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I n l e i d i n g  

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Opsterland da-

teert van 1990 en heeft op een aantal onderdelen zijn actualiteit verloren. Dit 

geldt zowel voor het beleid dat ten grondslag ligt aan het plan als voor de feitelijk 

in het plan opgenomen situatie en de bijbehorende regelingen. Dit is voor het 

gemeentebestuur van Opsterland aanleiding geweest om te besluiten tot de her-

ziening van het bestemmingsplan. 

 

In het kader van de totstandkoming van onderliggend bestemmingsplan is ge-

start met het opstellen van een Startnotitie en een Plan van aanpak. Deze noti-

ties zijn vooral bedoeld geweest om richting te geven aan het proces en de 

kaders te geven voor de inhoud. Vervolgens is met de Nota van Uitgangspunten 

een eerste hoofdstap gezet. Deze nota heeft de beleidsanalyse, inventarisatie-

nota en beleidsvoorstellen samengebracht tot de te volgen uitgangspunten van 

het beleid. De Nota van Uitgangspunten, en de juridische vertaling daarvan, 

vormt daarmee de onderlegger van het bestemmingsplan. 

 

Het bestemmingsplan Buitengebied is de integrale herziening van het voorgaan-

de bestemmingsplan. Dit betekent dat het onderliggende bestemmingsplan alle 

beleidsvelden voor het buitengebied omvat. Parallel aan het opstellen van de 

Nota van Uitgangspunten is door de gemeente op verschillende onderdelen be-

leid geformuleerd. Deze beleidsvoorstellen zijn uiteindelijk in onderliggend be-

stemmingsplan verwerkt. Het gaat daarbij om de volgende beleidsvoorstellen: 

- Nota Serrestallen en agrarische bouwpercelen; 

- Kadernotitie Vrijkomende agrarische bebouwing; 

- Nota Kansen Benutten; 

- Notitie Paardenhouderij. 

 

Van augustus tot en met oktober 2007 heeft een veldinventarisatie plaatsgevon-

den, waarbij alle functies, de ligging en de bebouwing geïnventariseerd zijn. Be-

woners en eigenaren in het buitengebied hebben van eind november 2007 tot 

begin 2008 op de geregistreerde gegevens kunnen reageren. Eind 2007 heeft er 

nog een vervolginventarisatie plaatsgevonden van de oorspronkelijke boerderij-

en. Deze inventarisatie is een belangrijk uitgangspunt voor het opstellen van het 

nieuwe bestemmingsplan geweest. 

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente 

Opsterland. De ‘buitengrens’ van het plan wordt gevormd door de gemeente-

grens van Opsterland. De kernen in de gemeente vallen niet binnen het Be-

stemmingsplan Buitengebied. De grenzen van de voor de kernen vigerende be-

stemmingsplannen vormen de ‘binnengrenzen’ van het plan. Met het nieuwe 

bestemmingsplan zullen de verschillende bestemmingsplannen worden herzien 

die in tabel 1 zijn weergegeven. 

 

AANLEIDING TOT  

ACTUALISATIE 

PROCES 

VELDINVENTARISATIE 

BEGRENZING VAN 

HET PLANGEBIED
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T a b e l  1 .  B e s t e m m i n g s p l a n n e n  d i e  g e h e e l  o f  g e d e e l t e l i j k  d o o r  h e t  

p l a n  w o r d e n  h e r z i e n  ( v e r v a n g e n )  

Bestemmingsplan 
Vastgesteld  

door de raad 

Goedgekeurd 

door GS 

Landelijk gebied 01-10-1990 17-05-1991  

Nij Beets  - Zandwinput  18-09-2006 16-01-2007 

Ureterp - De Mersken 2 01-11-2004 19-04-2005  

Bakkeveen - camping De Ikeleane 05-02-2007 02-04-2007 

Rijksweg 31 (voltooiing klaverblad Ureterpervallaat) 07-06-1999 14-09-1999 

Verbindingsweg Opperhaudmare/Hegebrechsterleane 05-10-1997 15-01-1998 

Woonwagencentrum te Hemrik (’t Honk) 04-09-1978 19-12-1978 

 

In de toelichting is aandacht geschonken aan de volgende aspecten: 

- De huidige en feitelijke situatie in het plangebied (hoofdstuk 2). 

- Een samenvatting van de planologische kaders die mede bepalend zijn 

voor het ruimtelijke beleid van de gemeente (hoofdstuk 3). Het gehele ka-

der van planologische beperkingen (en mogelijkheden) is in de bijlagen 

opgenomen. 

- Het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor het plangebied (hoofdstuk 4). 

- Een toelichting op de juridische vertaling van het gemeentelijk beleid (hoofd-

stuk 5). 

- De uitvoerbaarheid van het plan (hoofdstuk 6). 

 

De weergave van de belangrijkste beleidsnota’s en beleidslijnen, die gelden op 

zowel rijks, provinciaal, intergemeentelijk als gemeentelijk niveau voor het bui-

tengebied van de gemeente, zijn vanwege de omvang van het hoofdstuk even-

eens als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. 

 

 

 
LEESWIJZER 
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H u i d i g e  s i t u a t i e   

In dit hoofdstuk is ingegaan op de bestaande situatie in het plangebied. Hierbij 

komen diverse aspecten aan de orde, zoals de kenmerken van het landschap en 

de in het gebied aanwezige functies. Deze worden beschreven vanuit het per-

spectief van de voor een bestemmingsplan buitengebied relevante punten. 

2 . 1   

L a n d s c h a p   

S c h e t s  v a n  d e  o n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s  

De bodem van het zuidoosten van Fryslân, waar de gemeente Opsterland deel 

van uitmaakt, is met name tijdens de laatste en voorlaatste ijstijd (het pleisto-

ceen, een periode van meer dan 10.000 jaar geleden) én de periode na de ijstij-

den (het holoceen - de periode waarin we nu leven) ontstaan. 

 

 
F i g u u r  1 .  P e r i o d e - i n d e l i n g  g e m e e n t e  O p s t e r l a n d  

( B r o n :  P r o v i n s j e  F r y s l â n ,  2 0 0 9 )  

 

Gedurende de pleistocene tijd zijn als gevolg van het schuiven van gletsjers in 

het gebied dikke pakketten keileem en (dek)zand afgezet. In deze tijd zijn de 

dobben en de pingoruïnes ontstaan, die nog altijd zichtbaar zijn in het landschap 

(vooral in het zuidoosten). In figuur 1 zijn de bodems met een pleistocene her-

komst aangegeven met groen. 
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In de daarop volgende holocene periode (de klimatologisch warme periode van 

de laatste 10.000 jaar), begon de veenvorming waardoor grote veenpaketten 

ontstonden. In het oosten van de gemeente hoogveen en in het westen laag-

veen. 

 

Een belangrijk kenmerk van Zuidoost-Friesland is het flauw hellende landschap 

vanaf de relatief hoog gelegen zandgronden in het oosten naar de lager gelegen 

veengronden in het Lage Midden van de provincie Fryslân. Dit licht hellende 

landschap wordt doorsneden door drie noordoost-zuidwestlopende lopende be-

ken, de Linde, De Tsjonger (Tjonger) en het Alddjip (Koningsdiep). 

 

Het stroomdal van het Alddjip (Koningsdiep) is in de gemeente Opsterland gele-

gen van het noordoosten naar het westen, met aan weerszijden daarvan zand-

ruggen. Oorspronkelijk heeft op de ruggen waarschijnlijk een dicht eikenbos ge-

staan. In de lager gelegen beekdalen vormden zich elzenbroekbossen (moeras-

bos met elzen). 

 

 
F i g u u r  2 .  V e r k a v e l i n g s t y p e n  2 0 0 3  ( B r o n :  P r o v i n s j e  F r y s l â n ,  2 0 0 9 )  

 

Al voor 10.000 voor Chr. (dus tijdens het ‘staartje’ van de laatste ijstijd) werd het 

gebied bevolkt door nomaden, maar het duurde tot de 7de eeuw na Chr. dat de 

gronden werkelijk in cultuur gebracht werden. De eerste permanente bewoners 

vestigden zich op de hoger gelegen zandgronden en ontgonnen daarvandaan 

voor eigen gebruik het veen. De ontginning van het veen nam later grotere vor-

men aan. In de 17de eeuw werd het hoogveen grootschalig afgegraven. Voor de 

afvoer van water en turf werden vaarten gegraven met loodrecht daarop de ont-

ginningswijken. Nadat het hoogveen geheel ontgonnen was, werd ook het laag- 
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veen gewonnen. Nog later zijn deze laagveengebieden, bedijkt en drooggema-

len. Het spreekt voor zich dat deze periode zeer belangrijk is geweest voor de 

vorming en ontwikkeling van het hedendaagse landschap. 

 

G e b i e d s b e s c h r i j v i n g   

In het gebied zijn de volgende landschapstypen te onderscheiden, die ruimtelijk, 

natuurlijk en cultuurhistorisch gezien een eenheid vormen:  

- het coulisselandschap; 

-  het veenpolderlandschap; 

- het veenontginningslandschap; 

- het beekdallandschap. 

 

In figuur 3 zijn deze landschapstypen globaal weergegeven.  

 

 
F i g u u r  3 .  L a n d s c h a p s t y p e n  i n  d e  g e m e e n t e  O p s t e r l a n d  

 

In het kader van het ROM-project Zuidoost-Friesland is het landschapsbeleids-

plan (LBP) Zuidoost-Friesland 2004-2014 opgesteld (zie §3.5.2). 

De begrenzing van de bovengenoemde vier landschapstypen volgt de begrenzin-

gen zoals die in dit LBP zijn gekozen. De zeven gebieden uit het LBP zijn daarbij 

door samenvoegingen tot vier gereduceerd. Het coulisselandschap bestaat uit de 

LBP-typen: 

-  heideontginning; 

-  landgoederenzone; 

-  woudontginning. 

 

LANDSCHAPSTYPEN 
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Het LBP-(sub)type hoogveenontginning is ondergebracht in het veenontginnings-

landschap. Het veenpolderlandschap en het beekdallandschap van het LBP zijn 

ongewijzigd overgenomen. 

 

Ten opzichte van het LBP is één gebiedswijziging toegepast. Het gebied ooste-

lijk van Frieschepalen tot de Fryskepeallenfeart (Frieschepalenvaart) is door zijn 

huidige verschijningsvorm met houtwallen tot het coulisselandschap gerekend in 

plaats van het hoogveenontginningsgebied. 

 

De gemeente Opsterland heeft een gevarieerd landschap, met een groot aantal 

landschappelijke elementen die van natuurlijke, visueel-landschappelijke en/of 

cultuurhistorische waarde zijn. 

 

De noordelijke en zuidelijke zandrug, zoals die in het huidige bestemmingsplan 

landelijk gebied worden onderscheiden, vormen ruwweg het Opsterlandse cou-

lisselandschap. 

 

Op de zandruggen ontstond de eerste permanente bewoning in de regio. De 

oorspronkelijke dorpsnederzettingen zijn hier gesitueerd op de hogere zandkop-

pen. Op de noordelijke zandrug liggen twee dorpenreeksen Oud Beets, Beet-

sterzwaag en Olterterp (aan de Bûtewei) en Selmien, Ureterp, Siegerswoude en 

Foarwurk (aan de Binnenwei). De ontginning van gronden vond plaats vanuit de 

nederzettingen in een lange, smalle strokenverkaveling. Op de zuidelijk gelegen 

zandrug ontstonden de dorpen Wijnjeterp, Duurswoude, Hemrik, Lippenhuizen 

en Terwispel. 

Zowel op de noordelijke als zuidelijke zandrug is het verkavelings- en beplan-

tingspatroon nogal aangetast. De houtsingels met eik, berk en zwarte els zijn 

echter nog steeds kenmerkend voor het landschap. 

 

De verschillende landschapselementen die onder andere tot het coulisseland-

schap gerekend kunnen worden zijn bossen, heidevelden, landgoederen en bui-

tenplaatsen, singels, houtwallen, erfbeplantingen, bermen, kaden, taluds en dij-

ken, lanen, paden en geriefhout- en pestbosjes.  

Onder de ‘bossen’ worden zowel de oude bossen rond Beetsterzwaag, Bakke-

veen en Wijnjewoude als de ruilverkavelingsbossen verstaan. De oude bossen 

zijn zeer divers van karakter, hebben vaak een landgoedachtige uitstraling (met 

lanen en zichtlijnen) en kennen, afhankelijk van de bodem, een grote diversiteit 

aan beplanting. De jonge bossen bestaan van oorsprong volledig uit loofhout en 

hebben later enige diversiteit gekregen. 

 

In de omgeving van Beetsterzwaag en Bakkeveen liggen enkele oude landgoe-

deren, die door de aanleg van paden en bossen een belangrijke landschappelij-

ke en ecologische waarde hebben.  

 

Singels zijn eenrijige, houtachtige begroeiingen langs wijken en sloten. De sin-

gels hadden een aantal functies, zoals het voorkomen dat sloten ingetrapt wer-

den door vee, hout voor diverse agrarische doeleinden, voorkomen van uitdro-

COULISSELANDSCHAP 

ZANDRUGGEN 

BOSSEN 

LANDGOEDEREN 

SINGELS 
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ging van weideland (windkering) en als hakhout. De singels vormen het karakte-

ristieke coulisselandschap waar de Friese Wouden om bekend staan en hebben 

een grote landschappelijke waarde. 

 

Houtwallen zijn lijnvormige boombegroeiingen op een aarden wal en werden 

vooral daar toegepast waar sloten ontbraken, omdat het grondwater te diep 

stond. Houtwallen markeren doorgaans kavelgrenzen. Naast de tegenwoordig 

vooral landschappelijke waarde hebben de houtwallen als slaap-, jacht- en uit-

kijkplaats voor vogels en winterverblijfplaats voor insecten ook een belangrijke 

ecologische waarde. 

 

Bermen, kaden, taluds en dijken vormen bij elkaar een aanzienlijke oppervlakte 

aan grasland. Veel bermen hebben een ecologische functie. Langs een groot 

aantal wegen staan rijen beuken, eiken of houtsingels. Naast de geleidende 

functie in het landschap hebben de dijken en kades vooral een waterkerende 

functie. 

 

Binnen het coulisselandschap komen verschillende heidegebieden voor, die 

door hun grote diversiteit aan soorten een grote natuurwaarde hebben. Ook ko-

men in deze gebieden pingoruïnes en dobben voor. 

 

Het laagveengebied is gelegen aan weerszijden van het stroomdal van het Ald-

djip (Koningsdiep) in het noordwesten van de gemeente en was eens een groot 

plassengebied met kleinschalige vervening. De gronden zijn grotendeels droog-

gelegd en als weidegrond in gebruik genomen. In het gebied komen zeer ver-

schillende verkavelingsrichtingen en -vormen voor, zonder beplanting op de ka-

velgrenzen. Behalve de erfbeplanting bij boerderijen is het een weids en open 

gebied. Verspreide bebouwing was oorspronkelijk beperkt tot Tijnje en het 

noordwesten daarvan, maar is na de droogmaking zeer toegenomen. 

 

Kenmerkend voor het veenpolderlandschap zijn de veenpolderdijken en de lei-

dijken. De veenpolderdijken zijn aangelegd om de lage verveningen mogelijk te 

maken. De dijken scheiden het boezemwater van de soms enkele meters lager 

gelegen polders. 

 

Om de dorpsgronden te beschermen tegen verzuring door het afstromende bo-

demwater van het naastgelegen hoogveen werden leidijken aangelegd. In hun 

oorspronkelijke vorm zijn de dijken vaak niet meer herkenbaar. 

 

Het hoogveenontginningsgebied vertoont een zeer regelmatig patroon van wij-

ken en vaarten, gelegen loodrecht op de Opsterlânske Kompanjonsfeart (Op-

sterlandse Compagnonsvaart), voor de afvoer van turf. Het landschap is min of 

meer besloten door de beplantingen langs de wijken. 

 

Het veenontginningsgebied, tussen Gorredijk en Luxwoude in het zuiden van de 

gemeente, kent grillige overgangen van bodemsoorten. Dit komt tot uitdrukking 

in het oorspronkelijke nederzettingspatroon (niet gesitueerd langs een centrale 

HOUTWALLEN 

BERMEN, KADEN,  

TALUDS EN DIJKEN 

HEIDEGEBIEDEN 

VEENPOLDERLANDSCHAP 

LAAGVEEN 

VEENPOLDERDIJKEN 

LEIDIJKEN 

VEENONTGINNINGS-

LANDSCHAP, HOOGVEEN 
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middenweg) en kleinschalige veenontginningswijken. Door de lage ligging en de 

hoge grondwaterstand is het een belangrijk weidevogelgebied. Van oorsprong 

kenmerkt het gebied zich door een dicht stelsel van beplante kavelgrenzen en 

een groot aantal bospercelen.  

 

In het veenontginningslandschap komen turf- en ringvaarten en wijken (water-

lossingen) voor. De turfvaarten, voor de afvoer van water en indertijd turf, zijn te 

vinden in het hoogveenontginningsgebied. Tot de vaarten behoren de Skoatter-

lânske (Schoterlandse), Opsterlânske (Opsterlandse) en Drachtster Kompan-

jonsfeart (Compagnonsvaart). Deze laatste wordt ook wel Fryskepeallenfeart 

(Frieschepalenvaart) of Bakkefeansterfeart (Bakkeveensche Vaart) genoemd. 

De ringvaarten zijn aangelegd als boezemwater voor naastgelegen polders: Nije 

Feart (Nieuwe Vaart), Heafeart (Hooivaart) en het Polderhoofdkanaal. Bij de 

hoogveenontginningen werd gegraven tussen wijken, die dwars op de vaart wer-

den gegraven. Ze liggen op regelmatige afstand van elkaar.  

 

Het invloedsgebied van het Alddjip (Koningsdiep) kan worden onderverdeeld in 

drie delen. Het brongebied wordt gekenmerkt door heide en bos, op een vochti-

ge ondergrond. Ten noorden van het bosgebied liggen weilanden met een re-

gelmatige blokverkaveling, ontstaan bij de ontginning van het gebied. In dit ge-

bied zijn veel dobben te vinden, herkenbaar door de rietkraag als ze waterhou-

dend zijn. Het terrein is reliëfrijk. De bovenloop van het Alddjip (Koningsdiep) is 

grotendeels gekanaliseerd. Het is een zeer open gebied met voornamelijk wei-

landen. Dit gebied is deels onderhevig geweest aan ruilverkaveling, waardoor 

het oorspronkelijke landschap met houtwallen deels verdwenen is. De beneden-

loop van het Alddjip (Koningsdiep) is gelegen ten zuiden van Beetsterzwaag, en 

loopt onder meer door natuurgebieden. De waterloop is hier niet gekanaliseerd. 

Het weidelandschap is drassig met enkele houtopstanden in de vorm van bos.  

 

Kenmerkend voor het beekdallandschap in de gemeente Opsterland zijn de 

pingoruïnes en dobben. Een pingo is een bolvormige heuvel die in een gebied 

met permafrost is ontstaan. De druk van bevriezend grondwater zorgde namelijk 

voor het opheffen van een laag bevroren grond. Vervolgens is bij het warmer 

worden van het klimaat (aan het einde van een ijstijd) een cirkelvormig meer of 

krater van de pingo overgebleven die pingoruïne wordt genoemd. Veel pingoruï-

nes zijn na het afsmelten van het ijs langzaam opgevuld met veen. De omrin-

gende door het ijs opgeworpen aarden wal is kenmerkend voor een pingoruïne. 

De pingoruïnes in Nederland zijn ontstaan in de periode na de laatste ijstijd door 

achtergebleven ijs. Pingoruïnes worden gezien als belangrijke geologische mo-

numenten. In de depressie van een pingoruïne ontstonden vaak dobben. Dob-

ben kunnen ook kunstmatig zijn aangelegd als drenkplaats voor het vee of als 

bluswaterreservoir. Evenals pingoruïnes worden dobben als belangrijke geologi-

sche monumenten gezien. 

 

In vrijwel de gehele gemeente heeft inmiddels één of meer keren een landinrich-

tingsproject plaatsgevonden. Voor het landschap heeft dit enerzijds meer open-

heid in kleinschalige gebieden betekend en anderzijds verdichting in open ge-

TURF- EN RINGVAARTEN 

EN WIJKEN 

BEEKDALLANDSCHAP 

PINGORUÏNES EN  

DOBBEN 

RUILVERKAVELING/ 

LANDINRICHTING 
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bied. Dit laatste door middel van de aanleg van landbouwwegen, beplanting en 

boerderijverplaatsing. In het kader van ruilverkaveling zijn bossen in de veenpol-

ders aangelegd, die de openheid van het landschap doorbreken. Deze bossen 

liggen voornamelijk in de omgeving van de A7. 

 

Eind 2007 is het landinrichtingsproject Midden-Opsterland afgerond, dat in 1984 

begon. Dankzij deze ruilverkaveling is de bedrijfsvoering van agrariërs verbeterd. 

De ruil van 2.724 hectare aan percelen heeft geresulteerd in grotere huiskavels 

voor de agrariërs en minder veldkavels. Hierdoor konden ook meer aaneenge-

sloten natuurgebieden worden gerealiseerd, waaronder een ‘natte ecologische 

verbindingszone’ (EVZ) tussen de Veenhoop en het Alddjip (Koningsdiep). De 

waterhuishouding in het gebied is voor de landbouw verbeterd door de aanleg 

van gemalen en waterlopen. In het veengebied rond Nij Beets heeft een peilver-

laging plaatsgevonden. Daarnaast is het wegen- en fietspadennetwerk uitge-

breid en opgewaardeerd. 

