van de gemeente en diverse andere overheden 
worden ingevoerd en worden ontsloten via internet. Deze digitale versie is 
bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen omtrent het be-
stemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling 
van gegevens binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties. 
 
Er blijft een analoge (papieren) versie van het bestemmingsplan naast het 
digitale plan bestaan. Het vaststellen van een digitale versie is vanaf 1 ja-
nuari 2010 verplicht. 
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6.   3. Wet ruimtelijke ordening 

Daarnaast zijn met de inwerkingtreding van de Wro, een aantal essentiële 
onderdelen in het bestemmingsplan veranderd. Het betreffen onder meer: 
- het vervallen van de gebruiksbepaling en de strafbepaling. Deze is op-

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

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

- het 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 geregeld; 

- 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 en gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels zijn - gerelateerd 
aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan de hoogte, aard, 
nadere situering, diepte, enzovoorts van gebouwen en bouwwerken.  

6.   4. Bestemming 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de 
bestemming in dit bestemmingsplan. 
 
Maatschappelijk 
Het plangebied wordt bestemd als “Maatschappelijk”, omdat er in de MFA 
alleen maatschappelijke functies komen. Daarnaast worden bouwwerken 
ten behoeve van opslag (bijvoorbeeld voor sportattributen) mogelijk ge-
maakt. Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. 
Om flexibel om te kunnen gaan met de plaatsing van het gebouw en bijbe-
horende bijgebouwen, is een ruim bouwvlak opgenomen. Het is niet de be-
doeling het gehele bouwvlak te bebouwen, daarom is een maximaal be-
bouwingspercentage van 70% opgenomen.  
Voor de nieuwe bebouwing is, vanwege de landschappelijke inpassing er-
van, bepaald dat de nokrichting ter plaatse van de aanduiding ‘nokrichting’ 
ten opzichte van de Engbert Pierswei moet zijn. De maximale goot- en 
bouwhoogte van de MFA is vastgelegd in de regels. Hierbij is uitgegaan 
van de bestaande en de gewenste goot- en bouwhoogte.  
Binnen het bouwvlak zijn vrijstaande bijgebouwen toegestaan, deze heb-
ben een ondergeschikte functie en zijn daarom beperkt in hoogte en opper-
vlakte. De hoogte mag maximaal 4 meter bedragen en de maximale opper-
vlakte is 50 m². In verband met het vrijhouden van het zicht op de gevels, 
mag buiten het bouwvlak niet gebouwd worden. 
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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, tenzij het door middel van een Inspraakverordening verplicht is 
gesteld. Vooroverleg heeft plaatsgevonden volgens artikel 3.1.1 van het 
Bro plaats. Door enkele overleginstanties is het verzoek om overleg beant-
woord. 
 
Inspraak  
Op grond van de Inspraakverordening heeft het bestemmingsplan van 21 
december 2009 tot en met 1 februari 2010, ter inzage gelegen voor in-
spraak. De publicatie ten behoeve van de inspraakperiode heeft op 17 de-
cember 2009 plaatsgevonden in de plaatselijke krant en op internet. Met de 
publicatie voor de Inspraakperiode is voldaan aan de publicatieplicht 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. Tij-
dens de inspraakperiode zijn reacties binnen gekomen.  
 
Zowel het overleg als de inspraak worden behandeld in hoofdstuk 9. De re-
levante stukken ten behoeve van de inspraak en het overleg zijn opgeno-
men in de bijlagen bij dit bestemmingsplan.  
 
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 ligt gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens 
deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.  
 
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.  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 uitvoerbaarheid 

Voor de ontwikkeling van de school heeft gemeente Opsterland financiële 
middelen gereserveerd. Een nadere specificatie hiervan is aanwezig bij de 
gemeente. Het bouwplan voor de MFA is economisch uitvoerbaar. 

8.   2. Grondexploitatie 

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een MFA. Dit valt onder de 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opgenomen 
dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het verplichte kostenver-
haal van de gemeente, een exploitatieplan opgesteld moet worden. Deze 
verplichting vervalt indien het kostenverhaal op een andere wijze is verze-
kerd en het stellen van nadere eisen en regels en het bepalen van een fa-
sering niet noodzakelijk worden geacht.  
 
De realisatie is een initiatief van de gemeente, de kosten in verband met de 
realisatie zijn volledig voor rekening van de gemeente. Er is geen sprake 
van kostenverhaal, het vaststellen van een exploitatieplan bij dit bestem-
mingsplan is niet verplicht. 
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9. OVERLEG EN INSPRAAK 

In de wet is bepaald dat bij de bestemmingsplanprocedure de gemeenten 
in overleg moeten treden met instanties. Daarnaast is in de wet gesteld dat 
een inspraakperiode moet worden gehouden, wanneer een gemeentelijke 
inspraakverordening dit verplicht. Ten behoeve van dit bestemmingsplan 
heeft overleg en inspraak plaatsgevonden. De resultaten daarvan staan in 
dit hoofdstuk weergegeven.  

9.   1. Overleg 

In het kader van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimte-
lijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan: 
 
1. Rijksdiensten: 

- Vrom-inspectie Noord 
- Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

(RACM) 
- Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
- Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland 

2. Provincie Fryslân – Afdeling Ruimte 
3. Wetterskip Fryslân 
4. Bestuur Plaatselijk Belang Hemrik 
5. Vitens 
6. KPN 
7. Ziggo 
8. Nuon 
9. de Chef van de basiseenheid III team Smallingerland / Opsterland 
10. Gasunie 
11. Welkom 
12. Woonfriesland 
13. OMRIN 
 
De onder 1 (Vrom-inspectie), 2, 3, 5, 6, 10 en 11 genoemde instanties heb-
ben gereageerd. Al deze instanties melden dat zij kennis hebben genomen 
van het plan en geen aanleiding zien een inhoudelijke reactie te geven. 
Een verdere gemeentelijke behandeling van deze reacties is daarom niet 
aan de orde. De volledige reacties zijn opgenomen in de bijlagen van het 
bestemmingsplan. 

9.   2. Inspraak 

In het kader van de inspraakverordening heeft het bestemmingsplan vanaf 
21 december 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende 
deze termijn kon een ieder inspraakreacties naar voren brengen. Er zijn 
enkele reacties binnengekomen, deze en de gemeentelijke beantwoording 
daarop zijn opgenomen in de bijlagen bij dit plan. 
 

=== 
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