
 
Wijzigingsbesluit 

 
 
 
Onderwerp: 
Wijziging bestemmingsplan ex. artikel 11 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland, 
 
Naar aanleiding van een uitbreiding van het woongebied Loevestein “derde fase” te Gorredijk 
is het noodzakelijk om een deel van de bestemming “Agrarische doeleinden” te wijzigen in 
de bestemmingen “Woondoeleinden” en “Doeleinden van verkeer en verblijf”. 
 
Overwegende, 
 
dat voor het gebied van toepassing is het bestemmingsplan “Gorredijk – Uitbreiding 
Loevestein”, aldus vastgesteld bij raadsbesluit van 8 mei 2000 en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 10 augustus 2000; 
 
dat op grond van artikel 15 lid 2 van de “Voorschriften bestemmingsplan Gorredijk – 
Uitbreiding Loevestein” (wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening) de mogelijk bestaat om de op de kaart aangewezen bestemming “Agrarische 
doeleinden” te wijzigen in de bestemmingen “Woondoeleinden” en/of “Doeleinden van 
verkeer en verblijf”;  
 
de wijziging noodzakelijk is omdat de te bouwen woningen niet passen binnen de bepalingen 
van de bestemming “Agrarische doeleinden”; 
 
dat de invulling past binnen de stedebouwkundige hoofdopzet van het woongebied 
Loevestein; 
 
dat het plan past in het Woonplan en de daarop gebaseerde bouwvoornemens; 
 
gelet op artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 15 lid 2 van het 
geldende bestemmingsplan Gorredijk – Uitbreiding Loevestein; 
 
Besluiten: 
 
1. op grond van artikel 15 lid 2 van de “Voorschriften Bestemmingsplan Gorredijk – 

Uitbreiding Loevestein” (wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening) de gronden met de bestemming “Agrarische doeleinden” voorzien 
van de aanduiding “wijziging naar wonen toegestaan” te wijzigen in de bestemmingen 
“Woondoeleinden” en “Doeleinden van verkeer en verblijf”, overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende kaart.  

 
2. dat de bepalingen van de artikelen 4 en 9 van toepassing zijn, met dien verstande dat, 

voorzover de gronden op de kaart zijn voorzien van bouwklasse IV, de bepalingen 
omtrent het minimaal aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen en de maximaal 
aangegeven dakhelling niet van toepassing zijn. 
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