 

Op dit moment is het landinrichtingsproject Koningsdiep (gestart in 2007) in 

uitvoering. Door kavelruil, grondverwerving, boerderijverplaatsing en het stimule-

ren van particulier natuurbeheer wordt getracht 500 hectare natuur langs het 

Alddjip (Koningsdiep) te realiseren. 

2 . 2   

B e b o u w i n g  

In het open en besloten landschap van het buitengebied komt een veelheid aan 

verspreid liggende bebouwing ten behoeve van diverse functies voor. Naast 

boerderijbebouwing voor de agrarische functie gaat het daarbij ook om woningen 

voor de woonfunctie en enkele bedrijfsgebouwen voor de niet-agrarische bedrij-

vigheid. Er zijn bovendien aardgaslocaties en bouwwerken met een bijzondere 

civieltechnische functie, zoals gemalen en waterkeringen in het buitengebied. 

Hier en daar liggen kleine bebouwingsconcentraties. Nabij Hemrik is een woon-

wagenkamp gelegen. 

 

Het open landschap van Opsterland betreft de veenpolders en de grootschalige 

veenontginningen, evenals een strook langs het Alddjip (Koningsdiep). Het ge-

bied wordt gekenmerkt door de grootschalige openheid van het landschap, met 

daarin verspreid liggende bebouwingsconcentraties, linten en solitaire bebou-

wingen. Deze bebouwingsconcentraties zijn veelal geaccentueerd met beplan-

ting. Hierdoor ontstaan plaatselijke verdichtingen in een weids landschap. De be-

bouwingsconcentraties variëren van enkele woningen tot kleine gehuchten. Een 

voorbeeld is Ulesprong, waar het bebouwingsbeeld wordt bepaald door enkele 

boerderijen en kleinere woningen. De soms stevige erfbeplantingen dragen bij 

aan de verdichting. De linten kennen soms een grote en soms een lage bebou-

wingsdichtheid. Kenmerkend is de soms zeer diverse bebouwing. De bebouwing 

in het open landschap wordt gekenmerkt door ingetogen bebouwing. De archi-

tectuur is over het algemeen sober. 

BEBOUWING IN OPEN 

GEBIED 
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Tot het besloten gebied wordt het oostelijke deel van de gemeente gerekend, 

van Gorredijk tot Bakkeveen en daarnaast de gebieden rond Beetsterzwaag en 

Ureterp. De beslotenheid van het landschap door bossen en houtwallen typeert 

dit gebied. Het gebied wordt gekenmerkt door verspreid liggende bebouwing; 

zowel geconcentreerd in linten als meer individueel gelegen. Een voorbeeld van 

een bebouwingsconcentratie betreft Olterterp, waar naast woonhuizen en boer-

derijen ook instellingen en bedrijven gevestigd zijn. Het bebouwingsbeeld is in 

deze concentraties even divers als in het buitengebied als geheel. De diversiteit 

komt onder andere tot uitdrukking in de samengesteldheid van de bebouwings-

massa’s. In de loop van de tijd hebben vele verbouwingen plaatsgevonden, 

waarbij vaak nieuwe bouwmassa’s aan de reeds aanwezige bebouwing zijn toe-

gevoegd. In vergelijking tot de bebouwing in het open landschap wordt de be-

bouwing in het besloten landschap gekenmerkt door uitbundiger bebouwing. De 

architectuur is over het algemeen rijker. 

 

In het buitengebied van Opsterland zijn voorts enkele korte seriematige lintbe-

bouwingen met kleinschalige en identieke woonbebouwing te vinden. Deze zijn 

aanwezig bij Nij Beets, Ureterp, Siegerswoude en Langezwaag. De woningen 

zijn vaak gesitueerd aan een ondergeschikte ontsluitingsweg, haaks op een 

regionale ontsluitingsweg. De woningen worden gekenmerkt door een lage goot- 

en bouwhoogte. De nokrichting is haaks op de weg. Vaak zijn het samengestel-

de bouwmassa’s, die nog opmerkelijk onaangetast zijn gebleven. In een enkel 

geval heeft uitbreiding plaatsgevonden. De detaillering van de woningen is sober 

en het kleur- en materiaalgebruik over het algemeen traditioneel. De kwaliteit ligt 

in de gaafheid per lint als geheel. 

 

Verspreid over het gemeentelijk grondgebied komen, zowel binnen als buiten de 

bebouwde kom, diverse stelpboerderijen en kop-hals-rompboerderijen voor. 

Boerderijen zijn vanwege hun afmetingen en verschijningsvorm vaak in sterke 

mate bepalend voor het ruimtelijk aanzien van een gebied. Tegelijkertijd is het 

merkbaar dat de boerderijbebouwing steeds meer onder druk komt te staan. Zo 

blijkt dat de boerderijen, die nog in agrarisch gebruik zijn, vaak niet meer vol-

doen aan de eisen van deze tijd; nieuwe bedrijfsgebouwen worden bijgeplaatst 

en het oude bedrijfspand krijgt dan een ondergeschikte functie. Sommige boer-

derijen raken daardoor geleidelijk in verval. Daarnaast blijkt dat veel agrarische 

bedrijven zijn beëindigd. Vooral de grote panden lopen risico op verval, omdat 

een gepaste herbestemming niet altijd wordt gevonden. De kleinere voormalige 

agrarische bedrijven zijn vaak volledig (dus ook de stal- en opslagruimte) omge-

zet in woonhuizen. Herstel en onderhoud van kleinere panden is minder kost-

baar en zal dus in de meeste gevallen geen knelpunten opleveren. De gemeente 

hecht aan instandhouding van de in cultuurhistorisch opzicht belangrijke panden 

uit de 19de en begin 20ste eeuw. Op enkele plekken zijn ook oudere boerderijen 

aanwezig. 

In de afgelopen decennia is sprake geweest van een toenemende schaalvergro-

ting van het agrarische landschap en van het boerenbedrijf. Tevens zijn veran-

deringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Het is daarom niet verwonderlijk dat 

er bij de gemeente steeds vaker verzoeken binnenkomen voor het oprichten van 
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bijzondere stalvormen. Vanuit de gemeente is er aandacht voor de bouw van 

nieuwe boerderijen en bijzondere stalvormen (boog- en serrestallen). Dit vraagt 

bijzondere aandacht, omdat deze in het landelijk gebied van grote invloed kun-

nen zijn op het bebouwingsbeeld. De gemeente wenst met toekomstige bouw 

een nieuw hoofdstuk aan de bebouwingsgeschiedenis van het gebied te kunnen 

toevoegen. 

 

  
F i g u u r  4 .  S e r r e s t a l  ( l i n k s )  e n  b o o g s t a l  ( r e c h t s )  

 

De serrestal is meestal opgebouwd uit meerdere ‘tunnels’. Deze hebben een 

rechthoekige plattegrond en een gebogen dakvorm. Meerdere tunnels vormen 

samen het totale bouwvolume dat zich kenmerkt door het omvangrijke grondop-

pervlak, de hoge gootlijn en het samengestelde dak. De stal kan in een later 

stadium worden uitgebreid door de tunnels te verlengen of door een extra tunnel 

toe te voegen. 

 

De basis van de serrestal wordt gevormd door een stalen frame dat als draag-

constructie dienst doet. Voor de vlakvulling kunnen diverse materialen worden 

gebruikt. Het dak wordt dichtgezet met doek, terwijl de gevels veelal worden op-

gebouwd uit een betonnen keerwand met daarboven lichtdoorlatend materiaal 

(gaas of doek). 

 

Soms wordt een combinatie met damwandbekleding gemaakt. Omdat het mate-

riaal van de topgevel vaak afwijkt van het onderliggende deel, ontstaat vaak een 

sterke tweedeling tussen het bovenste en onderste gedeelte van het gevelvlak. 

De serrestal heeft een functionele, doelmatige detaillering en een bedrijfsmatige 

uitstraling. 

 

De boogstal is een nieuw stalconcept in de veehouderij. Het wordt gekenmerkt 

door een kolomloze boogvormige overspanning van 25 tot maximaal 50 meter 

breed en een hoogte van 6 tot maximaal 12 meter. De boogstal is opgebouwd uit 

een onderbouw en een bovenbouw. Deze zijn onafhankelijk van elkaar te bou-

wen. De dakconstructie is ook toe te passen op een conventionele onderbouw. 

De bovenbouw is opgebouwd uit stalen vakwerkliggers, bekleed met windbreek-

gaas en waterdicht foliemateriaal. 

 

Er is veel keuze in kleur en materiaal van kap en kopgevels. De kopgevels kun-

nen eventueel ook naar binnen geplaatst worden om een overkapte buitenruimte 

te maken. De boogstal is meestal opgebouwd uit meerdere ‘tunnels’. Deze heb-

ben een rechthoekige plattegrond en een gebogen dakvorm. Meerdere tunnels 

vormen samen het totale bouwvolume dat zich kenmerkt door het omvangrijke 

SERRESTAL 

BOOGSTAL 
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grondoppervlak, de hoge gootlijn en het samengestelde dak. De stal kan in een 

later stadium worden uitgebreid door de tunnels te verlengen of door een extra 

tunnel toe te voegen. 

 

Een aantal gebouwen in het buitengebied heeft een bijzondere kwaliteit en is op 

grond daarvan als rijksmonument aangewezen. De in het plangebied voorko-

mende monumenten zijn in tabel 2 aangegeven. 

 
T a b e l  2 .  R i j k s m o n u m e n t e n  i n  h e t  b u i t e n g e b i e d  

( B r o n :  G e m e e n t e  O p s t e r l a n d ) .  

Locatie Beschrijving 

Foarwurker Wei 3, Bakkeveen Landhuis met aanleg van de tuin en bos, zonne-

wijzer en tuinsieraad.  

Houtwâl 14, Bakkeveen Gave kleine boerderij van het kop-romptype. 

Jarig van der Wielen Wei 14, Bakkeveen Voormalig herberg, in 1890 herbouwd, in de 

voorgevel gevelsteen Allardsoog 1785. 

Mjûmster Wei 37, Bakkeveen Boerderij waarvan het korte lage voorhuis een 

zadeldak met rieten dekking draagt. 

Nije Drintse Wei,  

op de grens met provincie Drenthe 

De zogenaamde Landweer. Zeer oude grenswal 

met kreupelhout begroeid.  

Beetsterweg 13, Beetsterzwaag Boerderij waarvan het voorhuis als dwarshuis 

terzijde voor de schuur is gebouwd. 

Beetsterweg 16, Beetsterzwaag Dit complex omvat een stelp met een gedeeltelijk 

ingebouwde bijschuur en een stookhok. 

Van Harinxmaweg 7, Beetsterzwaag Gave kleine boerderij van het kop-romptype met 

bijgebouwen. 

Kerkepad West 1, Beetsterzwaag Woning onder zadeldak tussen topgevels, waar-

van de voorste eindigt in een forse schoorsteen. 

Kerkepad West 2, Beetsterzwaag Complex van kop-rompboerderijtje, bakhuisje en 

wagenschuur. 

Kerkepad West 10, Beetsterzwaag Kerk 1889, drie gebeeldhouwde zerken, 18de 

eeuw. Twee klokken 1482 en 1520. 

Kerkepad Oost 47, Beetsterzwaag Tuinmanswoning. 

Poostweg 2, Beetsterzwaag Boerderij waarvan het voorhuis een voorste 

schuurgedeelte in kop-hals-romptype. 

Dwersfeart 11, Gorredijk Boerderij van het kop-romptype, het voorhuis 

onderkelderd. 

De Leijen 29, Gorredijk Hervormde Kerk op het omheind kerkhof. 

Himrikerpaed 1, Hemrik Kleine boerderij van het hallehuistype onder 

rieten dak.  

Himrikerpaed 4, Hemrik Keuterijtje, het voorhuis heeft een riet gedekt 

zadeldak tegen topgevel met schoorsteen.  

De Buorren 149, Lippenhuizen Wateren en erfscheiding. 

Ripen 3, Nij Beets Gemaal. 

Achterwei 6, Olterterp Hervormde Kerk. 

Van Harinxmaweg 17, Olterterp Complex Huize Olterterp: Landhuis, Koetshuis en 

voormalig Ketelhuis. 

De Streek 25, Terwispel Hervormde Kerk. 

Ulesprong 24, Tijnje Achtkantige houten incomplete poldermolen. 

Selmien 47, Ureterp Middeleeuws kerkgebouw, laat 13de eeuw, het 

koor later rechtgesloten. 

Selmien bij nummer 47, Ureterp Toren Hervormde Kerk. Zware westtoren, laat 

13de-eeuws. 

RIJKSMONUMENTEN 
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Locatie Beschrijving 

Breeberchspaed 1, Wijnjewoude Zogenaamd pedikanteshuisje op het kerkhof. 

Gebouwtje onder zadeldak tegen topgevels. 

Tevens Hervormde Kerk op omheind kerkhof.  

Breeberchspaed 3, Wijnjewoude Arbeiderswoning en stookhok.  

Tsjerkereed 2, Wijnjewoude Hervormde Kerk op verhoogd omheind kerkhof. 

Weinterp 46, Wijnjewoude De pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk. 

 

De genoemde rijksmonumenten zijn beschermd door middel van de Monumen-

tenwet uit 1988. 

2 . 3   

L a n d b o u w   

Een groot deel van het landelijke gebied van de gemeente Opsterland is in ge-

bruik als landbouwgrond. De landbouw vervult naast een sociaal-economische 

ook een beheerfunctie. De landbouw is samen met de toeleverende bedrijven en 

de verwerkingsindustrie van groot sociaal-economisch belang. Tevens vormen 

de agrarische bedrijvigheid en aanverwante bedrijven een bron van werkgele-

genheid. 

 

Op de spreidingskaart in figuur 5 is de (globale) ligging weergegeven van de 

agrarische bedrijven en de paardenhouderijen in de gemeente. 

 

 
F i g u u r  5 .  S p r e i d i n g s k a a r t  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  e n  p a a r d e n h o u d e r i j e n  

 

De gemeente telt ongeveer 458 geregistreerde agrarische bedrijven, die in totaal 

15.840 hectare grond in gebruik hebben. In het landelijke gebied komt zowel in-

tensief als extensief grondgebruik voor, evenals intensieve en extensieve vee-

houderij. Figuur 6 maakt inzichtelijk in welke mate. 
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De agrarische sector in de gemeente wordt gedomineerd door de veehouderij. 

Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw krijgen veehouderijbedrijven in toene-

mende mate een akkerbouwkarakter. Dit heeft vooral te maken met de verbouw 

van snijmaïs. Er is sinds 1980 dus wel een grote stijging in het aantal agrarische 

bedrijven dat snijmaïs verbouwt, maar het gaat zelden om bedrijven die dit als 

hoofdactiviteit doen. 

 

 
 

F i g u u r  6 .  A a n t a l  b e d r i j v e n  e n  h o e v e e l h e i d  h e c t a r e s  i n  g e b r u i k  n a a r  

b e d r i j f s t y p e n  ( B r o n :  D L G ,  2 0 0 8 )  

 

In de agrarische sector vinden reeds enkele decennia grote ontwikkelingen 

plaats, zoals schaalvergroting, mechanisatie, specialisatie en intensivering. Een 

van de meest besproken veranderingen in de agrarische sector is de sluiting van 

een groot aantal agrarische bedrijven in de afgelopen jaren. In 2008 telde de 

gemeente Opsterland 458 agrarische bedrijven. In 1980 bedroeg dit aantal nog 

742. Dit betekent dat in bijna 30 jaar tijd het aantal agrarische bedrijven met ruim 

38% is gedaald. Het aantal grotere bedrijven is daarentegen verhoudingsgewijs 

sterk gegroeid. De afname van het aantal bedrijven is vooral te vinden onder de 

kleinere agrarische bedrijven. 

 

Agrarische bedrijven met een omvang van circa 70 NGE1 worden tegenwoordig 

als volwaardige eenmansbedrijven beschouwd. 70 NGE is dus een volwaardig-

heidscriterium. Kleinere bedrijven betreffen over het algemeen (bedrijfsmatige of 

hobbymatige) agrarische nevenactiviteiten bij de hoofdfunctie. Hobbymatige agra-

rische activiteiten kennen een omvang tot circa 10 NGE. 

 

                                                   
1 Nederlandse Grootte-Eenheid: een economische maatstaf die gebaseerd is op het brutostan-

daardsaldo (opbrengsten minus specifieke kosten), waarmee de economische omvang van 

agrarische activiteiten wordt weergegeven. De NGE per technische productie-eenheid (hectare 

of dier) wordt berekend door het brutostandaardsaldo van de productie-eenheden te delen door 

een bepaalde deelfactor die per jaar kan verschillen. De NGE wordt gebruikt om de absolute 

bedrijfsomvang van agrarische bedrijven of sectoren weer te geven. De omrekenformule die 

hiervoor in 2009 wordt gehanteerd, is dat 1 NGE gelijkstaat aan €1.420,-. Voorbeelden: Een 

melkkoe wordt op grond hiervan aangeslagen als 1,20 NGE, een paard van 3 jaar of ouder is 

1,4648 NGE, een ram (schaap) 0,0303 NGE, een ooi 0,0528 NGE en een hectare blijvend 

grasland leidt tot 0,9930 NGE. 
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Maar liefst een kwart van de boeren in Nederland is hobbyboer met een agrari-

sche nevenactiviteit die kleiner is dan 10 NGE. Een dergelijke agrarische activi-

teit is te klein om er een substantieel inkomen uit te genereren. Een hobbyboer 

heeft veelal wat (klein)vee en enkele hectaren grond. De hobbymatige agrari-

sche nevenactiviteit wordt vaak door een persoon gevoerd die daarnaast een 

andere bron van inkomsten heeft: een derde van de hobbyboeren ontvangt een 

pensioenuitkering en in de overige gevallen is er vaak sprake van een baan 

buitenshuis. Hobbymatige nevenactiviteiten worden gekenmerkt door: 

- een omvang van enkele NGE, < 10 NGE; 

- nauwelijks of geen marktoriëntatie; 

- een niet verzekerde continuïteit op grond van productiemiddelen; 

- een perceel met bijbehorende bebouwing dat in het gebruik in overwe-

gende mate op wonen is gericht. 

 

De bedrijfsmatige agrarische nevenactiviteiten zijn – naarmate de omvang toe-

neemt – meer gericht op de markt. Er is een groter belang bij het verwerven van 

een inkomen. Er wordt overwegend geproduceerd op basis van gemiddeld een 

hoog aandeel eigen vermogen. Over het algemeen zijn de bedrijfsgebouwen wat 

ouder en vaak ook verouderd. Er zijn vaak weinig mogelijkheden voor vernieu-

wing en ontwikkeling. Vaak is ook de verkaveling van dergelijke bedrijven matig. 

Bij dit soort bedrijven bestaat overwegend de grootste behoefte aan het verbre-

den van de activiteiten met andere dan agrarische bedrijfsactiviteiten. Het aan-

deel van deze bedrijven neemt af ten gunste van de hobbyboeren en de vol-

waardige agrarische bedrijven. 

 

Van de volwaardige agrarische bedrijven is de verwachting dat deze in de nabije 

toekomst in meer of mindere mate mee zullen gaan in de trend van schaalver-

groting. De vraag is of die agrarische bedrijven stapsgewijs doorgroeien of dat zij 

ineens een grotere schaalsprong zullen maken, waarbij een bedrijf in omvang 

bijvoorbeeld geheel verdubbelt of zelfs verdrievoudigt door een ander bedrijf 

over te nemen. 

 

De behoefte van (grondgebonden) agrarische bedrijven die zich verder willen 

ontwikkelen door de productieomstandigheden te verbeteren, is groot. Verouder-

de bedrijfsbebouwing, kleine percelen en “onhandige” randbeplanting staan in de 

weg voor bedrijven die efficiënt willen (en moeten) produceren. Dergelijke bedrij-

ven zullen in de toekomst steeds streven naar verdere optimalisatie van de pro-

ductieomstandigheden en zullen steeds een beroep op de gemeente doen om 

mee te werken aan deze optimalisatie. 

 

Gebleken is dat de volwaardige agrarische bedrijven (meer dan 70 NGE) in de 

afgelopen jaren in aandeel zijn gegroeid. Het aandeel bedrijfsmatige agrarische 

nevenactiviteiten neemt af. De agrariërs met bedrijfsmatige nevenactiviteiten 

stoppen ofwel de bedrijfsvoering of kiezen voor een sterke schaalvergroting. Een 

deel van de gestopte bedrijfsmatige agrarische nevenactiviteiten worden voort-

gezet als hobbymatige nevenactiviteit. Naar verwachting zal het proces van 

schaalvergroting zich voortzetten. 

HOBBYBOEREN 

BEDRIJFSMATIGE 

AGRARISCHE 
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VOLWAARDIGE 
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Mede in dit licht bekeken en in verband met de voorbereiding van diverse plan-

nen en projecten in het landelijke gebied, waaronder dit bestemmingsplan Bui-

tengebied, acht de gemeente het van groot belang dat inzicht bestaat in de 

toekomstige ontwikkelingen in de landbouw. Hiertoe is in 2008 door de Dienst 

Landelijk Gebied (DLG) een landbouwstructuuronderzoek uitgevoerd, genaamd 

“OpsterLânbou Struktuerundersiik”. Het doel van het onderzoek is de ontwikke-

lingen voor ongeveer de komende 10 jaar inzichtelijk te maken. Het onderzoek is 

er voornamelijk op gericht geweest om nadere gegevens te verkrijgen van de 

gevolgen en kansen van de schaalvergroting voor de verschillende agrarische 

bedrijfsvormen en de verwachte omvang van gebouwencomplexen en de daarbij 

horende bouwpercelen. Daarnaast heeft een detaillering van het onderzoek voor 

vijf deelgebieden plaatsgevonden waar in meer of mindere mate de komende 10 

jaar ontwikkelingen worden verwacht met andere functies dan alleen landbouw: 

- Bakkeveen: hoofddoelstelling is een verdere ontwikkeling van recreatie-

mogelijkheden, maar ook ruimte voor woningbouw. 

- Drachten: hoofddoelstelling is het landschappelijk mooi houden van het 

gebied tussen Beetsterzwaag, Drachten en de Rijksweg A7. 

- Riperkrite (Westelijk-Opsterland): hoofddoelstelling is zoeken naar een 

nieuwe economische drager in de vorm van natuur-waterberging-recrea-

tie, naast de landbouwfunctie. 

- Alddjip (Koningsdiep): hoofddoelstelling is het verbeteren van de land-

bouwstructuur (ondersteund door het Landinrichtingsproject Koningsdiep). 

- Witte gebied: Hoofddoelstelling is het verbeteren van de landbouwstruc-

tuur. 

 

Door DLG is in het landbouwstructuuronderzoek de algemene conclusie getrok-

ken dat in de gemeente het proces van schaalvergroting van de landbouw door-

gaat. Dit vergt afstemming met de andere ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

De komende vijf jaar zullen vooral de (volwaardige) bedrijven groter dan 70 NGE 

volop investeren om te kunnen produceren tegen wereldmarktprijzen. Het is 

daarom van belang dat de landbouwontwikkelingen vanuit het gemeentelijk be-

leid (o.a. bestemmingsplan Buitengebied) in de gaten worden gehouden om 

daarmee onomkeerbare en/of desinvesteringen van de ondernemers te voorko-

men. Het is daarom goed om de ondernemers te wijzen op de (on)mogelijke ont-

wikkelingen naar de toekomst, zodat een weloverwogen beslissing kan worden 

genomen over uitbreiding van hun bedrijf ter plekke of elders.  

2 . 4   

N a t u u r   

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een compleet overzicht van de be-

schermde natuurgebieden en door de Flora- en faunawet beschermde dier- en 

plantensoorten opgesteld (Ecologisch onderzoek buitengebied). Dit rapport is als 

bijlage bij dit bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. Voor een compleet 

overzicht van de natuurwaarden wordt kortheidshalve naar dit rapport verwezen.  

LANDBOUWSTRUC-

TUURONDERZOEK 

OPSTERLAND 
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De volgende typen beschermde gebieden komen in het plangebied voor: 

 

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  

De Natura 2000-gebieden betreffen gebieden die reeds vallen onder de Vogel- 

en/of Habitatrichtlijn. In Opsterland komt een drietal Natura 2000-gebieden voor. 

De Bakkeveense Duinen en het Wijnjeterper Schar vallen beide onder de Habi-

tatrichtlijn. Van Oordt’s Mersken is van origine een Vogelrichtlijngebied. Het Ter-

wispeler Grootschar, gedeeltelijk liggend in Van Oordt’s Mersken, is later aan-

gewezen als Habitatrichtlijngebied. 

 

B e s c h e r m d e  N a t u u r m o n u m e n t e n  

Voorheen waren dit de beschermde natuurmonumenten en staatsnatuurmonu-

menten. Met ingang van de herziene Natuurbeschermingswet (Nbw) is dit on-

derscheid vervallen. Bovendien komt de status van een beschermd natuurmo-

nument te vervallen voor dat gedeelte dat samenvalt met het Natura 2000-ge-

bied. Wel maken de natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden, op 

grond waarvan het beschermde natuurmonument is aangewezen, voor dat ge-

deelte van het Natura 2000-gebied onderdeel uit van de instandhoudingsdoel-

stellingen. 

 

D e  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit: 

- Kerngebieden: onder andere natuurterreinen, bossen en grote wateren. 

- Natuurontwikkelingsgebieden: gebieden die een goede mogelijkheid bie-

den voor het ontwikkelen van natuurwaarden. 

- Verbindingszones: zones die uitwisseling van soorten tussen bovenge-

noemde gebieden mogelijk maken. 

 

Van de drie belangrijkste en via de Natuurbeschermingswet beschermde Natura 

2000-gebieden wordt hierna een beeld geschetst. Dit zijn: De Bakkeveense Dui-

nen, het Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken. Alle drie de Natura 2000-

gebieden zijn eveneens aangewezen als onderdeel van de EHS. 

 

B a k k e v e e n s e  D u i n e n  

De Bakkeveense Duinen (zie figuur 7) is een gevarieerd gebied met bos- en 

heideterreinen en graslanden in het dal van de Boarn (Boorne) of het Alddjip 

(Koningsdiep). In dit plaatselijk sterk geaccidenteerde terrein liggen uitgestrekte 

heidebegroeiingen als een deken over de duinen en zure vennen. Open zand en 

pioniergraslanden van stuifzand nemen een ondergeschikte plaats in. De bossen 

op het terrein bestaan vooral uit aangeplante en spontaan opgeslagen grove 

dennenbegroeiingen. 
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F i g u u r  7 .  L i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d  B a k k e v e e n s e  D u i n e n  

( B r o n :  M i n i s t e r i e  v a n  L N V ,  2 0 1 0 )  

 

Het gebied de Bakkeveense Duinen is in de eerste tranche voorlopig aangewe-

zen als Natura 2000-gebied. Het concept-aanwijzingsbesluit heeft begin 2007 ter 

inzage gelegen. 

 

H e t  W i j n j e t e r p e r  S c h a r  

 
 

 

 

 
 

 

 

F i g u u r  8 .  L i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d  W i j n j e t e r p e r  S c h a r  

( B r o n :  M i n i s t e r i e  v a n  L N V ,  2 0 1 0 )  
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Het Wijnjeterper Schar (zie figuur 8) is een heidegebied in de middenloop van 

het Alddjip. Het grootste deel van het gebied bestaat uit een reliëfrijk dekzand-

landschap, waarin leem aan de oppervlakte komt. 

 

Langs de beek ligt een smal veengebied. In het zandgebied ligt een groot aantal 

laagten. In de laagten in de keileem hebben zich beekeerdgronden gevormd, 

waar het aanwezige blauwgrasland aan gebonden is. Karakteristiek in het ge-

bied zijn daarnaast droge en natte heide, heischraal grasland en kleine zeggen-

moerassen. Lokaal komt dotterbloemhooiland voor. De graslanden worden afge-

wisseld met vochtige bossen. Door het reliëf en de verschillende bodemsoorten 

zijn veel natuurlijke gradiënten tussen de vegetatietypen aanwezig. 

Het gebied is net als De Bakkeveense Duinen in de eerste tranche aangewezen 

als Natura 2000-gebied. 

 

V a n  O o r d t ’ s  M e r s k e n  

 
F i g u u r  9 .  L i g g i n g  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d  V a n  O o r d t ’ s  M e r k e n  

( B r o n :  M i n i s t e r i e  v a n  L N V )  

 

Van Oordt's Mersken (zie figuur 9) ligt in de benedenloop van het Alddjip op de 

overgang van zandgronden naar laagveen en op de overgang van de laterale 

gradiënt van het beekdal. Het terrein kent een kleinschalige afwisseling van di-

verse typen grasland en moerassen. Het gebied is vooral van belang vanwege 

de aanwezige blauwgraslanden. Daarnaast komen dotterbloemhooilanden en 

grote zeggenvegetaties voor. Het laagste deel is een belangrijke ganzenpleister-

plaats. Het is ook van Europees belang als broedgebied voor soorten van krui-

denrijke graslanden (paapje). 
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De procedure aanwijzing van het gebied Van Oordt’s Merken (incluis het Terwis-

peler Grootschar) als Natura 2000-gebied is in 2008 van start gegaan.  

 

E c o l o g i s c h e  h o o f d s t r u c t u u r  

Naast de hiervoor genoemde Natura 2000-gebieden behoort onder meer de 

beoogde ecologische verbindingszone langs het Alddjip tot de EHS. 

 

 
F i g u u r  1 0 .  E H S  i n  d e  g e m e e n t e  O p s t e r l a n d  

( B r o n :  P r o v i n s j e  F r y s l â n ,  2 0 0 9 )  

 

Er zijn ook diverse kleinere ecologische verbindingszones in het plangebied (deels 

buiten de EHS). De natte ecologische verbindingszones betreffen: 

- Drait - Verbindingskanaal (aangelegd in 1996-1997); 

- Vlierbossloot - Binnenringvaart - Zilverkanaal naar Alddjip. 

 

De beoogde droge ecologische verbindingszones zijn: 

- Merskenheide - Duurswouderheide; 

- Wijnjeterper Schar - Duurswouderheide; 

- Duurswouderheide - Haulerveld; 

- Wijnjeterper Schar - Tjonger; 

- Lippenhuisterheide - Dellebuursterheide; 

- Beetsterzwaag naar de Friese Wouden.  

 

Besloten is deze zones te realiseren in het kader van de uitvoering van de rest-

opgave van het voormalige ROM-project Zuidoost-Friesland.  

 

De Provinsje Fryslân heeft zich ten doel gesteld een robuuste natte ecologische 

verbindingszone van Zuidwest-Friesland naar Noordoost-Friesland tot stand te 

brengen. In en/of in de naaste omgeving van Opsterland betreft dit een traject 

van het Natura 2000-gebied De Deelen, gelegen in de gemeente Heerenveen, 

VERBINDINGSZONES 
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mogelijk via het grondgebied van Tijnje en Nij Beets naar de Veenhoop. De plan-

vorming verkeert in een pril stadium. 

 

O v e r i g e  n a t u u r w a a r d e n  

Binnen de gemeente Opsterland is voorts een aantal belangrijke weidevogelge-

bieden aanwezig. Deze gebieden vallen grotendeels onder de eerdergenoemde 

EHS. 

 

De provincie Fryslân is een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Voor 

de opvang van ganzen en smienten heeft de Provinsje Fryslân ganzenfoera-

geergebieden aangewezen. Deze gebieden zijn in het streekplan Fryslân 2007 

aangegeven. Binnen de gemeente liggen de ganzenfoerageergebieden voorna-

melijk in het gebied ten zuiden van Nij Beets. 

 

 
F i g u u r  1 1 .  G a n z e n f o e r a g e e r g e b i e d  

( B r o n :  P r o v i n s j e  F r y s l â n ,  2 0 0 9 )  

 

De gemeente kent daarnaast ook nog andere natuurgebieden, zoals: de Fen-

nen, Kapellepôlle en de Merskenheide. 

 

In het noordoostelijke deel van Friesland ligt een landschapszone die in het 

noordoosten van de gemeente Opsterland eindigt. Deze landschapszone is een 

zoekgebied voor een aaneensluitend netwerk van bosjes en singels. Het doel is 

een robuuste verbindingszone, waarbij de bosjes en singels schuilgelegenheid 

bieden voor verschillende diersoorten. 

WEIDEVOGELGEBIEDEN 

GANZENFOERAGEER-

GEBIEDEN 

LANDSCHAPSZONE 

NOORDOOST-FRIESLAND 
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2 . 5   

W o n e n   

In het landelijke gebied van de gemeente vindt relatief veel bewoning plaats. Het 

type woningen in het buitengebied is zeer divers. Een deel van de woningen 

bestaat uit bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven en niet-agrarische bedrij-

ven. Ook zijn voormalige boerderijen thans in gebruik als burgerwoning. Buiten 

dat er veel woningen verspreid in het buitengebied staan, zijn ook veel woningen 

gesitueerd in de bebouwingslinten. 

 

 
F i g u u r  1 2 .  S p r e i d i n g s k a a r t  w o n i n g e n  

 

De meeste woningen bestaan uit een gebouw dat als één bouwlaag met een 

bewoonbare kap is gebouwd. 

 

In figuur 12 is de spreidingskaart opgenomen waarop de ligging van woningen in 

het plangebied geïllustreerd is. Daarin is het patroon van de ontsluiting van het 

buitengebied goed herkenbaar en wordt tevens duidelijk dat een groot aantal 

woningen in de vorm van linten in het buitengebied aanwezig is. 

2 . 6   

S p o r t - ,  h o r e c a -  e n  r e c r e a t i e v e  

v o o r z i e n i n g e n  

Verspreid in het buitengebied zijn diverse functies aanwezig op het gebied van 

de sport-, horeca- en recreatieve voorzieningen. De ligging van deze functies is 

globaal weergegeven op de in figuur 13 weergegeven spreidingskaart. 
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Wat betreft sportvoorzieningen zijn er verschillende ijsbanen in het buitengebied 

van Opsterland aanwezig. Bij Nij Beets, Tijnje en Hemrik ligt bovendien een open-

luchtzwembad. Bij Beetsterzwaag zijn voorts een 18-holesgolfbaan en een ten-

nisbaan gelegen. Nabij Tijnje (Hanebuert) ligt een hondentrainingsterrein. Tevens 

zijn in het buitengebied verscheidene maneges te vinden. 

 

 
F i g u u r  1 3 .  S p r e i d i n g s k a a r t  s p o r t ,  h o r e c a  e n  r e c r e a t i e  

 

Wat betreft de horeca komen los van elkaar of in combinatie (met overige ver-

blijfsrecreatieve voorzieningen) enkele hotels, restaurants en cafés voor. Er is 

bovendien een cursuscentrum in het buitengebied gevestigd, waar kan worden 

overnacht. 

 

De recreant en toerist komen naar Opsterland om te genieten van rust, ruimte, 

natuur en cultuur; om er te wandelen, fietsen, varen of paardrijden.  

 

Het gedifferentieerde landschap van de gemeente Opsterland leent zich uitste-

kend voor fietsen en wandelen. Dit uit zich in een zeer uitgebreid en fijnmazig 

fiets- en wandelroutenetwerk van paadjes en wegen. Dit wordt recreatief dan wel 

toeristisch als een sterk kwaliteitspunt van de gemeente ervaren. Karakteristieke 

dorpsbeelden en beeldbepalend erfgoed versterken voorts de aantrekkelijkheid 

van het gebied voor de recreant en toerist. 

 

Op de verbinding Tijnje - Nij Beets ligt een veerpontje in Ulesprong over de Nije 

Feart voor wandelaars en fietsers. 

 

In het plangebied liggen geen specifieke concentratiepunten van dagrecreatie. 

Alleen het speelbos Sparjeburd van Staatsbosbeheer te Hemrik heeft primair 

een dagrecreatieve functie. De bossen rond Beetsterzwaag en de bos- en heide-

SPORT 

HORECA 

DAGRECREATIE 
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terreinen ten oosten en westen van Bakkeveen hebben een functie gericht op 

dagrecreatief medegebruik.  

 

In het plangebied wordt aan De Ripen 3 te Nij Beets het Sudergemaal aangetrof-

fen als onderdeel van het verderop gelegen openlucht laagveenderij museum It 

Damshûs. 

 

 
F i g u u r  1 4 .  V e r b l i j f s a c c o m m o d a t i e s  i n  O p s t e r l a n d  o p  d e  r e c r e a t i e -

k a a r t  v a n  F r y s l â n  ( B r o n :  P r o v i n s j e  F r y s l â n ,  2 0 0 9 )  

 

Op verblijfsrecreatief vlak kan op veel verschillende plaatsen in de gemeente 

worden overnacht. Dit varieert van redelijk grootschalige kampeerterreinen rond 

Bakkeveen, die primair gericht zijn op de toeristisch-recreatieve sector, tot 

standplaatsen voor het kamperen bij de boer. Kamperen vindt al dan niet in 

combinatie met de verhuur van appartementen en recreatiebungalows of Bêd en 

Brochje plaats. Ook komen er enkele kampeerboerderijen en hotels in het bui-

tengebied voor. Verspreid in het plangebied komen eveneens recreatiewoningen 

voor. 

 

Naast landrecreatie komt ook oever- en vaarrecreatie voor. Het gebied Zuidoost-

Friesland, waartoe Opsterland behoort, is een rustig watersportgebied. Belang-

rijk voor de watersport is hier de zogenoemde Turfroute. Dit is de recreatieve 

vaarroute over de historische kanalen tussen Drenthe, de kop van Overijssel en 

het Friese Merengebied. Via de Opsterlânske Kompanjonsfeart (Opsterlandse 

Compagnonsvaart) en de Nije Feart (Nieuwe Vaart) loopt de turfroute door de 

gemeente langs natuurgebieden en door dorpjes heen. De Nationale Parken het 

Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld, de Alde Feanen en de Weerribben wor-

den door deze route met elkaar verbonden. Voor de toervaarders zijn langs de 

Turfroute verschillende voorzieningen aanwezig. Momenteel wordt gewerkt aan 

de heropening van het Polderhoofdkanaal. 

 

VERBLIJFSRECREATIE 

OEVER- EN  

VAARRECREATIE 
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In de gemeente worden aan de Turfroute enkele aanlegplaatsen van recreatie-

schap de Marrekrite aangetroffen. De Marrekrite zorgt voor aanleg, beheer en 

onderhoud van aanlegplaatsen in de bij het recreatieschap betrokken gemeen-

ten. 

 

In het plangebied zijn voorts veel beweegbare bruggen en sluizen.  

2 . 7   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v i g h e i d   

Het aantal niet-agrarische bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in het 

buitengebied is over het algemeen genomen beperkt. Voor een deel betreft dit 

bedrijven die in voormalige boerderijen zijn gevestigd. De specifieke recreatiebe-

drijven (campings, groepsaccommodaties en dergelijke) zijn reeds in de voor-

gaande paragraaf over recreatie behandeld. 

 

Niet-agrarische bedrijvigheid komt verspreid voor in het plangebied. De bedrijven 

zijn veelal gesitueerd in de bebouwingslinten. Zij zijn divers van aard. Een aantal 

bedrijven betreft landbouwgelieerde bedrijvigheid, zoals loon- en grondverzetbe-

drijven (cat. 3.1; SBI-code 016-1) of opslag van landbouwwerktuigen. Ook zijn er 

meerdere kwekerijen annex tuincentra (cat. 2; SBI-code 4752), en bouw/klus-

senbedrijven (max. cat. 3.2; SBI-code 41, 42, 43/-1) in het gebied gesitueerd.  

 

Tankstations, waarvan een aantal met een LPG-installatie, komen op verschil-

lende plaatsen in het plangebied voor. Dit naast de bedrijvigheid in de autohan-

del en -onderdelen (cat. 2; SBI-code 451, 452, 454) en autosloperij (max. cat. 

3.2; SBI-code 4677). 

 

Incidenteel worden ook een zorgboerderij (cat. 2; SBI-code 86), bakkerij (min. 

cat. 2; SBI-code 1071), antiekhandel (cat. 1; SBI-code 47), houtzagerij (cat. 3.2; 

SBI-code 16101), evenementenservice (cat. 2; SBI-code 562) en een transport-, 

mechanisatie- (beide max. cat. 3.1; SBI-code 77), rietdekkers-, betonboor- en 

metselbedrijf (allen max. cat. 3.2; SBI-code 41, 42, 43/-1) onderscheiden. 

Een groot aantal van deze bedrijven heeft tevens een bedrijfswoning. Zoals 

eerder opgemerkt is ook een aantal bedrijven in voormalige boerderijen geves-

tigd. In een aantal gevallen is de bedrijvigheid niet of nauwelijks waarneembaar, 

doordat zij ondergeschikt is aan de woonfunctie. 

2 . 8   

D i v e r s e  v o o r z i e n i n g e n  e n  f u n c t i e s   

Het buitengebied van de gemeente is zeer divers van karakter qua voorzienin-

gen. Qua maatschappelijke voorzieningen is het aantal kerken en begraafplaat-

sen in het buitengebied opvallend. Bij Wijnjewoude, Siegerswoude en Ureterp 

staat een klokkenstoel. 
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In het buitengebied zijn ten behoeve van de nutsvoorzieningen voorts transfor-

matorhuisjes, gasstations en telecomvoorzieningen geïnventariseerd. Ook zijn er 

op enkele locaties voorzieningen van het waterschap te vinden, zoals gemalen, 

keringen etc. Een tweetal tracés ten behoeve van hoogspanningsleidingen door-

kruist de gemeente. 

2 . 9   

I n f r a s t r u c t u u r   

W e g e n  

De gemeente Opsterland wordt ontsloten dan wel doorsneden door een groot 

aantal wegen van lokale en bovenlokale betekenis. De hoofdstructuur van de 

wegen is in rijks- en provinciale wegenplannen vastgelegd. Er worden stroom-

wegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen onderscheiden. 

 

De stroomwegen vormen het landelijke en regionale hoofdwegennet. Het lande-

lijke stroomwegennet is grofmazig en verbindt de Nederlandse bestuurlijke en 

economische centra onderling. Regionale stroomwegen zorgen voor de verbin-

ding van de stedelijke centra in de provincie onderling en verbinden deze centra 

met de landelijke centra. Streefbeeld van de provincie, zoals vastgelegd in het 

“Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2006” (PVVP), is dat deze wegen een 

pure stroomfunctie hebben op zowel wegvakken als kruispunten. 

 

Een tweetal wegen in de gemeente zijn gekwalificeerd als (nationale) stroom-

weg, te weten: 

- A7: (Zaanstad -) Heerenveen - Drachten (- Groningen en Duitsland); 

- N381: Drachten - Drentse grens. 

 

STROOMWEGEN 
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F i g u u r  1 5 .  T o p o g r a f i s c h e  w e g e n k a a r t  v a n  O p s t e r l a n d  

( B r o n :  F a l k p l a n ,  2 0 0 4 )  

 

Naast stroomwegen zijn er in de provincie gebiedsontsluitingswegen. Gebieds-

ontsluitingswegen hebben voor een groter gebied een ontsluitende functie. De 

gebiedsontsluitingswegen hebben een sterke verbindende kwaliteit; ze vervullen 

vooral de verbinding tussen regionale centra en stroomwegen of regionale cen-

tra onderling. Bundelende kwaliteit is bij deze wegen ook belangrijk. Gebieds-

ontsluitingswegen zijn op dit moment vaak uitgevoerd als 80 km/uur weg en in 

sommige gevallen als autoweg met gelijkvloerse kruispunten. 

 

In Opsterland betreft dit de volgende wegen: 

- N392: A7 - Terwispel/Gorredijk (regionale gebiedsontsluitingsweg); 

- N917: Ureterp - Haulerwijk. 

 

Voor wat betreft de beheerszones langs provinciale wegen is de provinciale we-

genverordening van belang. Voor de als hoofdweg aangeduide verbindingen 

dient een afstand van 30 meter uit de beheersgrens (is meestal hart bermsloot) 

aangehouden te worden. De provinciale wegenverordening stelt regels aan het 

realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van andere werkzaamheden binnen 

de beheerszone. Binnen de gemeente Opsterland zijn de A7 en de verbinding 

Drachten - Drentse grens (N381) als hoofdweg aangeduid. 

 

ONTSLUITINGSWEGEN 
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De regio kent een fijnmazige verkeersstructuur. De provinciale hoofdwegen zijn 

daarentegen onvoldoende in staat om het verkeer te bundelen, waardoor zich 

verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen voordoen op het wegennet. Dit 

doet zich het sterkst voor op het tracé van de N381 van Drachten naar Beilen en 

Emmen. 

 

De N381 wordt van Drachten tot aan de Drentse grens opgewaardeerd om de 

verbinding met Drenthe en verder naar Duitsland te verbeteren. Evenzogoed ook 

om in het gebied zelf een bundelende verkeerskwaliteit te kunnen bieden. Door 

middel van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wordt de planologisch-juridi-

sche basis hiervoor gelegd. Het plangebied van het PIP is buiten dit bestem-

mingsplan gelaten. 

 

V a a r w e g e n  

De gemeente Opsterland is niet van belang voor het beroepsvaarwegennet. De 

gemeente kent echter wel een bescheiden recreatief vaarwegennet. 

 

Het PVVP richt zich primair op de vier grootste doelgroepen, met als hoogste 

categorie Azm en als laagste Dm: 

-  grotere zeilschepen (Azm en Bzm); 

-  open zeilboten en kleinere kajuitzeilboten (Czm); 

-  (grotere) motorboten (Cm en Dm); 

-  snelle motorboten (aanwijzing gebieden). 

 

De voor de toervaart van belang zijnde recreatieve vaarverbindingen in Opster-

land zijn: 

-  Opsterlânske Kompanjonsfeart, CEMT-klasse 0 (Dm); 

- Nije Feart, (Dm, Czm). 

 

In dit bestemmingsplan wordt met de door de Provinsje Fryslân als vaarwegbe-

heerder gestelde eisen ten aanzien van de beheerszone en de bebouwingsvrije 

zone rekening gehouden. De breedte van de beheerszone en de bebouwings-

vrije zone is afhankelijk van de classificatie van de betreffende vaarweg. 

2 . 1 0   

W a t e r h u i s h o u d k u n d i g e  a s p e c t e n  

In het Europese en nationale waterbeleid, vastgelegd in onder meer de “Vierde 

Nota Waterhuishouding” (1998), de adviezen van de ‘Commissie Waterbeheer 

21ste eeuw’ en de Europese “Kaderrichtlijn Water” staat het duurzaam omgaan 

met water centraal: “Het waarborgen van voldoende veiligheid en het zo klein 

mogelijk houden van de kans op wateroverlast.”  

 

Dit moet mede gezien worden in het kader van ontwikkelingen als klimaatveran-

dering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Hiervoor is de trits ‘Vasthouden - 

Bergen - Afvoeren’ (VBA) leidraad van handelen. Kort gezegd betekent dit dat 

N381 

VASTHOUDEN -  

BERGEN - AFVOEREN 
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overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem 

en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk gebor-

gen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren 

wordt het water afgevoerd. Uitgangspunten in dit verband zijn: 

- geen afwenteling van problemen naar andere compartimenten in ruimte in 

tijd; 

- zoveel mogelijk gebiedseigen water vasthouden en de inlaat van gebieds-

vreemd water zoveel mogelijk beperken; 

- beperking van overlast door (grond)water of tekort aan water. 

 

Naast de kwantiteit heeft duurzaam omgaan met water ook betrekking op de 

kwaliteit van het water. Hierbij staat de trits ‘Schoonhouden - Scheiden - Zuive-

ren’ centraal. 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 komt het zuiveren van ver-

ontreinigd water aan bod. Uitgangspunten in dit verband zijn: 

- vervuiling waar mogelijk bij de bron aanpakken; 

- voorkomen van verspreiding van verontreinigingen; 

- benutten van schoon water. 

 

Het beleidsdoel duurzaam omgaan met water dient niet alleen in waterbeheer-

plannen te worden uitgewerkt, maar er moet ook in de bestemmingsplannen re-

kening mee worden gehouden. Afstemming van waterbeleid en ruimtelijke orde-

ning kan door: 

- het bieden van ruimte voor water in verband met veiligheid, wateroverlast 

en zoetwaterbeheer;  

- water als ordenend principe in de functietoekenning; 

- kansen benutten die water biedt voor de vergroting van de belevings-

waarde en functiecombinaties (bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden 

van voormalige waterlinies); 

- randvoorwaarden aan de inrichting en het beheer op basis van water (bij-

voorbeeld kruipruimteloos bouwen, zodat de grondwaterstand hoog kan 

blijven); 

- effecten op waterkwaliteit meewegen bij besluitvorming in de ruimtelijke 

ordening. 

 

De grote opgaven op het gebied van de waterhuishouding in Nederland hebben 

ertoe geleid dat de Rijksoverheid een nieuwe Waterwet heeft ontwikkeld. De 

Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. In de nieuwe wet staat 

integraal waterbeheer centraal. De nieuwe wet regelt het beheer van oppervlak-

tewater en grondwater en heeft ook tot doel de samenhang tussen waterbeleid 

en ruimtelijke ordening te verbeteren. Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage 

aan kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels, vergunningstelsels 

en administratieve lasten.  

 

 

SCHOONHOUDEN -  

SCHEIDEN - ZUIVEREN 

WATERWET (2009) 
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De Waterwet heeft een achttal bestaande wetten voor het waterbeheer in Neder-

land vervangen, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet 

en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Naast de Waterwet blijft de Wa-

terschapswet als organieke wet voor de waterschappen bestaan. 

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit 

de afzonderlijke waterbeheerwetten zijn gebundeld, waardoor alle handelingen 

in het watersysteem in één vergunning zijn gecombineerd. 

 

Het Derde Waterhuishoudingsplan Fryslân: “Wiis Mei Wetter” geeft de doelen 

weer die de provincie in de periode van 2010 tot 2015 wil bereiken. Het water-

huishoudingsplan staat centraal in de provinciale besluitvorming. Het Wetterskip 

Fryslân ontvangt dit provinciale plan als kader voor het waterbeheer in Fryslân. 

Het plan geeft eveneens de kaders aan voor het rioleringsbeheer van gemeen-

ten en het eigen provinciale beleid. Het waterhuishoudingsplan is de verbinden-

de schakel tussen het ruimtelijke en economische beleid van de provincie en het 

waterbeheer. Bovendien is het een structuurvisie voor het ruimtelijke beleid. Dit 

houdt in dat het plan op de onderdelen die hierop betrekking hebben dezelfde 

status heeft als het streekplan. 

 

In het Waterbeheerplan: “Wetter jout de romte kwaliteit”, is door Wetterskip Frys-

lân aangegeven welke maatregelen het in de periode van 2010 tot 2015 neemt 

om het watersysteem op orde te houden en te verbeteren. Hierbij kan het gaan 

om uitvoeringswerken, maar het betreft ook het opstellen van beleidsregels en 

verordeningen of het normale beheer en onderhoud. In het waterbeheerplan 

wordt de relatie met de doelen en resultaten uit het waterhuishoudingsplan ge-

legd. Het waterbeheerplan staat centraal in de besluitvorming binnen het Wet-

terskip Fryslân. 

 

De waterhuishouding is voor de verschillende gebruiksfuncties van de gronden 

in het buitengebied (landbouw, natuur, wonen en recreatie) van groot belang. 

Het water uit het gebied wordt geloosd op de boezem. In het plangebied komen 

verschillende peilvlakken oftewel peilgebieden voor. De verschillende gebieden 

lozen via diverse hoofdwatergangen op de boezem. De hoofdwatergangen en 

boezemkaden vormen samen het hoofdstelsel voor de waterhuishouding van het 

plangebied en zijn tevens sterk bepalend voor de landschappelijke structuur.  

 

In figuur 16 is de waterhuishouding in de gemeente weergegeven. In het plan-

gebied komen de volgende zaken voor die een waterhuishoudkundige rol vervul-

len: 

- verschillende persleidingenzones; 

- enkele boezemkadezones in het noordoostelijke deel van de gemeente; 

- een tweetal rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) bij Gorredijk en Wijn-

jewoude met bijbehorende geurcontour van 300 meter in het buitenge-

bied; 

- een grondwaterbeschermingsgebied (waterwinning) bij Nij Beets; 

- vele hoofdwatergangen (niet zichtbaar op de figuur); 

DERDE WATERHUIS-

HOUDINGSPLAN  

FRYSLÂN 

WATERBEHEERPLAN 

2010-2015 

PLANGEBIED 
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- enkele rioolgemaalzones in de nabijheid van de diverse dorpskernen (even-

eens niet zichtbaar op de figuur). 

 

 
F i g u u r  1 6 .  F r a g m e n t  w a t e r h u i s h o u d i n g k a a r t  

( B r o n :  W e t t e r s k i p  F r y s l â n ,  2 0 0 9 )  
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P l a n o l o g i s c h e  

b e p e r k i n g e n  

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de planologische beperkingen die gel-

den in het plangebied. Het gehele planologische kader is in de bijlage bij dit be-

stemmingsplan opgenomen. 

3 . 1   

G e l u i d h i n d e r  

3 . 1 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i   

Het landelijke gebied van de gemeente Opsterland kent diverse wegen met een 

geluidzone. Een zone geeft aan in welke gevallen wel of niet geluidsonderzoek 

moet worden verricht. Voor het bouwen van woningen of een ander geluidsge-

voelig object buiten de ‘geluidszone’ is een geluidsonderzoek niet verplicht. Voor 

ontwikkelingen binnen deze zones, waarbij geluidsgevoelige functies worden 

aangepast of gerealiseerd, dient een akoestisch onderzoek te worden uitge-

voerd. Nieuwe geluidgevoelige functies dienen te voldoen aan de voorkeurs-

grenswaarde van Lden 48 dB. Het plan maakt geen nieuwe geluidgevoelige func-

ties bij recht of bij afwijkingsbepalingen mogelijk.  

3 . 1 . 2   

I n d u s t r i e l a w a a i   

Voor terreinen die de vestiging van inrichtingen als bedoeld in artikel 40 juncto 

artikel 1 van de Wet geluidhinder (voormalige categorie A-inrichtingen) mogelijk 

maken, dient rondom die terreinen een zone te worden vastgesteld waarbuiten 

de geluidsbelasting op de gevels de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag 

gaan. Dit is het geval bij het bedrijventerrein Overtoom. Dit is een gezoneerd 

bedrijventerrein, waarvan de geluidzone deels in het plangebied ligt. Dit be-

stemmingsplan brengt geen wijzigingen van de zone met zich mee. Ook maakt 

dit plan geen nieuwe geluidgevoelige functies bij recht of bij afwijkingsbepalingen 

mogelijk. De vastgestelde zone is opgenomen in dit plan. 

 

Het plan mag uitvoerbaar worden geacht voor wat betreft het aspect geluidhinder. 

 

CONCLUSIE 
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3 . 2   

L u c h t k w a l i t e i t   

Dit bestemmingsplan is een conserverend plan, dat geen grootschalige activitei-

ten toelaat. Het plan maakt daarom geen projecten mogelijk die in betekende 

mate van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Het bestemmingsplan voldoet aan het 

gestelde voor luchtkwaliteit in de Wet milieubeheer. 

 

Het plan is uitvoerbaar voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit. 

3 . 3   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d   

3 . 3 . 1   

L P G - t a n k s t a t i o n s  

Een zestal tankstations is van invloed op het plangebied bestemmingsplan bui-

tengebied. Niet alle genoemde PR 10-6-contouren van de LPG-tankstations zijn 

van invloed op het plangebied. Enkele tankstations zijn binnen de bebouwde 

kom gelegen, waardoor de PR 10-6-contour niet tot in het plangebied reikt. Des-

alniettemin kennen deze inrichtingen vanwege de rondom geldende invloedszo-

ne van 150 meter ten aanzien van het groepsrisico wel een gebied dat tot in het 

buitengebied reikt en waar rekening mee moet worden gehouden. Buiten het 

invloedsgebied mogen de effecten in het geval van een calamiteit verwaarloos-

baar worden geacht. Binnen het invloedsgebied maakt het plan geen kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen mogelijk. De aanwezigheid van LPG-tankstations in en nabij het plange-

bied vormt geen belemmering om dit bestemmingsplan ten uitvoer te brengen. 

3 . 3 . 2   

W e g t r a n s p o r t  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

In de risicoatlas is aangegeven dat in het plangebied een tweetal wegen aanwe-

zig is waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het betreft de rijksweg A7 

en de provinciale weg N381. Uit de atlas blijkt dat op deze wegen de in de circu-

laire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ gegeven norm voor de PR10-6-

contour niet wordt overschreden. Binnen de bedoelde contouren is geen toena-

me van het aantal kwetsbare of beperkt kwetsbare functies aan de orde. Door de 

Wet geluidhinder is dit ook niet mogelijk; geluidcontouren van de wegen brengen 

een veel grotere ruimtelijke beperking mee dan de hiervoor genoemde risicocon-

touren. Geconcludeerd kan worden dat de aanwezigheid van de A7 en de N381 

op het gebied van externe veiligheid geen beperkingen voor het bestemmings-

plan meebrengt. 

CONCLUSIE 
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3 . 3 . 3   

A a r d g a s t r a n s p o r t l e i d i n g e n  

De gemeente wordt doorsneden door één hoofdaardgastransportleiding van 

Gasunie die deel uitmaakt van het landelijke net. De overige buisleidingen voor 

het transport van aardgas die in de gemeente voorkomen zijn van regionaal be-

lang. Dit bestemmingsplan is conserverend van aard. Het maakt niet direct nieu-

we ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Er worden geen kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten binnen de respectievelijk de PR10-6-contour en de PR10-5–

contour mogelijk gemaakt. Al met al betekent dit dat de plaatsgebonden risico-

contouren van de betrokken gasleidingen geen knelpunten voor het bestem-

mingsplan opleveren. Dientengevolge is er in het buitengebied ook geen toena-

me van het groepsrisico. Het aspect externe veiligheid ten aanzien van de in het 

plangebied voorkomende aardgastransportleidingen vormt geen belemmering 

voor realisatie van het plan. 

3 . 3 . 4   

O v e r i g  

In delen van de gemeente komen gebieden voor die zich lenen voor natuurbran-

den, zoals heide- en bosbranden. Woningen, dorpen en recreatieterreinen kun-

nen in die gebieden door brand worden bedreigd. Het betreft met name de bos- 

en heidegebieden Bakkeveenster Duinen en Duurswouder Heide. 

 

Ten aanzien van het aspect externe veiligheid doen zich geen belemmeringen 

voor het bestemmingsplan voor.  

3 . 4   

O v e r i g e  m i l i e u t e c h n i s c h e  b e l e m m e r i n g e n  

3 . 4 . 1   

S t r a a l p a d e n  

Over het plangebied loopt ten behoeve van telecommunicatieverkeer een straal-

pad. Ter bescherming van het straalpad moeten eisen worden gesteld ten aan-

zien van hoogte, aard en situering van de bebouwing. De aan te houden breedte 

van de zone is 200 meter. De hoogte van de toegestane bebouwing binnen deze 

zone is 27 meter op het gehele traject. 

3 . 4 . 2   

H o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n   

Er zijn twee hoogspanningsleidingen van 110 kV die het plangebied doorkruisen. 

Dit betreft de hoogspanningsleidingen Drachten - Gorredijk en Oudehaske – 

Gorredijk. De leidingen hebben een zone die het gebruik van de gronden be-

perkt. Voor de in de gemeente voorkomende hoogspanningsleidingen met een 

spanningsniveau van 110 kV wordt een strook van 2x27 meter als bebouwings-

CONCLUSIE 



184.00.01.10.04.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2011 – 17 november 2010  40 

vrije zone gehanteerd. Hierbinnen mogen geen bebouwing, obstakels en hoge 

beplanting worden aangebracht. Deze beperkingen zijn privaatrechtelijk gere-

geld en hebben geen planologische implicaties. 

3 . 4 . 3   

A a n d a c h t s g e b i e d  r a d a r v e r s t o r i n g  

In het uiterste noordwestelijke deel van de gemeente is een aandachtsgebied 

radarverstoring van kracht. Ter voorkoming van radarverstoring worden in het 

bestemmingsplan geen mogelijkheden geboden om gebouwen hoger dan 45 

meter te realiseren.  

3 . 4 . 4   

A a n d a c h t s g e b i e d  l a a g v l i e g z o n e  

Over de gemeente ligt een aandachtsgebied laagvliegzone. Dit als gevolg van 

de laagvliegroute bekend onder de naam GLV-III (West-Drenthe). De minimum 

vlieghoogte op een laagvliegroute bedraagt 75 meter.  

 

Het bestemmingsplan respecteert de consequenties voor het plangebied die 

voortkomen uit overige technische belemmeringen. Het bestemmingsplan mag 

dan ook uitvoerbaar worden geacht voor wat betreft dit aspect.  

3 . 5   

E c o l o g i s c h e  w a a r d e n   

In het kader van dit bestemmingsplan is een ecologisch bureauonderzoek uitge-

voerd. Dit is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. Op grond van het 

bureauonderzoek zijn enkele adviezen ten aanzien van het gemeentelijk ruimte-

lijk beleid geformuleerd. Uit het rapport Ecologisch onderzoek buitengebied blijkt 

dat in het bestemmingsplan buitengebied beleid moet worden vastgelegd met 

het oog op de wettelijk beschermde natuurwaarden en natuurgebieden (soorten-

beleid en gebiedenbeleid).  

 

Met de uitkomsten van het ecologisch bureauonderzoek is met het opstellen van 

dit bestemmingsplan rekening gehouden. Ten aanzien van het aspect ecologi-

sche waarden mag het bestemmingsplan Buitengebied dan ook uitvoerbaar 

worden geacht. 

3 . 6   

A r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n   

De gemeente Opsterland is in overleg met Provinsje Fryslân om te komen tot 

een onderzoek waarbij de archeologische waarden in de gemeente beter in 

beeld worden gebracht. De thans op de cultuurhistorische waardenkaart van de 

Provinsje Fryslân aangegeven archeologische informatie blijkt niet geheel juist te 

CONLUSIE 
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zijn. Dit is door de provincie toegegeven. Derhalve zijn alleen de bekende ar-

cheologische waardevolle gebieden in het bestemmingsplan geregeld. Dit betreft 

de zogenoemde AMK2-terreinen. Een verdiepingsslag dient uit te wijzen of er 

meer gebieden in de gemeente zijn die een archeologische bescherming verdie-

nen. 

3 . 7   

W a t e r h u i s h o u d i n g   

De gemeente heeft de uitgangspunten van het bestemmingsplan aan het Wet-

terskip Fryslân voorgelegd. 

3 . 8   

B o d e m   

Dit bestemmingsplan is een conserverend plan waarin geen nieuwe ontwikkelin-

gen mogelijk worden gemaakt. Geconcludeerd mag worden dat de status quo 

met betrekking tot bodemverontreiniging acceptabel is en dat er van vervuilde 

locaties die urgente sanering behoeven geen sprake is. De aanwezigheid van 

(potentieel) vervuilde locaties vormt geen belemmering voor dit bestemmings-

plan. 

 

Voor wat betreft het aspect bodem mag worden geconcludeerd dat het plan uit-

voerbaar is. 

3 . 9   

M i l i e u z o n e r i n g  b e d r i j v e n  

Alhoewel in de huidige situatie niet in alle gevallen zal worden voldaan aan de 

minimale planologische richtafstanden ten aanzien van milieugevoelige functies, 

betreft het in alle gevallen functies die naar hun aard en schaal in het landelijke 

gebied passen. Uit milieuoogpunt kan dan ook worden geconcludeerd dat de 

bedrijven in de huidige omvang en op grond van de huidige bedrijfsvoering ac-

ceptabel zijn. Daarnaast is het onderhavige bestemmingsplan conserverend van 

aard, waarbij niet direct in nieuwe ontwikkelingen wordt voorzien waarbij milieu-

belastende activiteiten nabij milieugevoelige functies worden geplaatst. Indien in 

een toekomstige situatie een milieubelastende functie wordt gerealiseerd, is dit 

enkel mogelijk onder de voorwaarde dat milieugevoelige objecten niet worden 

gehinderd. 

 

Het plan mag uitvoerbaar worden verondersteld voor wat betreft het aspect mili-

euzonering bedrijven. 

                                                   
2 Archeologische Monumentenkaart 

CONCLUSIE 

CONCLUSIE 
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3 . 1 0   

P l a n - m e r p l i c h t  

Op basis van de Wet milieubeheer kan een bestemmingsplan mer-plichtig zijn. 

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) levert de informatie die nodig is om het mili-

eubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming over plannen en pro-

jecten met aanzienlijke milieugevolgen. De rapportage vermeldt de milieugevol-

gen van een plan of project en de mogelijke (milieuvriendelijkere) alternatieven. 

Dit plan is zo ingericht dat er geen sprake is van planmer-plicht. 

 

Er is sprake van planmer-plicht indien het volgende aan de orde is: 

1. Indien een bestemmingsplan activiteiten of ontwikkelingen mogelijk maakt 

waarmee drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. kunnen worden over-

schreden, is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt begeleid 

door een planmer. 

2. Tevens geldt dat wanneer een bestemmingsplan activiteiten mogelijk 

maakt of daarvoor het kader biedt en het aannemelijk is dat een passen-

de beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet dient te worden 

uitgevoerd het bestemmingsplan “planmer-plichtig” is. 

 

In het bestemmingsplan worden geen activiteiten mogelijk gemaakt die in het 

Besluit m.e.r. zijn vermeld en derhalve onder de planmer-plicht vallen: er is na-

melijk geen sprake van activiteiten die zijn genoemd in het Besluit m.e.r. noch is 

er sprake van een noodzaak tot het uitvoeren van een passende beoordeling.  

 

Het laatste punt – het ontbreken van de noodzaak tot het uitvoeren van een pas-

sende beoordeling – heeft vooral betrekking op uitbreidingsmogelijkheden voor 

agrarische bedrijven. Daarbij speelt de vraag of er sprake is van effecten van 

agrarische bedrijven buiten Natura 2000-gebieden op Natura 2000-gebieden in 

de omgeving. 

 

E x t e r n e  e f f e c t e n  v a n  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

Dit bestemmingsplan biedt de ruimte voor de verdere ontwikkeling van de be-

staande agrarische bedrijven, onder meer door uitbreiding van de gebouwen. 

Het is mogelijk dat de ontwikkeling van deze bedrijven leidt tot een verhoging 

van de stikstofdepositie per bedrijf op voor verzuring gevoelig gebied. De Na-

tuurbeschermingswet verbiedt significant negatieve effecten op Natura 2000-

gebied ook al zijn deze effecten gevolg van activiteiten die buiten het Natura 

2000-gebied plaatsvinden. Een hogere stikstofdepositie kan leiden tot significant 

negatieve effecten. 

 

Ammoniak uit veehouderijbedrijven is één van de belangrijkste bronnen voor de 

neerslag van stikstof. De depositie van stikstof kan als hoofdoorzaak voor de 

verzuring van habitatgebieden worden aangewezen. Voor zover in het kader van 

dit bestemmingsplan redelijkerwijs kan worden nagegaan zal de beperkte uit-

breidingsruimte die het bestemmingsplan biedt niet leiden tot een toename van 
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de totale ammoniakdepositie, omdat aangenomen wordt dat uitbreiding van het 

ene bedrijf in veel gevallen het gevolg is van beëindiging van andere bedrijven.  
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U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  

h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten weergegeven die gehanteerd zijn bij 

de opzet van het bestemmingsplan Buitengebied. Daarbij is rekening gehouden 

met de ontwikkelingen in het plangebied en het beleid dat voor het plangebied 

wordt gevoerd (waarvan in de bijlage bij deze toelichting verslag is gedaan). Op 

basis daarvan zijn inhoudelijke keuzes gemaakt die vervolgens zijn vertaald in 

een bestemmingsplansystematiek. In dit hoofdstuk worden eerst algemene uit-

gangspunten geformuleerd. Vervolgens worden de keuzes per functie beschre-

ven en wordt ingegaan op de wijze waarop dit vertaald is in een bestemmings-

planregeling. Daarmee vormt dit hoofdstuk tevens de juridische toelichting bij dit 

bestemmingsplan. 

4 . 1   

A l g e m e n e  u i t g a n g s p u n t e n  

Dit bestemmingsplan is in eerste instantie vormgegeven als een planologische 

regeling voor de bestaande situatie. Daarnaast is bepaald welke ontwikkelingen 

binnen de bestaande beleidskaders passen. Daarbij is rekening gehouden met 

het geldende regelgeving, rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en de belan-

gen van het waterschap. Vervolgens zijn in het plan keuzes gemaakt ten aan-

zien van de planologische ruimte die geboden wordt. Sommige ontwikkelingen 

worden bij recht mogelijk gemaakt en andere zijn gebonden aan een omge-

vingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid. 

 

Iedere functie die legaal aanwezig is, is in beginsel als zodanig bestemd. Het 

bestemmingsplan geeft de grenzen van de gebruiksmogelijkheden en bebou-

wingsmogelijkheden aan door middel van de regels in combinatie met in de ver-

beelding aangegeven vlakken. Bij het bepalen van de planologische regeling 

voor de aanwezige functies is rekening gehouden met functies en bebouwing 

zoals die tijdens een veldinventarisatie begin 2007 zijn aangetroffen. Daarnaast 

is het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 1990 een belangrijk kader voor het 

toekennen van bestemmingen. Sinds de inventarisatie hebben bovendien nog 

ontwikkelingen plaatsgevonden waarmee rekening gehouden is. 

 

Voor verschillende beleidsterreinen is door de gemeenteraad beleid vastgesteld. 

Dit betreft bijvoorbeeld de verschillende vormen van paardenhouderij, recreatie, 

de ontwikkeling van agrarische bedrijven en beleid voor voormalige agrarische 

bedrijfspercelen. Dit beleid is in bijlage 2 bij dit bestemmingsplan uitgebreid be-

schreven en wordt hier bij de verschillende functies vertaald naar de keuzes die 

in dit bestemmingsplan zijn gemaakt. 

 

UITGANGSPUNTEN 

VOOR HET GEBRUIK 
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De gemeente vindt het beschermen van de landschappelijke kwaliteit en identi-

teit van het buitengebied van groot belang. Vandaar dat een landschapskaart is 

opgesteld. Om deze kaart de gewenste status te geven, vormt deze samen met 

een tabel waarin de kenmerken van de verschillende landschapstypen worden 

samengevat een bijlage bij de regels van het bestemmingsplan. Deze kaart geeft 

een beeldoverzicht van de landschapskenmerken. De landschapskaart geeft 

handvatten voor de gewenste landschappelijke inpassing bij toekomstige ruimte-

lijke ontwikkelingen. De typerende kenmerken van deze gebieden zijn eerder 

beschreven in hoofdstuk 2 van deze toelichting. 

 

In algemene zin geldt voor de bebouwingsregelingen in de verschillende be-

stemmingen dat de regeling qua vormgeving gericht is op traditionele woningen 

en bedrijfsgebouwen (gebouwen met een kap en een overwegend een lage 

gootlijn). Met dit bestemmingsplan Buitengebied wil het gemeentebestuur name-

lijk de bestaande relatie (het landelijk beeld) tussen de bebouwing en het land-

schap behouden en waar mogelijk versterken. Wel staat het bestemmingsplan 

uitzonderingen toe waar het gaat om bebouwing die niet aan het traditionele 

beeld voldoet, maar wel kwaliteit toevoegt aan het gebied.  

 

Bij de beschrijving van de verschillende functies wordt waar nodig verder inge-

gaan op de bouwmogelijkheden die worden geboden. 

4 . 2   

A g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

Alle gronden die in agrarisch gebruik zijn, hebben een agrarische bestemming 

gekregen. Met deze bestemming worden zowel bestaande agrarische cultuur-

gronden, agrarische bedrijfspercelen en de bijbehorende landschappelijke waar-

den geregeld. Op de laatstgenoemde landschappelijke waarden is verderop in 

dit hoofdstuk nader ingegaan. In deze paragraaf is alleen ingegaan op aspecten 

die relevant zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. 

 

Rondom alle agrarische bedrijven is een bouwvlak ingetekend. De wijze waarop 

dit heeft plaatsgevonden en de gekozen omvang van ieder bouwvlak, is in over-

eenstemming met het gemeentelijk beleid. De keuzes die zijn gemaakt kunnen 

als volgt worden samengevat. 

 

Alle bedrijfsbebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd. Het 

bouwvlak is vooral bedoeld om rechtszekerheid te bieden aan betrokkenen en 

belanghebbenden, zodat duidelijk is waar zonder nadere planologische procedu-

re bouwvergunning kan worden verleend voor het realiseren van bebouwing. 

Uiteraard moet dergelijke bebouwing voldoen aan de regels die daarvoor in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen.  

 

 

LANDSCHAPSKAART 

UITGANGSPUNTEN 

VOOR HET BOUWEN 

BOUWEN BESTAANDE  

BEDRIJVEN 
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Uitgangspunt voor het stellen van regels is dat gebouwen voldoende ruimte 

bieden, zodat de gebruikelijke activiteiten kunnen plaatsvinden en bedrijfsge-

bouwen toegankelijk zijn voor modern vrachtverkeer. De hoogte van (bedrijfs)ge-

bouwen dient aan te sluiten bij het huidige beeld, waarbij 13 meter over het al-

gemeen de uiterste grens is. 

 

De omvang van een in de verbeelding toe te kennen bouwvlak hangt samen met 

de omvang van een agrarisch bedrijf. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

agrarische bedrijven met een omvang kleiner dan 70 NGE en bedrijven die gro-

ter zijn dan die norm: 

1. Wanneer sprake is van bedrijven met een omvang kleiner dan 70 NGE 

worden voor de toekomst geen grootschalige ontwikkelingen verwacht. Er 

is voor gekozen aan deze bedrijven een bouwvlak toe te kennen die aan-

sluit bij de omvang zoals in het voorgaande bestemmingsplan Landelijk 

Gebied is toegekend. Over het algemeen zijn die bouwvlakken gelijk aan 

of kleiner dan 1 hectare; 

2. Grondgebonden bedrijven met een omvang groter dan 70 NGE worden 

bij recht de nodige ontwikkelingsruimte geboden door een bouwvlak van 

1,5 hectare toe te kennen. De precieze indeling van deze bouwvlakken is 

maatwerk. Per individueel geval wordt bezien wat de meest logische in-

vulling van een bouwvlak is. Deze invulling is in het voorontwerpstadium 

nog niet geconcretiseerd. In het kader van de inspraak op het bestem-

mingsplan zal hieraan nader invulling worden gegeven. 

 

De niet grondgebonden, intensieve agrarische bedrijven hebben een bouwper-

ceel gekregen overeenkomstig de bestaande situatie.  

 

Voor de onderscheiden categorieën van agrarische bedrijven bestaan ook ver-

schillende uitbreidingsmogelijkheden.  

1. Voor de bedrijven kleiner dan 70 NGE geldt dat uitbreiding alleen moge-

lijk is door gebruik te maken van de in de regels opgenomen binnenplan-

se wijzigingsbevoegdheid (artikel 3, lid 3.8 sub a onder 1). Daarmee kan 

een bouwvlak worden uitgebreid tot maximaal 2 hectare. Aan wijziging 

wordt alleen meegewerkt op basis van een vooraf ingediend inrichtings-

plan waaruit blijkt dat de uitbreiding niet leidt tot aantasting van het ruim-

telijk beeld waarvoor de als bijlage bij de regels opgenomen landschaps-

kaart een indicatie geeft. 

2. Voor grondgebonden bedrijven die al groter zijn dan 70 NGE gelden 

vanwege de verwachte ontwikkelingsbehoefte bij deze bedrijven aanzien-

lijk ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Deze percelen zijn in het bestem-

mingsplan nader aangeduid met “specifieke bouwaanduiding – ontwikke-

ling mogelijk”. Voor percelen met die nadere aanduiding geldt dat kan 

worden uitgebreid naar 2 hectare middels een omgevingsvergunning ten 

behoeve van afwijking van de bouwregels. Met gebruikmaking van de 

wijzigingsbevoegdheid van lid 3.8 sub a onder 1 kan worden uitgebreid 

naar maximaal 4 hectare. Ook voor de uitbreiding van deze bouwperce-

len geldt dat vooraf een inrichtingsplan wordt ingediend waaruit moet blij-

BOUWVLAKKEN BIJ 

RECHT 

UITBREIDING BOUW-

VLAKKEN 
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ken dat de uitbreiding niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van 

het ruimtelijke beeld. 

3. Vanwege de milieunormen zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor inten-

sieve veehouderijbedrijven beperkt. Er mag gebruik worden gemaakt van 

het bij recht toegekende bouwvlak en er wordt een mogelijkheid geboden 

om maximaal 500 m2 buiten het bouwvlak te bouwen door afwijken van 

de bouwregels bij omgevingsvergunning. 

 

Daarnaast zijn in de bebouwingsbepalingen diverse mogelijkheden opgenomen 

voor het verruimen van de maten van bebouwing, zoals een hogere goothoogte, 

het bouwen voor de voorgevel van de bedrijfswoning. Ook de bouw van voer- en 

mestopslagvoorzieningen buiten een bouwvlak is mogelijk door omgevingsver-

gunning ten behoeve van afwijking van de bouwregels, zij het wel direct aanslui-

tend op een bouwvlak.  

 

De bouw van serrestallen/boogstallen is niet bij recht toegestaan, maar uitslui-

tend na afwijken van de bouwregels bij omgevingsvergunning. Hiervoor is geko-

zen vanwege de vrij grote invloed van die nieuwe vorm van bebouwing op het 

omliggende landschap, terwijl het ook niet wenselijk is deze nieuwe ontwikkeling 

op voorhand uit te sluiten. Om een zorgvuldige inpassing te verzekeren, worden 

dergelijke stallen door een omgevingsvergunning ten behoeve van afwijking van 

de bouwregels mogelijk gemaakt.  

 

Bij wijziging kent het plan ook de mogelijkheid om een mestvergistingsinstallatie 

op te richten op of aansluitend aan een bestaand bouwperceel. Er wordt uitslui-

tend medewerking verleend als een dergelijke installatie ruimtelijk gezien past 

binnen de maximaal geboden uitbreidingsruimte voor een bouwvlak.  

Met deze bebouwingsregeling en de bijbehorende flexibiliteitsregels kan goed 

invulling worden gegeven aan het beleid met betrekking tot agrarische bedrijvig-

heid in de gemeente Opsterland. Wanneer zich situaties voordoen die niet pas-

sen binnen de kaders van de bestemmingsplanregeling kan er voor worden 

gekozen om medewerking te verlenen door het opstellen van een postzegelbe-

stemmingsplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het eventueel medewerking verlenen 

aan de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op een nieuw bouwperceel als 

gebleken is dat er geen vrijgekomen agrarisch bedrijf beschikbaar is.  

 

In dit bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelingsmo-

gelijkheden voor grondgebonden agrarische activiteiten (zoals de melkveehou-

derij) en niet-grondgebonden agrarische activiteiten (intensieve veehouderij). Uit-

gangspunt is dat ieder agrarisch bouwvlak voor grondgebonden bedrijvigheid 

mag worden gebruikt, inclusief een tak van intensieve veehouderij. De omvang 

van deze tak is ten hoogste 500 m² dan wel de bestaande oppervlakte, indien de 

omvang van de aanwezige tak inmiddels groter is. Binnen de daarvoor aange-

geven bouwvlakken mag ook een intensief veehouderijbedrijf zijn gevestigd. Het 

gaat hier om bestaande intensieve veehouderijbedrijven. De omvorming van een 

intensief bedrijf naar een grondgebonden agrarisch bedrijf is bij recht toege-

staan. 

ONDERSCHEID 

GRONDGEBONDEN EN 

NIET-GRONDGEBONDEN 

ACTIVITEITEN 
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Bij het beschrijven van de bouwmogelijkheden is al ingegaan op de ruimte die 

aan intensieve bedrijven kan worden geboden voor uitbreiding van activiteiten. 

Daarop wordt hier niet opnieuw ingegaan. 

 

Het aantal agrarische bedrijven loopt terug. Verwacht wordt dat deze afname de 

komende jaren doorzet. De behoefte aan verdere schaalvergroting is hiervan de 

voornaamste oorzaak. Dit bestemmingsplan anticipeert niet alleen op die ont-

wikkeling door uitbreiding van agrarische bouwvlakken mogelijk te maken, maar 

ook door al dan niet bij recht verschillende nevenactiviteiten toe te staan, dan 

wel door wijziging in een andere bestemming mogelijk te maken. Met name met 

dit laatste wordt zorgvuldig omgegaan. Zo komen in beginsel alleen karakteris-

tieke boerderijen in aanmerking voor een functiewijziging. Alleen voor wijziging 

naar wonen geldt dat dit ook mogelijk is voor minder karakteristieke panden. 

 

In het verlengde van het provinciaal beleid en in overeenstemming met de ge-

meentelijke kadernotitie Vrijkomende agrarische bebouwing wordt ruimte gebo-

den aan de volgende nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven: 

- paardenhouderij; 

- niet-agrarische bedrijvigheid (milieucategorie 1, 2 en 3.1 in beperkte mate); 

- Bêd en Brochje; 

- recreatieappartementen (inpandig); 

- boerderijwinkel ten behoeve van verkoop streekproducten e.d.; 

- lichte horeca-activiteiten als theeschenkerij; 

- kleinschalig kamperen; 

- maatschappelijke/recreatieve activiteiten. 

 

Het overgrote deel van deze functies is alleen mogelijk door omgevingvergun-

ning ten behoeve van afwijking van de gebruiksregels. De bestaande situaties 

zijn daar nader aangeduid. Dit geldt voor diverse vormen van paardenhouderij 

en voor recreatieve activiteiten als Bêd en Brochje of een kleinschalige camping. 

De enige vorm van nevenactiviteit die zonder meer bij recht wordt toegestaan 

zijn boerderijwinkels. Voor de activiteiten waarvoor omgevingsvergunning ten 

behoeve van afwijken van de gebruiksregels kan worden verleend, geldt als uit-

gangspunt dat deze alleen wordt verleend wanneer sprake is van een “oor-

spronkelijk boerderij” als bedoeld in artikel 26. Deze keuze hangt samen met de 

wens om ten behoeve van het behoud van beeldbepalende agrarische bedrijfs-

bebouwing enige ruimte te bieden voor nieuwe (neven)functies. Voor niet karak-

teristieke bedrijfsbebouwing geldt dit niet. 

 

Verder gelden steeds de voorwaarden dat: 

- de nevenactiviteiten ondergeschikt moeten zijn aan het agrarisch bedrijf. 

Dit houdt in dat de agrarische activiteit als hoofdactiviteit wordt gehand-

haafd en ten hoogste 1/3 deel van de bedrijfsgebouwen voor de neven-

activiteiten mag worden gebruikt; 

 

 

TERUGLOOP AGRARISCHE 

BEDRIJVIGHEID 

NEVENACTIVITEITEN 
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- de activiteiten (met uitzondering van het kamperen bij de boer) in de re-

gel binnen de bestaande gebouwen plaatsvinden. Als bestaand wordt de 

situatie aangemerkt zoals die bestond ten tijde van de inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan; 

- geen buitenopslag van voorraad, gereed product, materieel etc. plaats-

vindt.  

 

Zoals aangegeven is er niet alleen behoefte aan de mogelijkheid om nevenacti-

viteiten uit te oefenen, maar komen er door de schaalvergroting in de agrarische 

sector ook agrarische bedrijfspercelen vrij voor een andere invulling. Afhankelijk 

van de aard van de bedrijfsbebouwing is dat wenselijk of onwenselijk. In begin-

sel is wijziging voor andere (bedrijfsmatige) functies alleen mogelijk wanneer het 

een “oorspronkelijke boerderij” betreft. Wanneer een agrarisch bedrijf stopt, biedt 

het plan de mogelijkheid om de functie te wijzigen in: 

- een kwekerij; 

- wonen; 

- een woonboerderij (alleen bij oorspronkelijke boerderijen); 

- een zorgboerderij; 

- een niet-agrarisch bedrijf (milieucategorie 1, 2 en beperkt 3.1); 

- horeca (lichte categorieën); 

- paardenhouderij; 

- bos. 

 

Met het oog op het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke ge-

bied stimuleert dit bestemmingsplan de sloop van landschapsontsierende agrari-

sche (bedrijfs)bebouwing en landschappelijke inpassing van de compensatie-

locatie. Vooral bij agrarische bedrijfsbeëindiging zal dit een rol gaan spelen. De 

gemeentelijke ruimte voor ruimte-regeling vormt hiertoe de basis.  

 

Wanneer een agrarisch bedrijf voldoende overtollige bebouwing sloopt, wordt ter 

compensatie van het waardeverlies van de gesloopte bebouwing het recht ge-

boden een woning te bouwen op een daarvoor geschikt perceel. De gemeente 

bepaald of een locatie geschikt is. Hierbij worden door de gemeente naast de 

ruimtelijke geschiktheid (inclusief landschappelijke aspecten) ook milieukundige 

aspecten en omgevingsaspecten betrokken zoals lichtvervuiling, ecologie, cul-

tuurhistorie, veiligheid, geluidshinder, aansluitingsmogelijkheden op infrastruc-

tuur e.d. 

 

De regeling gaat uit van de sloop van het gehele complex met voormalige agra-

rische gebouwen. Desalniettemin wordt niet ieder object meegeteld bij de opper-

vlakteberekening voor compensatie. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht. 

NIEUWE FUNCTIES 

NA BEËINDIGING 

AGRARISCH BEDRIJF 

RUIMTE VOOR RUIMTE-

REGELING 
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T a b e l  3 .  A l g e m e n e  l i j s t  m e t  t e  s l o p e n  g e b o u w e n  e n  b o u w w e r k e n  o p  

h e t  p e r c e e l  v a n  h e t  v r i j k o m e n d e  a g r a r i s c h e  b e d r i j f  

Object Te slopen Meetellen bij 

oppervlakteberekening? 

Stallen, opslagruimten en kassen Ja Ja 

Mestsilo Ja Ja 

Buitenuitloop voor dieren, wel overdekt Ja Ja 

Buitenuitloop voor dieren, niet overdekt Ja Nee 

Voer- en/of mestplaat zonder wanden Ja Nee 

Silovoet van een voersilo Ja Nee 

Erfverhardingen en kavelpaden Ja Nee 

Sleufsilo’s en/of mestkelders Ja Nee 

Mestzakken en foliebassins Ja Nee 

Laad- en spuitplaatsen Ja  Nee 

 

Er bestaan twee mogelijkheden tot compensatie: 

1. Per 1.000 m² (of 3.000 m² aan kassen) sloopoppervlak kan één bouwtitel 

voor een woning worden toegekend. Per (vrijkomend) bouwperceel kun-

nen maximaal 2 woningen worden toegevoegd. Op de slooplocatie kan 

worden gecompenseerd indien het perceel in een lint of aansluitend op 

een bebouwingscluster is gelegen. Er bestaat eveneens de mogelijkheid 

te compenseren op drie daarvoor door de gemeente aangeboden loca-

ties, direct aansluitend aan de dorpen Frieschepalen, Ureterp en Tijnje. 

Deze percelen zijn door de gemeente ontwikkeld en zijn geschikt voor de 

bouw van compensatiewoningen. 

2.  Onder strikte voorwaarden kan op de slooplocatie worden gecompen-

seerd als deze solitair in het buitengebied is gelegen. Er dient dan mini-

maal 1.500 m² aan landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen 

(of 5.000 m² aan kassen) gesloopt te worden. In een dergelijk geval wordt 

maximaal 1 bouwtitel voor een woning toegekend. 

 

Bovendien is het mogelijk de agrarische bedrijfsgebouwen van meerdere (voor-

malige) agrarische bedrijven te bundelen en op te tellen. Bij de (voormalige) 

agrarische bedrijven dienen alle ontsierende agrarische bedrijfsgebouwen ge-

sloopt te worden met een minimum van 250 m² per slooplocatie. Het is niet toe-

gestaan om het surplus van 1.000 m² (of 1.500 m² bij compensatie op een 

solitair perceel) van een agrarisch bedrijf aan te wenden om elders aan minimaal 

te slopen oppervlakte te komen. Het moet derhalve gaan om een combinatie van 

te slopen agrarische bedrijfsgebouwen die samen minimaal 1.000 m² omvatten 

en onderling en in samenhang een agrarische functie hebben. Het bundelen van 

bedrijfsgebouwen vindt binnen de gemeente plaats. 

 

Mede omdat er een beperkt contingent beschikbaar is, worden per ruimte voor 

ruimte-aanvraag maximaal 5 bouwtitels toegekend. 

 

De ruimte voor ruimte-regeling geldt uitsluitend voor stoppende agrarische be-

drijven en agrarische bedrijven die minder dan 5 jaar voor het indienen van een 

ruimte voor ruimte-aanvraag de bedrijfsvoering volledig hebben beëindigd. 
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De regeling geldt bovendien niet voor de sloop van karakteristieke, cultuurhisto-

risch waardevolle en behoudenswaardige bebouwing. 

 

Om er voor te zorgen dat bij de uitvoering van de ruimte voor ruimte-regeling ook 

daadwerkelijk een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit is het noodzakelijk dat er voor zowel de slooplocatie als de compensa-

tielocatie een goed inrichtingsplan wordt opgesteld. Dit plan dient aan te geven 

hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien en op welke wijze de nieuwe locatie op 

een goede wijze wordt ingepast in de omgeving en aansluit bij de bestaande 

ruimtelijke structuur. De gemeentelijke compensatielocaties zijn zorgvuldig uit-

gezocht en ruimtelijk goed ingepast in de omgeving. Derhalve wordt een inrich-

tingsplan op een gemeentelijke compensatiekavel niet nodig geacht. 

 

Enkel de compensatiemogelijkheid in de ruimte voor ruimte-regeling om onder 

strikte voorwaarden op de slooplocatie te compenseren als de slooplocatie soli-

tair in het buitengebied is gelegen, is relevant voor dit bestemmingsplan Buiten-

gebied. Deze regeling is dan ook in de regels opgenomen (sloop van 1.500 m² 

landschapsontsierende bebouwing of 5.000 m² aan kassen ter verkrijging van 

maximaal 1 bouwtitel). De mogelijkheden tot compensatie in een lint, in aanslui-

ting op een bebouwingscluster of op een gemeentelijke compensatielocatie geldt 

niet in dit bestemmingsplan Buitengebied. De genoemde compensatielocaties 

komen namelijk niet in het plangebied voor. Derhalve is deze regeling (sloop van 

1.000 m² landschapsontsierende bebouwing of 3.000 m²  aan kassen ter verkrij-

ging van maximaal 2 bouwtitels) niet in dit bestemmingsplan opgenomen. Om op 

de genoemde locaties te kunnen compenseren, dient een ander voor dat speci-

fieke gebied geldend bestemmingsplan ter hand genomen te worden. 

4 . 3   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

Ieder niet-agrarisch bedrijf wordt aangemerkt als een bedrijf. De bestaande acti-

viteit is, mits zij legaal plaatsvindt uiteraard, zonder meer toegelaten.  

 

Het beleid is erop gericht om niet ieder bedrijf te beperken tot de bestaande 

activiteit. Ook andere activiteiten kunnen worden toegelaten. Activiteiten die 

beperkt milieuhinderlijk zijn, en derhalve in een gewone woonbuurt kunnen wor-

den toegelaten, kunnen ook in het buitengebied toelaatbaar worden geacht. 

 

In de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Ver-

eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn alle bedrijven in een milieuca-

tegorie ingedeeld. Er bestaan een zestal verschillende milieucategorieën. Toe-

laatbaar zijn de bedrijven die ook in een woonomgeving toelaatbaar worden 

geacht en waarvan de verkeersaantrekkende werking beperkt is. Het betreft dan 

een selectie van de bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2. Bij het bestem-

mingsplan is een zogenoemde Staat van Bedrijven gevoegd waarin de selectie 

van deze bedrijven is vastgelegd. 

TOEGELATEN GEBRUIK 

MILIEUCATEGORIE  

1 EN 2 
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De (niet-agrarische) bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 hebben geen na-

dere aanduiding gekregen. Van de bestaande bedrijven, waarvan de activiteiten 

niet vallen binnen milieucategorie 1 of 2, is de bestaande bedrijfsactiviteit wel 

aangegeven, waardoor ook die bestaande activiteit bestemd is. Op deze wijze 

zijn dus twee typen bestemmingen ontstaan: 

1. bestemmingen zonder nadere aanduiding; hier zijn uitsluitend bedrijfsac-

tiviteiten toegestaan die vallen in milieucategorie 1 of 2 (op te nemen in 

een Staat van Bedrijven); 

2. bestemmingen met een nadere aanduiding; hier is naast de bedrijfsactivi-

teiten die vallen in milieucategorie 1 of 2, tevens de activiteit toegestaan 

die door middel van een aanduiding concreet wordt aangewezen. 

 

In sommige gevallen kan ook bedrijvigheid uit milieucategorie 3.1 worden toege-

staan. Deze bedrijven hebben een hinderafstand van ten hoogste 50 meter. 

Voor de toelaatbaarheid geldt dat deze bedrijven naar aard en effecten op het 

woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden gelijkgesteld moeten 

kunnen worden met de bedrijven in milieucategorie 1 of 2 uit de Staat van Be-

drijven.  

 

De bouwmogelijkheden zijn beperkt voor (niet-agrarische) bedrijven. De opper-

vlakte aan gebouwen mag niet meer dan 60% van de oppervlakte van het be-

stemmingsvlak bedragen tot een maximum van 600 m2. Alleen wanneer in de 

bestaande situatie al sprake is van een groter oppervlak is dit anders. Dan geldt 

de bestaande oppervlakte te vermeerderen met ten hoogste 10% de maximale 

maat voor gebouwen. Vergroting van het bebouwingspercentage tot ten hoogste 

80% is onder voorwaarden mogelijk na verlening van omgevingsvergunning ten 

behoeve van afwijking van de bouwregels. De bestaande bedrijfswoning(en) is in 

de bestemming begrepen. 

 

In de Notitie Paardenhouderij is het toetsingskader opgenomen aangaande het 

toestaan van hobbymatige en bedrijfsmatige paardenhouderij. Het in deze be-

leidsnotitie opgenomen afwegingskader voor de paardenhouderij is in dit be-

stemmingsplan verder uitgewerkt. In de regels worden drie typen paardenhoude-

rijen onderscheiden. Ten eerste komen agrarische vormen van het houden van 

paarden voor, zoals een paardenfokkerij. Dergelijke bedrijven worden in het 

bestemmingsplan gelijkgesteld met een agrarisch bedrijf en als zodanig be-

stemd. Andere vormen van paardenhouderij (pensionstal, entrainement of han-

dels-, sport-, en/of africhtingsstal) worden specifiek bestemd door middel van 

een aanduiding binnen de bestemming “Bedrijf”. Als derde vorm komt ten slotte 

nog de manege voor. Deze wordt als zodanig bestemd door middel van een 

aanduiding binnen de bestemming “Bedrijf”. In de algemene wijzigingsbevoegd-

heid wordt ook de mogelijkheid geboden om de bestemming van anderszins 

bestemde gronden (vooral gericht op vrijkomende agrarische bedrijven) te wijzi-

gen in de bestemming “Bedrijf” met als aanduiding “manege”. 

MILIEUCATEGORIE 3.1 

BOUWREGELS 

PAARDENHOUDERIJ 
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4 . 4   

W o n e n  

4 . 5   

D e  g e w o n e  w o n i n g  

Alle percelen die voor wonen zijn bestemd, zijn voorzien van een bestemmings-

vlak. De grenzen van de bestemming sluiten aan bij de topografische situatie. In 

sommige gevallen betekent dit dat een betrekkelijk groot perceel de woonbe-

stemming toegewezen heeft gekregen. In de planregels is daarom aangegeven 

waar bebouwing binnen de bestemming wonen mag worden gerealiseerd. 

 

Voor woningen gelden de volgende uitgangspunten: 

- bij vervanging van een woning geldt als uitgangspunt dat de minimale 

afstand van de te vervangen woning tot aan de openbare weg dient te 

worden gehandhaafd, waarvan met een omgevingsvergunning ten be-

hoeve van afwijking van de bouwregels kan worden afgeweken indien de 

48 dB-contour daarbij niet in het geding komt;  

- de oppervlakte van woningen bedraagt in de regel niet meer dan 150 m²; 

- de bouwmaten zijn afgestemd op het type woning dat algemeen voorkomt 

in het plangebied: één bouwlaag met kap. 

 

Hoewel het plan in zijn algemeenheid is gericht op het traditionele bebouwings-

beeld, kunnen ook bijzondere bouwvormen worden toegestaan. Hierbij zal in 

ieder geval wel het volgende in acht moeten worden genomen:  

- het qua schaal passend zijn van het woonpand in de kavel- en bebou-

wingsstructuur; 

- de landschappelijke en stedenbouwkundige karakteristieken van de naas-

te omgeving; 

- het eventueel verminderen van bouwmogelijkheden voor aan- en bijge-

bouwen; een eventuele extra inhoud voor het hoofdgebouw kan in minde-

ring worden gebracht op de toegestane oppervlakte aan aan- en bijge-

bouwen.  

 

Voor bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende uitgangspunten: 

- de situering van deze ondergeschikte gebouwen dient in principe ten 

minste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te geschie-

den (met voorgevel wordt bedoeld: de naar de weg gekeerde gevels; in 

het geval van een hoeksituatie gaat het om twee gevels); 

- bijgebouwen worden in de regel nabij het hoofdgebouw geplaatst. Dit is in 

de regels vertaald door de bepaling dat een bijgebouw binnen een af-

stand van 25 meter van een hoofdgebouw geplaatst dient te worden; 

- de bouwmaten zijn gericht op een lage goot en een lage nok.  

- de oppervlakte van bijgebouwen bedraagt niet meer dan 100 m² dan wel 

ten hoogste 200 m² indien het perceel tenminste 1.500 m² bedraagt; 

HOOFDGEBOUW 

BIJZONDERE  

BOUWVORMEN 

BIJGEBOUWEN 
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- bestaande bijgebouwen, groter dan toegestaan, mogen na sloop tot ma-

ximaal 70% van de oppervlakte worden teruggebouwd. 

 

In een woning mag worden gewoond. Daarnaast zijn enkele kleinschalige be-

drijfsmatige nevenactiviteiten en (hobbymatige) dierhouderij en dergelijke toege-

staan. 

 

Als bedrijfsmatige nevenactiviteit zijn de onderstaande categorieën activiteiten 

toegestaan die onder algemene regels vallen waarvoor geen milieuvergunning 

benodigd is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er wel een oppervlaktebeper-

king is opgenomen in de planregels. 

 
T a b e l  4 .  L i j s t  m e t  k l e i n s c h a l i g e  b e d r i j f s m a t i g e  a c t i v i t e i t e n  

Categorie Voorbeeld 

Kledingmakerij (Maat)kledingmakerij  

Kledingherstelbedrijf 

Woningstoffeerderij 

Kantoorfunctie t.b.v. bedrijvigheid die 

elders wordt uitgeoefend 

 

Reparatiebedrijfjes Schoen-/lederwarenreparatiebedrijf 

Uurwerkreparatiebedrijf 

Goud- en zilverwerkreparatiebedrijf 

Reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen 

Reparatie van muziekinstrumenten 

Advies- en ontwerpbureaus Reclame-ontwerp 

Grafisch ontwerp 

Architect 

(Zakelijke) dienstverlening Assurantie-/verzekeringsbemiddeling 

Exploitatie en handel in onroerende zaken 

Overige dienstverlening Kappersbedrijf 

Schoonheidssalon 

Pedicure 

Hondentrimsalon 

Onderwijs Autorijschool 

 

Deze lijst met kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is indicatief. In ieder geval 

zijn bij reparatiebedrijven de autoreparatiebedrijven uitgezonderd. Voor onder-

wijs geldt dat er geen sprake mag zijn van een werkplaats of laboratorium. 

 

Indien het erf te klein is, kan uitbreiding van het erf worden toegestaan. Daarvoor 

moet het plan wel worden gewijzigd. Voorwaarde voor uitbreiding van het erf is 

dat het nieuwe deel fysiek bij het oude erf wordt getrokken door:  

- bijvoorbeeld een sloot rondom het nieuwe deel aan te leggen en de oude 

sloot te dempen; 

- en/of het nieuwe deel van het erf te voorzien van een erfbeplanting. 

 

Eén en ander dient in een door de initiatiefnemer op te stellen inrichtingsplan 

vastgelegd te worden. 

 

NEVENACTIVITEITEN 

UITBREIDING VAN 

EEN ERF 
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Bij vergroting van een erf mag de perceelsoppervlakte maximaal 2.500 m² be-

dragen.  

 

Ter vervanging van de bestaande woning aan de Plasse 16-18 te Langezwaag is 

vervangende nieuwbouw gepleegd. De oude woning is daarentegen niet van het 

perceel verwijderd. Uitgangspunt is dat deze woning alsnog gesloopt zal wor-

den. Derhalve is deze woning onder het overgangsrecht geplaatst.  

4 . 5 . 1   

D e  w o o n b o e r d e r i j   

Iedere voormalige boerderij die geen bedrijfsbestemming kent en die in het veld 

wordt herkend als boerderij (stelp, kop-hals-romp), is specifiek bestemd als 

woonboerderij. Dit onderscheid kan worden gemaakt op basis van het kenmerk 

‘oorspronkelijk’, zoals dat in de veldinventarisatie is vastgesteld.  

 

De bouw- en gebruiksmogelijkheden van het hoofdgebouw wijken af van een 

gewone woning. Ten gevolge van de bijdrage aan het landschap kennen woon-

boerderijen extra bouw- en gebruiksmogelijkheden. De bijgebouwenregeling 

daarentegen is eenzelfde als die bij de gewone woning. In de woonboerderij 

mag worden gewoond en mogen bedrijfsmatige nevenactiviteiten worden uitge-

oefend, zoals dat ook geldt voor de ‘gewone’ woningen. 

 

Voor woonboerderijen is het uitgangspunt om de bestaande oorspronkelijke be-

bouwing te handhaven, waarbij de bestaande bouwmaten van de boerderijen 

uitgangspunt zijn. 

 

Voor wat betreft bijgebouwen bij woonboerderijen wordt dezelfde regeling ge-

hanteerd als die voor gewone woningen. 

 

Met het oog op de instandhouding van de markante boerderijen is in de bestem-

mingsregeling het vereiste van een sloopvergunning opgenomen. 

 

Indien het erf van een woonboerderij te klein is, kan uitbreiding van het erf wor-

den toegestaan. Daarvoor moet het bestemmingsplan wel worden gewijzigd. 

Voorwaarde voor uitbreiding van het erf is dat het nieuwe deel fysiek bij het oude 

erf wordt getrokken door: 

- een sloot rondom het nieuwe deel aan te leggen; 

- en/of het nieuwe deel van het erf te voorzien van een erfbeplanting. 

 

Eén en ander dient in een door de initiatiefnemer op te stellen inrichtingsplan 

vastgelegd te worden. 

 

Bij vergroting van een erf mag de toename van de perceelsoppervlakte maxi-

maal 50% van het bestaande erf tot een totale oppervlakte van 5.000 m² bedra-

gen. 

DE PLASSE 16-18  

TE LANGEZWAAG 

BOUWREGELS 

BIJGEBOUWEN 

SLOOPVERGUNNING 

UITBREIDING VAN 

HET ERF 
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4 . 6   

S p o r t ,  H o r e c a  e n  R e c r e a t i e v e  v o o r -

z i e n i n g e n   

Recreatie is in de gemeente Opsterland een belangrijke economische activiteit 

die in diverse vormen voorkomt. Ook in het buitengebied bevinden zich diverse 

recreatieve voorzieningen. Dit betreft vooral verblijfsvoorzieningen en in mindere 

mate dagrecreatieve functies. 

 

Op basis van het gemeentelijk beleid zijn de verblijfsrecreatieve functies onder-

verdeeld in een aantal vormen. Er worden drie soorten campings onderscheiden: 

volwaardige campings, natuurcampings en kleinschalige campings, waarbij de 

locatie en de omvang het meest bepalend zijn voor het toekennen van een be-

stemming. Deze bepalen ook de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Vol-

waardige en natuurcampings behoren binnen de recreatieve bestemming. In de 

gemeente zijn ook nog diverse kampeerboerderijen die eveneens in deze be-

stemming ondergebracht worden. Kleinschalige campings (het zogenaamde 

‘kamperen bij de boer’) zijn nader aangegeven binnen de agrarische bestem-

ming. 

 

In het plangebied bevindt zich voorts een aantal recreatiewoningen. Specifiek 

voor de woningen aan de Stripe te Wijnjewoude geldt dat deze ondanks hun 

recreatieve functie door de huidige gebruikers permanent mogen worden be-

woond. Het bestemmingsplan voorziet op dit punt in een regeling. Ruimte voor 

het ontwikkelen van nieuwe individuele recreatiewoningen wordt daarentegen 

niet geboden. 

 

Voor nieuw op te richten toeristisch-recreatieve voorzieningen wordt het beleids-

kader gehanteerd dat neergelegd is in de notitie Kansen benutten. Binnen de 

daarin gegeven uitgangspunten biedt de gemeente volop kansen voor uitbrei-

ding en vestiging van verblijfsrecreatieve functies. Voor de verblijfsrecreatie zijn 

uitbreidingsmogelijkheden geboden in de algemene wijzigingsbevoegdheid, die 

gericht is op het realiseren van nieuwe verblijfsrecreatieve bedrijven. 

 

Daarnaast worden in het plangebied enkele horecagelegenheden aangetroffen, 

waarvan landgoed Lauswolt het meest tot de verbeelding spreekt. De horeca is 

in het bestemmingsplan onderverdeeld in een viertal categorieën, waartoe aan-

duidingen in het bestemmingsplan worden gehanteerd. De lichtste categorie leidt 

ertoe dat horeca vooral als nevenactiviteit wordt toegestaan bij diverse andere 

functies (zowel bij verblijfsrecreatieve functies, maar ook bij agrarische bedrijven 

of recreatieve vormen van paardenhouderij). Heel specifiek is de aanduiding ‘ho-

reca van categorie 4’ voor het bestaande conferentiecentrum bij Bakkeveen 

geïntroduceerd. 

 

RECREATIEVE  

VOORZIENINGEN 

RECREATIEWONINGEN 

HORECA 

SPORT 
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Sportvoorzieningen zijn als zodanig bestemd, waarbij aanduidingen worden ge-

bruikt die weergegeven welke specifieke sportactiviteit ter plekke plaatsvindt. Het 

kan daarbij gaan om een zwembad, ijsbaan of een golfbaan. 

4 . 7   

M a a t s c h a p p e l i j k e  f u n c t i e s  

De functies die als maatschappelijke dienstverlening zijn beoordeeld, hebben 

een maatschappelijke bestemming toegewezen gekregen. Van de bestaande 

maatschappelijke functies in het buitengebied is de activiteit nader aangeduid. 

Hierbij gaat het om een begraafplaats, dierenasiel, zorgboerderij en een vogel-

opvang. 

 

Overigens worden een tweetal vormen van zorgboerderij in dit bestemmingsplan 

onderscheiden: 

- Een zorgboerderij die primair gericht is op een functie als woonvoorzie-

ning met 24-uursverblijf. Dergelijke zorgboerderijen worden aangemerkt 

als maatschappelijk. 

- Een zorgboerderij die gericht is op het aanbieden van tijdelijke dagbeste-

ding in de vorm van het uitvoeren van werkzaamheden op het agrarische 

bedrijf. Dergelijke zorgboerderijen worden gezien als een activiteit in het 

kader van de multifunctionele landbouw en zijn daardoor onderdeel van 

de agrarische bestemming. 

 

In navolging van de bestemming voor (niet-agrarische) bedrijven zijn de bouw-

mogelijkheden voor maatschappelijke functies in het buitengebied beperkt. Voor 

wat betreft de oppervlakte van de gebouwen is uitgegaan van maximaal 60% 

van de oppervlakte van het bestemmingsvlak of de bestaande oppervlakte in-

dien die meer bedraagt. Er wordt niet voorzien in mogelijkheden tot uitbreiding, 

behalve een uitbreiding van de bestaande oppervlakte met 10% voor de be-

graafplaats en vogelopvang. Door middel van een omgevingsvergunning ten be-

hoeve van afwijking van de bouwregels kan voor alle maatschappelijke functies 

een grotere bebouwingsoppervlakte worden gerealiseerd tot 80% van het ge-

heel. Deze omgevingsvergunning wordt enkel verleend indien de realisering 

noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering, geen onaanvaardbare vi-

suele hinder oplevert voor de omgeving en de bebouwing landschappelijk wordt 

ingepast volgens een vooraf in te dienen inrichting-/beeldkwaliteitsplan.  

4 . 8   

L a n d s c h a p  

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn in belangrijke mate bepa-

lend voor het karakter van het landelijk gebied. Behoud hiervan is in vele opzich-

ten belangrijk, niet het minst in verband met de toeristisch-recreatieve ambities 

ZORGBOERDERIJ 

BOUWMOGELIJKHEDEN 

DOEL 
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van Opsterland. Onzorgvuldig gebruik en eenzijdige inrichting leiden tot aantas-

ting van de identiteit.  

 

Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten binnen de agrarische bestem-

ming zijn daarom via de bestemmingsomschrijving beschermd. Stimulering van 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten leidt uiteindelijk tot een verde-

re verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en een betere herkenbaarheid van het 

gebied. Dit komt de beleefbaarheid van het gebied voor de burgers en de be-

zoekers ten goede. 

 

Het structuurplan van de gemeente en met name het landschapsbeleidsplan 

(LBP) vormt de basis voor het bepalen van de landschappelijke kenmerken en 

uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied. In het LBP is een spe-

cifieke uitwerking voor de verschillende landschapstypen in de gemeente opge-

nomen. De karakteristieken geven de landschappelijke kenmerken van elk land-

schapstype weer. De mate van gaafheid, de waarde en de kwetsbaarheid van 

de verschillende landschappen komen hierin naar voren. Uit dit document is ge-

destilleerd in hoeverre het bestemmingsplan bescherming zou kunnen en moe-

ten bieden.  

 

In het LBP worden zes landschapstypen onderscheiden binnen de gemeente; in 

het structuurplan zijn dat er vier. Het verschil zit in de achterliggende benade-

ring. De landschapstypen in het LBP zijn mede op basis van de ontwikkelings-

geschiedenis van het landschap onderscheiden. In het structuurplan hebben 

meer visuele kenmerken geleid tot een indeling in vier typen. 

 

Voor dit bestemmingsplan is eveneens voor deze laatste insteek gekozen. De 

landschappelijke kenmerken zijn uiteraard een resultante van de ontwikkelings-

geschiedenis van een gebied, maar juist de visuele kenmerken van en verschil-

len tussen de landschappen kunnen worden vastgelegd en beschermd via het 

bestemmingsplan. 

 

De vier landschapstypen die in het kader van het bestemmingsplan worden on-

derscheiden zijn:  

- Coulisselandschap; 

-  Veenpolderlandschap; 

-  Veenontginningslandschap; 

-  Beekdallandschap. 

 

Elk landschapstype heeft zijn eigen kenmerken, zoals die in het LBP en het 

structuurplan zijn beschreven. Een samenvatting van deze kenmerken van de 

vier landschapstypen is in hoofdstuk 2 opgenomen. Door die kenmerken vast te 

leggen en te beschermen en mogelijk zelfs verder te ontwikkelen wordt de ka-

rakteristiek van het landschap gewaarborgd. 

 

In het onderstaande schema zijn per landschapstype de kenmerken benoemd 

en hoe daarmee is omgegaan in het bestemmingsplan Buitengebied. Op de bij 

UITGANGSPUNT 
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dit bestemmingsplan behorende landschapskaart zijn de grenzen van de onder-

scheiden landschapstypen en de verschillende landschapselementen weerge-

geven. De betreffende kaart en de onderstaande tabel vormen samen een toe-

tsingskader voor inpassing van nieuwe bebouwing in het landschap en het ver-

lenen van medewerking aan planologische procedures die daarop betrekking 

hebben. De landschapselementen zijn geïnventariseerd aan de hand van het 

LBP, luchtfoto’s en het voorgaande bestemmingsplan. 

 
T a b e l  5 .  W i j z e  v a n  b e s t e m m e n  e n  b e s c h e r m e n  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  

l a n d s c h a p s e l e m e n t e n  

Landschapstype en kenmerken Wijze van vastlegging 

Coulisselandschap  

Houtwallen en -singels Aangegeven als verklaring op verbeelding; geen 

nadere beschermingsmaatregelen voor getroffen in 

regels. Wordt voldoende via de gemeentelijke 

kapvergunning beschermd.  

Boscomplexen Bestemd als “Bos” wanneer het geen bestemming 

“Natuur” betreft. 

Heidegebieden Bestemd als “Natuur”. 

Afwisseling open - besloten Indirect vastgelegd door bossen en houtwallen en –

singels specifiek te beschermen . 

Landgoederen Overeenkomstig de functie bestemd. 

Veenpolderlandschap  

Openheid Indirect beschermd. 

Boscomplexen (ruilverkaveling) Bestemd als “Bos”. 

Vaarten, wijken, dijken, slootjes Hoofdwijken beschermd via aanduiding ‘water’ op 

verbeelding. 

Veenontginningslandschap  

Openheid Indirect beschermd. 

Vaarten, wijken en slootjes Hoofdwijken beschermd via aanduiding ‘water’ op 

verbeelding. 

Opstrekkende verkaveling Indirect vastgelegd d.m.v. bescherming hoofdwij-

ken. 

Elzensingels Niet vastgelegd. Wordt voldoende via de gemeente-

lijke kapvergunning beschermd. 

Transparante bomenrijen langs 

wegen 

Niet vastgelegd. Wordt voldoende via de gemeente-

lijke kapvergunning beschermd. 

Beekdallandschap  

Beek Aangeduid als water.  

Dichte randen Indirect vastgelegd d.m.v. karakteristiek van land-

schapstype 1. 

Openheid Indirect beschermd. 

 

De volgende landschapselementen zijn op de landschapskaart opgenomen: 

- boscomplexen; 

- heidegebieden; 

- dobben of pingo’s; 

- vaarten (hoofdvaarten); 

- vaarten, wijken; 

- beek; 

- houtwallen en –singels. 
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Houtwallen, houtsingels en laanbeplantingen zijn niet in het bestemmingsplan 

opgenomen3. Deze beplantingselementen zijn wel op de landschapskaart weer-

gegeven, zodat zij kunnen worden betrokken bij planologische afwegingen. De 

opgaande beplanting is beschermd in de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) door middel van een vergunningsvereiste. Daarmee wordt voorkomen dat 

voor deze elementen zowel een vergunning in het kader van het bestemmings-

plan als ook een vergunning in het kader van de APV vereist is. 

 

Verkavelingstypen zijn niet op de kaart aangeduid; er wordt geen specifiek be-

leid gevoerd gericht op de instandhouding ervan. Dit beleid zal zoveel mogelijk 

worden gevoerd via de aanwijzing van (structuurbepalende) houtsingels en wa-

terlopen. 

 

Het vastleggen van de kenmerken van elk van de landschappen vormt de basis 

voor de kaart met landschappelijke uitgangspunten. Daarnaast bestaan er ele-

menten in een landschap die van bijzondere historische of natuurlijke waarde 

zijn en niet nadrukkelijk aan één landschapstype zijn verbonden. Deze onderde-

len worden ook op de landschapskaart weergegeven. Het gaat daarbij om dob-

ben en pingo's. Deze kennen de bestemming “Natuur”. Pingo's en dobben zijn 

geïnventariseerd aan de hand van de Bodemkaart van Nederland (1:50.000, Sti-

boka Wageningen), het voorgaande bestemmingsplan en aan de hand van de 

veldinventarisatie. 

4 . 9   

N a t u u r -  e n  B o s g e b i e d  

Natuur- en bosgebied hebben in overeenstemming met hun functie een eigen 

bestemming gekregen. Een en ander in navolging van het voorgaande bestem-

mingsplan Landelijk Gebied (1990). In het geval van productiebos is de bestem-

ming gericht op het handhaven van het bos, zoals bedoeld in de Boswet, en is 

de bosbestemming toegekend. Wanneer bos als natuurgebied wordt beheerd, 

heeft het echter de natuurbestemming toegekend gekregen. Hetzelfde geldt voor 

heideterreinen: ook deze kennen de natuurbestemming. Voor de natuurbestem-

ming geldt dat de bestemming gericht is op de instandhouding en ontwikkeling 

van de aanwezige en nieuwe natuurwaarden. 

 

De volgende gebieden zijn als natuur aangewezen:  

- alle natuurgebieden die in de vigerende bestemmingsplannen zijn voor-

zien van een natuurbestemming (voor zover dit nog actueel was); 

- gebieden die volgens het gebiedsplan zijn aangewezen als natuurgebied 

én in eigendom zijn van een natuurbeschermingsorganisatie of van parti-

culieren waarbij een duurzame natuurfunctie van het gebied voorop staat; 

                                                   
3 Houtwallen kunnen overigens wel bestemd zijn als “Bos”, indien deze in bosgebieden gelegen 

zijn. Er bestaat ten aanzien van houtwallen wel een juridische regeling ter bescherming van de 

feitelijke grondwal. 

HOUTWALLEN, HOUT-

SINGELS EN LAAN-

BEPLANTINGEN 

DOBBEN EN PINGO’S 
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- gebieden die als kerngebied zijn aangewezen in de EHS en in eigendom 

zijn van een natuurbeschermingsorganisatie of particulieren.  

 

De Natura 2000-gebieden Bakkeveense Duinen, Wijnjeterper Schar en Van 

Oordt’s Mersken zijn bestemd als natuurgebied. In dit bestemmingsplan is be-

paald dat het beleid voor Natura 2000-gebieden zal worden gevoerd op basis 

van beheersplannen die nog dienen te worden opgesteld. 

 

Gebieden die in het Streekplan Fryslân zijn aangewezen als ecologische verbin-

dingszone kennen geen natuurbestemming (tenzij deze in handen zijn van een 

natuurbeschermingsorganisatie). Dat geldt ook voor inmiddels gerealiseerde 

zones. Indien deze zones (vanwege de grootte) het karakter van een natuurge-

bied hebben, hebben zij echter wel een natuurbestemming. Plas-dras-bermen 

en dergelijke, die feitelijk deel uitmaken van een watergang, zijn niet bestemd als 

natuur. 

 

Rekening houden met het broeden en foerageren van ganzen en weidevogels is 

voor een optimale weidevogelstand van belang. Er is bepaald dat de openheid 

en de rust zoveel mogelijk dienen te worden gerespecteerd. Nieuwe ontwikkelin-

gen kunnen enkel worden gerealiseerd als dit niet ten koste gaat van de aanwe-

zige natuurwaarden. 

4 . 1 0   

W a t e r  e n  w a t e r b e h e e r  

Het water in de gemeente heeft over het algemeen genomen een eigen bestem-

ming. Binnen deze bestemming zijn de verschillende functies opgenomen die 

het water vervult, zoals voor de scheepvaart, waterrecreatie en waterhuishou-

ding. 

 

Nieuwe aanleggelegenheden zijn enkel mogelijk door middel van een aanleg-

vergunning. 

 

Het beleid met betrekking tot de oeververdediging is erop gericht om mee te 

werken aan die oeververdediging, waarbij het beeld van de oever zoveel moge-

lijk overeen dient te komen met dat van een natuurlijke oever. Voor het aanbren-

gen van walbeschoeiing en het aanleggen van verhardingen dient daarom even-

eens een aanlegvergunning te worden aangevraagd. 

 

De watergangen, in met name de agrarische bestemming, die in verband met de 

waterhuishouding een belangrijke functie vervullen als hoofdwatergang, zijn spe-

cifiek aangeduid. Deze aanduiding heeft uitsluitend betekenis als waarschuwing: 

bij eventuele werken of werkzaamheden in of nabij deze watergangen dient de 

regelgeving van het Wetterskip Fryslân (de Keur) te worden betrokken. 

 

NATURA 2000-GEBIED 

ECOLOGISCHE  

VERBINDINGSZONES 

GANZENFOERAGEER- 

EN WEIDEVOGE 

GEBIEDEN 

AANLEGGELEGENHEDEN 

OEVERVERDEDIGING 

WATERGANGEN 
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In de agrarische bestemming is geregeld dat boeren zogenaamde blauwe dien-

sten4 kunnen leveren. Dit betekent dat gronden aan het Wetterskip Fryslân kun-

nen worden aangeboden en kunnen worden gebruikt voor onder andere de ber-

ging en zuivering van water, peilbeheer en onderhoud. Hetzelfde geldt voor de 

bestemming natuur. 

4 . 1 1   

I n f r a s t r u c t u u r  

De in het buitengebied voorkomende wegen zijn bestemd tot “Verkeer”. Binnen 

deze bestemming zijn de verschillende functies opgenomen die de weginfra-

structuur in de gemeente vervult. Binnen de bestemming wordt uitgegaan van 

het bestaande aantal rijstroken.  

 

Voor zover tankstations aan de (autosnel)weg liggen, zijn deze binnen de ver-

keersbestemming meegenomen.  

 

In het buitengebied is een uitgebreid stelsel van fietspaden en recreatieve wan-

delpaden aanwezig. Deze paden kunnen naast de verkeersbestemming deel 

uitmaken van diverse bestemmingen (zoals “Agrarisch”, “Natuur” en “Bos”) en 

zijn niet op de verbeelding aangegeven. Aanpassing van een tracé van een pad 

of het aanleggen van een nieuw pad kan worden gerealiseerd de toepassing van 

een aanlegvergunningsprocedure. 

4 . 1 2   

K a b e l s  e n  l e i d i n -

g e n / n u t s v o o r z i e n i n g e n  

Kabels en leidingen hebben, voor zover planologisch relevant, een op behoud 

gerichte regeling gekregen. Het gaat hierbij om hoge druk aardgastransportlei-

dingen en hoogspanningsleidingen. De regeling voorziet erin dat de ligging van 

de leiding planologisch is beschermd. 

 

Er komen eveneens vrijwaringszones ten behoeve van radar en straalpaden in 

het plangebied voor, als ook milieuzones ten behoeve van een grondwaterbe-

schermingsgebied, luchtvaartverkeerzone en geluidzone-industrie. 

 

De in het plangebied gelegen waterwinlocatie is als zodanig bestemd voor Be-

drijf-Nutsvoorziening met een specifieke aanduiding. 

                                                   
4 Bijdrage van een private partij op vrijwillige basis aan een wettelijke taak van het waterschap 

tegen een marktconforme vergoeding. 

 

BLAUWE DIENSTEN 

WEGEN 

FIETS- EN WANDELPADEN 
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4 . 1 3   

A r c h e o l o g i e  

Een in samenspraak met Provinsje Fryslân nog nader uit te voeren verdiepings-

slag dient uit te wijzen of er meer gebieden in de gemeente zijn waarvoor een 

archeologische bescherming moet gelden. Na afronding van het onderzoek 

kunnen de resultaten worden verwerkt en een regeling voor de archeologische 

gebieden in onderhavig plangebied worden getroffen. Tot die tijd worden in dit 

bestemmingsplan alleen de bekende archeologisch waardevolle gebieden, die 

als archeologisch monument zijn aangewezen, voorzien van een specifieke be-

schermingsregeling. Deze regeling is erop gericht om de mogelijk aanwezige 

archeologische waarden te behouden door te eisen dat bij het realiseren van 

bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 50 m² een waarderend archeo-

logisch onderzoek wordt verricht. Met een dergelijk onderzoek dient de uitvoer-

baarheid van een bouwvoornemen ten aanzien van het archeologische aspect 

aangetoond te worden. 

4 . 1 4   

E n e r g i e   

Binnen de gemeente zijn tot dusver vrijwel geen windturbines aanwezig. Het 

nieuwe plan neemt deze situatie als uitgangspunt voor het nieuwe beleid: in de 

toekomst is het oprichten van een solitaire windturbine niet mogelijk. 

 

Momenteel wordt, verspreid over meerdere gemeenten, waaronder Opsterland, 

naar locaties gezocht waar een cluster van windturbines kan worden gereali-

seerd. Indien een dergelijk cluster geheel of gedeeltelijk in Opsterland zal wor-

den gerealiseerd, zal de eventuele planologische procedure via een afzonderlijk 

plan moeten worden gevoerd. 

 

Mestvergistingsinstallaties zijn een nieuw fenomeen op het Friese platteland. 

Deze relatief omvangrijke installaties hebben een eigen verschijningsvorm. De 

meest voorkomende installaties bestaan doorgaans uit twee silo’s en een aantal 

secundaire elementen. De vergister is een betonnen silo met veelal een diame-

ter van ongeveer 15 meter en een hoogte boven het maaiveld van ongeveer 5 

meter. Deze silo is geïsoleerd; de buitenkant is bekleed met groene stalen be-

plating in verticaal damwandprofiel. Het dak is een kunststof, gasdicht mem-

braan dat door de druk een bolle vorm aanneemt. De navergister is een grotere 

silo met een diameter van 23 tot 28 meter en een hoogte boven maaiveld van 

eveneens ongeveer 5 meter. De betonnen silo is niet geïsoleerd, zodat de wan-

den een lichtgrijze kleur hebben. Het dak is een gespannen kap van PVC en 

heeft een afgeplatte kegelvorm. Van de secundaire elementen is de gasmotor de 

belangrijkste. Deze motor zet het biogas om in energie en is doorgaans onder-

gebracht in een zeecontainer. Installaties kunnen echter ook bestaan uit een 

groter aantal kleinere maar hogere silo’s. 

 

WINDENERGIE 

MESTVERGISTINGS-

INSTALLATIES 
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De boerderijen zijn vanwege hun afmetingen en verschijningsvorm sterk bepa-

lend voor het ruimtelijke beeld van het buitengebied. De intrede van de mestver-

gistingsinstallaties maakt deel uit van de ontwikkeling van schaalvergroting en 

uitbreiding van nevenactiviteiten van boerenbedrijven. 

 

Voor zover er bij mestvergisting sprake is van een installatie die overwegend 

draait op mest en plantaardige producten van het eigen agrarisch bedrijf, moet 

deze worden beschouwd als deel uitmakend van het agrarisch bedrijf. Deze 

mestvergistingsinstallaties kunnen enkel binnen een bouwvlak worden gebouwd. 

Een dergelijke (neven)activiteit is daarom verder niet aanvullend in het plan 

geregeld. 

 

In het realiseren van vergistingsinstallaties die hoofdzakelijk worden gevoed met 

biomassa van derden voorziet dit bestemmingsplan door het opnemen van een 

wijzigingsbevoegdheid met bijbehorende afwegingskader. Hier is maatwerk ver-

eist. Gelet op aspecten als aan- en afvoer van materiaal (verkeersaantrekkende 

werking), externe veiligheid, milieuregelgeving, landschappelijke inpassing en 

afzet van de geproduceerde energie, is een afzonderlijke beoordeling in dit soort 

situaties wenselijk. Vooral de afweging omtrent het wel of niet toestaan van de 

installatie op een concreet perceel is daarbij belangrijk. Door het opnemen van 

dergelijke functies in een wijzigingsbevoegdheid kan deze afweging worden 

gemaakt. 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

5 . 1   

V o r m g e v i n g  v a n  h e t  p l a n  

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (in werking getreden per 1 juli 2008) en de 

Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP, geldend vanaf 1 januari 

2010) toegepast. Dit houdt onder andere in dat in de Wet ruimtelijke ordening de 

strafbepaling en de algemene gebruiksbepaling zijn neergelegd, zodat deze niet 

meer hoeven te worden opgenomen in de planregels. Tevens is de uitsluiting 

van de aanvullende werking Bouwverordening onder de Wro vervallen. Deze 

bepaling wordt niet meer opgenomen in de planregels. 

 

De SVBP2008 bevat een aantal voorschriften die moeten worden opgevolgd. 

Voor de planregels betekent dit ondermeer dat niet meer wordt gesproken van 

voorschriften maar van regels. Tevens zijn er een aantal dwingend voorgeschre-

ven begripsbepalingen, die worden neergelegd in het artikel aangaande begrip-

pen. Ook schrijft de SVBP2008 voor op welke wijze er invulling moet worden 

gegeven aan de wijze van meten. 

 

De regels van het bestemmingsplan zijn eveneens afgestemd op de op 1 okto-

ber 2010 in werking tredende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-

bo). In de Wabo worden begrippen als bouwvergunning, ontheffing en aanleg-

vergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Deze veranderingen zijn 

conform de ‘Werkafspraak SVBP begrippen vs. Wabo’ van Geonovum verwerkt 

in de regels. 

 

In de Wabo wordt een aantal begrippen gehanteerd die ook in dit bestemmings-

plan voorkomen, maar daarin een andere betekenis hebben. Dit betreft met na-

me het begrip erf dat in dit bestemmingsplan vooral gerelateerd wordt aan het 

parkeren op eigen erf en aan het erf behorend bij oorspronkelijke boerderijen. 

Ook worden in het bestemmingsplan de begrippen aan- en uitbouwen en bijge-

bouwen gehanteerd. Dit zijn allemaal bijbehorende bouwwerken in de zin van de 

Wabo, maar het wordt wel van belang geacht het onderscheid te blijven hante-

ren in verband met de systematiek van de regels van het bestemmingsplan. 

 

In het Bro is een formulering opgenomen ten aanzien van de anti-dubbeltelregel 

en het overgangsrecht. Deze teksten zijn neergelegd in de planregels. De nieu-

we regelingen hebben als gevolg dat het bestemmingsplan wat betreft de vorm 

en de inhoud enigszins kan afwijken van de tot nu toe gebruikelijke wijze van 

opstellen. 

 

RELATIE MET WABO 
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Het bestemmingsplan is zodanig vormgegeven dat er sprake is van een digitaal 

uitwisselbaar plan, hetgeen betekent dat: 

- aan alle verschillende objecten op de verbeelding IMRO2008-coderingen 

zijn toegekend; 

- de digitale kaart is vertaald naar de standaard techniek van uitwisseling 

GML; 

- de toelichting en regels in digitale vorm aan de verbeelding zijn gekop-

peld. 

 

Gebruik van de IMRO2008-coderingen zorgt ervoor dat de bestemmingen in de 

verbeelding eenduidig worden geclassificeerd en dat, met behulp van een con-

versieprogramma, de kaart met regels ook door de ontvanger kan worden gele-

zen. 

 

Bij de vormgeving van de verbeelding is aangesloten bij het standaardrenvooi, 

zoals dat is opgenomen in het rapport “Standaard Vergelijkbare Bestemmings-

plannen” (DURP, 2008). 

5 . 2   

I n h o u d  b e s t e m m i n g s p l a n  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

- een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel 

of de doeleinden worden aangegeven; 

- bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

- regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

- voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsbepalingen. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting ex 

artikel 3.1.6 Bro, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de 

uitkomsten van het onderzoek, de uitkomsten van het overleg en de rapportering 

van de inspraak zijn vermeld. 

 

Verbeelding en regels vormen derhalve de essentiële onderdelen van het be-

stemmingsplan. Tussen deze beide onderdelen bestaat een zeer nauwe wissel-

werking. De regeling van de diverse kaartaanduidingen vindt plaats door middel 

van de (verbale) planregels (het blauwe gedeelte van het plan), terwijl anderzijds 

de regels kunnen verwijzen naar aanduidingen op de kaart. 

 

De relatie tussen verbeelding en regels komt zeer sterk tot uitdrukking in de bij 

de kaart behorende verklaring. In deze verklaring vindt men een opsomming van 

de aangewezen bestemmingen, die correspondeert met de regeling van de be-

stemmingen in de regels. 

 

DIGITAAL 

UITWISSELBAAR PLAN 
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Bovendien zijn in deze verklaring een aantal aanduidingen opgenomen, die van 

belang zijn voor de (juridische) regeling in de regels (bijvoorbeeld de aanduidin-

gen bouwvlak en bestemmingsvlak). 

5 . 2 . 1   

D e  v e r b e e l d i n g  

Sinds inwerkingtreding van de digitale verplichtingen van de Wro geldt dat de 

digitale verbeelding van een plan leidend is. Daartoe is de verbeelding opgesteld 

conform de daarvoor geldende eisen in de SVBP. Het digitale bestemmingsplan 

is via www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. 

 

Hoewel het digitale plan leidend is, moet ook nog altijd een verbeelding op pa-

pier beschikbaar zijn. Hoewel met de digitale raadplegingsmogelijkheden de 

leesbaarheid daarvan minder van belang is, is er voor gekozen ook de papieren 

versie in een goed leesbaar formaat beschikbaar te stellen. 

5 . 2 . 2   

D e  r e g e l s  

De regels regelen, in relatie tot de aan de gronden toegekende bestemmingen, 

het toegelaten gebruik van grond en opstallen en de bouwmogelijkheden. Ook 

de afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden zijn in de regels opgenomen. De re-

gels vormen een zorgvuldig samengesteld geheel van bepalingen die enerzijds 

gericht zijn op het instandhouden en waar mogelijk versterken van de bestaande 

kwaliteiten van het buitengebied van Opsterland en anderzijds voldoende (eco-

nomische) ontwikkelingsruimte bieden aan agrarische en andere vormen van be-

drijvigheid. 

 

Uitgangspunt van de ruimtelijke ordeningsregelgeving is nog altijd dat regels al-

leen verbieden of toestaan (eventueel onder voorwaarden). Een verplichting tot 

bouwen of een bepaald gebruik kent een bestemmingsplan niet. 

 

De bestemmingsplanregels zijn als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk bevat 

de inleidende bepalingen. Deze bestaan uit: 

- begripsbepalingen (artikel 1), waarin een aantal in de planregels gehan-

teerde begrippen nader is omschreven om misverstanden over de inter-

pretatie ervan te voorkomen; 

- wijze van meten (zie artikel 2), waarin, ten behoeve van een uniforme 

toepassing van het plan, wordt aangegeven hoe maten als goothoogte, 

bouwhoogte en dakhelling dienen te worden gemeten. 

 

Deze bepalingen worden overigens ook deels voorgeschreven door de SVBP 2008. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de bestemmingen opgenomen, waaronder een viertal dubbel-

bestemmingen. 

 

 

BESTEMMINGS-

BEPALINGEN EN  

DUBBELBESTEMMING 
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De afzonderlijke bestemmingen kennen de volgende indeling: 

1. bestemmingsomschrijving; 

2. bouwregels; 

3. nadere eisen; 

4. afwijken van de bouwregels; 

5. specifieke gebruiksregels; 

6. afwijken van de gebruiksregels; 

7. aanlegvergunningen; 

8. wijzigingsbevoegdheden. 

 

Niet elk onderdeel komt bij elke bestemming voor.  

 

In lid 1 van ieder artikel is de omschrijving opgenomen van het doel of doelein-

den die aan de betreffende bestemming zijn toegekend. Deze nadere omschrij-

ving is van essentieel belang, aangezien zij de basis vormt voor de overige op 

de bestemming betrekking hebbende planregels en regels. 

 

In de bouwregels wordt geregeld: 

- de situering van de toegelaten bebouwing (voor gebouwen is de plaats 

veelal aangegeven door middel van een bouwvlak, bestemmingsvlak of 

bebouwingsrichting); 

- maatvoering waaraan de toegelaten bebouwing zal moeten voldoen (ei-

sen omtrent goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en soms ook oppervlak-

te en inhoud). 

 

Deze regels vormen een belangrijk toetsingskader voor het beoordelen van 

bouwaanvragen. 

 

Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub d Wro kunnen ten opzichte van in een be-

stemmingsplan omschreven punten nadere eisen worden gesteld door burge-

meester en wethouders. Nadere eisen kunnen alleen worden opgenomen als het 

bestemmingsplan zelf de basiseisen bevat. Het stellen van andere eisen biedt 

de mogelijkheid het bestemmingsplan op bepaalde punten bij te sturen. Dit geldt 

vooral voor de situering van bebouwing. 

 

Op grond van artikel 3.6 lid 1 sub c Wro kan bij een bestemmingsplan worden 

bepaald, dat burgemeester en wethouders met inachtneming van bepaalde van 

bij het plan aangegeven planregels bevoegd zijn omgevingsvergunning ten be-

hoeve van afwijking van de bouwregels te verlenen. Met deze mogelijkheid 

wordt beoogd om op ondergeschikte punten van de planregels af te kunnen 

wijken om een soepele toepassing ervan mogelijk te maken. De omgevingsver-

gunning zal in ieder geval niet zover mogen strekken, dat de gegeven bestem-

ming (en daarmee de door de gemeente gedane beleidskeuze) wezenlijk geweld 

wordt aangedaan. Daarom dient de omgevingsvergunning te worden gebonden 

aan een objectieve begrenzing, waaruit valt af te lezen in welke mate afwijken 

van de bouwregels is toegestaan. 

 

BESTEMMINGS-

OMSCHRIJVING 

BOUWREGELS 

NADERE EISEN 

AFWIJKEN VAN DE 

BOUWREGELS 
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Aangezien de omgevingsvergunning bedoeld is voor uitzonderingsgevallen, zul-

len burgemeester en wethouders de verschillende in het geding zijnde belangen 

zorgvuldig moeten afwegen. Hierin moet bijvoorbeeld ook de noodzaak voor de 

aanvrager worden betrokken om voor omgevingsvergunning ten behoeve van 

afwijking van de bouwregels in aanmerking te komen. Per bestemming is een 

afwegingkader opgenomen voor het verlenen van omgevingsvergunning. Omge-

vingsvergunning ten behoeve van afwijking van de bouwregels, zoals hier be-

doeld, zijn op diverse plaatsen in het plan opgenomen. 

 

In de bepalingen over het gebruik staat aangegeven welke vormen van gebruik 

van gronden en gebouwen binnen de gegeven bestemming niet toelaatbaar zijn. 

Daartoe is in het algemeen volstaan met de algemene bepaling "Het is verboden 

de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de in 

lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving". Tevens is voor de duidelijkheid aan-

gegeven welk gebruik in ieder geval als strijdig met de bestemming wordt gere-

kend. Overigens komen deze specifieke gebruiksregels wel aanzienlijk minder 

voor dan in het verleden, omdat de wet zelf nu al expliciet het gebruik in strijd 

met de bestemming verbiedt.  

 

Toepassing van het instrument omgevingsvergunning ten behoeve van afwijken 

van de bouwregels is hierboven in het algemeen reeds voldoende uiteengezet. 

Bij de diverse bestemmingen zal eventueel een nadere toelichting worden gege-

ven op de specifieke afwijkingen van de gebruiksregels die daarbij zijn opgeno-

men. 

 

Op grond van artikel 3.3 Wro kan bij een bestemmingsplan worden bepaald, dat 

het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegver-

gunning). Een zodanig vergunningenstelsel dient alleen te worden opgenomen, 

voor zover dat noodzakelijk is: 

- om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de verwerke-

lijking van een bij het plan gegeven bestemming; 

- ter handhaving en ter bescherming van een verwerkelijkte bestemming. 

 

Het aanlegvergunningenstelsel is bedoeld voor werken en werkzaamheden, die 

weliswaar in beginsel binnen de gegeven bestemming niet ontoelaatbaar zijn, 

maar waarbij eerst na beoordeling van de plaats, vorm en wijze van uitvoering 

de toelaatbaarheid in het concrete geval kan worden vastgesteld. In die zin 

vormt het aanlegvergunningenstelsel voor de gemeente een instrument om soe-

pel in te kunnen spelen op de concrete situatie en te kunnen bijsturen door bij-

voorbeeld het verbinden van voorwaarden aan de vergunning. 

 

Op grond van artikel 3.6 lid a Wro kan bij een bestemmingsplan worden bepaald, 

dat burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan 

kunnen wijzigen. Met deze mogelijkheid kan worden bereikt, dat het gemeente-

bestuur soepel kan inspelen op situaties, die weliswaar in het algemeen ver-

GEBRUIKSREGELS 

AFWIJKEN VAN DE 

GEBRUIKSREGELS 

AANLEGVERGUNINGEN 

WIJZIGINGS-

BEVOEGDHEDEN 
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wacht kunnen worden, maar waarvan de plaats en de vorm in concreto niet op 

voorhand zijn in te schatten. Door de mogelijkheid tot wijziging van de bestem-

ming op te nemen kan worden ingespeeld op de concrete situatie. De mogelijk-

heid tot wijziging is ingrijpender van aard dan de mogelijkheid tot afwijken van de 

bouw- of gebruiksregels. Wijziging kan zowel bestemmingen als planregels be-

treffen, afwijken kan alleen plaatsvinden van planregels 

 

Van de aard van de afwijking is afhankelijk welk instrument moet worden geko-

zen. In ieder geval mag de wijziging niet zover strekken, dat de structurele opzet 

van het plan wordt aangetast. Voor zodanige wijzigingen zal het bestemmings-

plan moeten worden herzien via eenzelfde procedure als voor de totstandkoming 

van het plan is vereist. In het onderhavige plan is een aantal algemene wijzi-

gingsbevoegdheden opgenomen, die gelden voor meerdere bestemmingen, 

alsmede wijzigingsbevoegdheden die gelden voor één bepaalde bestemming; 

deze zijn bij de betreffende bestemming opgenomen. 

 

Bij de diverse wijzigingsbevoegdheden zijn steeds duidelijke begrenzingen op-

genomen, waaruit blijkt tot hoever de wijziging mag reiken. 

 

De artikelen 22 t/m 28 bevatten een aantal algemene bepalingen, waarvan voor-

al de algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels en algemene 

wijzigingsregels nog een belangrijke inhoudelijke impact op het plan hebben. 

Daarnaast zijn in artikel 28 afstemmingsbepalingen opgenomen die zien op 

afstemming van het bestemmingsplan met andere (vooral provinciale) regelge-

ving.  

 

De algemene aanduidingsregels van artikel 24 hebben betrekking op aanduidin-

gen die meerdere bestemmingsvlakken betreffen en een meer algemeen karak-

ter hebben. Het gaat vooral om diverse veiligheidszones in verband met lucht-

vaartverkeer, maar ook om geluidzones, straalpaden en grondwaterbescher-

mingsgebied 

In artikel 26 is een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen die betrekking 

hebben op meerdere bestemmingen. Deze wijzigingen hebben betrekking op 

meer ingrijpende veranderingen die op zich de structuur van het bestemmings-

plan niet aantasten, maar waarvan gezien de aard en omvang in de concrete 

situatie een nadere belangenafweging gewenst is. Dit betreft onder andere het 

wijzigen van de bestemming van een voormalige boerderij op zodanige wijze dat 

na sloop van de nodige bebouwing elders of op het perceel ter compensatie van 

de bedrijfsbeëindiging woningen mogen worden gebouwd (ruimte voor ruimte). 

Verder hebben de algemene wijzigingsmogelijkheden vooral betrekking op di-

verse recreatieve functies, waarvoor krachtens gemeentelijk beleid de nodige 

wordt geboden. 

 

Een bijzonder artikel is artikel 27 Oorspronkelijke boerderijen. Hierin worden 

oorspronkelijke boerderijen aangewezen. Dit is van belang in verband met de 

grote rol van het onderscheid tussen oorspronkelijke en overige boerderijen bij 

het verlenen van diverse omgevingsvergunningen ten behoeve van afwijken van 

ALGEMENE  

BEPALINGEN 



 

  
184.00.01.10.04.toe - Bestemmingsplan Buitengebied 2011 - 17 november 2010  73

de bouw- of gebruiksregels dan wel wijziging van de bestemming, maar ook voor 

een aantal functies die bij recht zijn toegestaan als aanvulling op de hoofdbe-

stemming. 

 

In artikel 29 zijn overgangsbepalingen opgenomen. De tekst van deze bepalin-

gen is (zoals voorgeschreven) overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening.  

 

Ten slotte zijn bij de planregels bijlagen opgenomen, waarnaar in de planregels 

wordt verwezen. In die zin maken de bijlagen deel uit van de planregels. Het 

gaat om het volgende: 

1. Lijst met oorspronkelijke boerderijen; 

2. Staat van Bedrijven. 

 

In gevallen waarin de planregels verwijzen naar de genoemde bijlagen, dient de 

inhoud van de betreffende bijlage als nadere aanwijzing te worden geïnterpre-

teerd bij de toepassing van het betreffende voorschrift. 

 

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, geluidswe-

rende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoorzie-

ning, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van water-

gangen, duikers, waterkeringen en dergelijke bij de bestemming inbegrepen 

zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 

5 . 3   

B e s t e m m i n g e n  

5 . 3 . 1   

W i j z e  v a n  b e s t e m m e n  

De bestemmingen in het bestemmingsplan zijn op basis van de functies be-

grensd. Dat betekent dat ieder perceel overeenkomstig de huidige functie een 

bestemming heeft gekregen. De bestemmingen heten dan ook bijvoorbeeld 

“Agrarisch”, “Wonen” etc. Door middel van planregels zijn regels gesteld die 

betrekking hebben op het gebruik, het bouwen en/of het inrichten van de betref-

fende bestemming. 

 

Functiegewijs bestemmen betekent niet altijd dat binnen een bestemming slechts 

één functie is toegestaan. In het plan is de agrarische bestemming en de woon-

bestemming bijvoorbeeld niet alleen gericht op het bieden van een regeling voor 

het agrarisch gebruik respectievelijk het wonen, maar ook voor andere vormen 

van gebruik. 

 

Met het oog op de bescherming van landschapswaarden binnen de bestemming 

zijn ook voor dit doel nadere regels opgenomen. De agrarische bestemming is 

ADDITIONELE  

VOORZIENINGEN 
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dus een voorbeeld van een “mengbestemming”. Veel andere bestemmingen zijn 

“één-functie-bestemmingen”. 

 

Op de plankaart kunnen de bestemmingen worden herkend aan de eigen kleur 

die aan iedere specifieke bestemming is toegekend. Tevens is in ieder bestem-

mingsvlak een hoofdlettercode gezet, zodat ook personen die kleuren niet goed 

van elkaar kunnen onderscheiden toch de bestemming kunnen aflezen. 

Binnen de bestemmingen kunnen nadere aanduidingen op de plankaart ver-

schijnen. Aanduidingen zijn bedoeld om een deel van de betreffende bestem-

ming aan te wijzen waarvoor een specifieke regeling geldt. Aanduidingen zijn 

altijd zwart en voorzien van een kleine lettercode. 

5 . 3 . 2   

P l a n f l e x i b i l i t e i t  

In hoofdstuk 4 van deze toelichting zijn per functie de gemaakte keuzes voor wat 

betreft de regels voor het bouwen en het gebruik toegelicht. Hierop wordt op 

deze plaats niet opnieuw ingegaan. In het hiernavolgende is concreet ingegaan 

op de planflexibiliteit van het bestemmingsplan. Planflexibiliteit betekent dat: 

- in de praktijk ruimte wordt geboden om van de primaire bestemmings-

planregels af te wijken (door middel van de mogelijkheid tot het afwijken 

van de bouwregels en gebruiksregels bij omgevingsvergunning en het 

toepassen van wijzigingsbevoegdheden), of: 

- om de ruimte binnen de primaire regel in te perken (door het stellen van 

nadere eisen). 

 

Hiertoe zijn diverse afwegingscriteria benoemd die ook gehanteerd worden voor 

wat betreft het verlenen van omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergun-

ning). Het doel van de in het bestemmingsplan geboden planflexibiliteit is aan de 

ene kant om volop ontwikkelingsruimte te geven voor functies in het buitenge-

bied. Aan de andere kant dient ervoor gewaakt te worden dat dit niet leidt tot 

onaanvaardbare aantasting van de ruimtelijke kwaliteit of tot beperking van de 

gebruiksmogelijkheden van functies in de buurt. 

 

Het is van belang dat in de praktijk bij de toepassing van de bestemmingsplan-

regels duidelijk is op welke wijze de afweging aan de hand van de diverse crite-

ria kan plaatsvinden. Het invullen van de ruimte bij een concreet plan vraagt 

lokaal maatwerk. Om bij het lokale maatwerk voldoende handvatten te hebben 

voor sturing op basis van de criteria is de betekenis en de werking van de criteria 

in deze paragraaf beschreven. Het lokale maatwerk kan op basis hiervan in de 

praktijk worden ingevuld. Er worden in het hiernavolgende aanknopingspunten 

geboden om met de diverse afwegingscriteria tot een aanvaardbare uitkomst te 

komen. 
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De algemeen opgenomen afwegingscriteria in het plan gaan er van uit dat geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. het ruimtelijk beeld; 

2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

3. de verkeersveiligheid. 

 

A d 1 .  

In het geval een nieuwe ontwikkeling zich in het buitengebied voordoet, wordt 

landschappelijk gezien naar een aanvaardbaar ruimtelijk beeld gestreefd. Hier-

toe is de als bijlage bij de regels opgenomen landschapskaart met bijbehorende 

tabel “wijze van bestemmen en beschermen van de verschillende landschaps-

elementen” leidend. De landschapskaart en tabel geven per landschapstype een 

indicatie van de manier waarop diverse landschapselementen bestemd en be-

schermd dienen te worden.  

 

Concrete aanwijzingen en instructies voor een goede ruimtelijk-landschappelijke 

inpassing van bijvoorbeeld agrarische bedrijven kunnen worden ontleend aan 

het provinciale project “De Nije Pleats yn Fryslân”. De aanwijzingen en instruc-

ties zijn eveneens toepasbaar op diverse andere functies in het buitengebied. 

 

A d  2 .  

Als gevolg van een nieuw plan dienen onredelijke beperkingen van de gebruiks-

mogelijkheden van gronden in de omgeving van een plangebied te worden voor-

komen. In het buitengebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vermijden 

van een verslechtering van de milieuhygiënische woon- en leefkwaliteit. Een uit-

breiding van een hinderveroorzakende functie mag niet leiden tot onevenredige 

nadelige gevolgen voor gevoelige functies in de directe omgeving van een plan. 

Zo mag bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf met een minimaal aan te houden 

geurcirkel van 50 m geen uitbreidingen plegen die nadelig is voor een nabijgele-

gen hindergevoelige functie als wonen. Andersom geldt ook dat nieuwe of te 

wijzigen woonbestemmingen niet mogen leiden tot een verslechtering van de 

bestaande bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf. 

 

A d  3 .   

Bij het criterium verkeersveiligheid staat een aanvaardbare toename van de 

hoeveelheid en zwaarte van het verkeer op omringende wegen in combinatie 

met de weginrichting centraal. Indien met een plan een toenemend aantal en/of 

zwaardere verkeersbewegingen plaatsvindt, dienen bestaande wegen daarop 

berekend te zijn. Het is dan ook van belang om de omliggende weginfrastructuur 

te bestuderen op geschiktheid vanwege een planvoornemen. Hierbij dient de 

ontsluiting van een erf op de aangrenzende weg eveneens betrokken te worden, 

waarbij gekeken wordt naar de inrichting van de weg (is de weg verkeersveilig 

genoeg) en de kwaliteit van het wegfundament (kan de weg de grotere belasting 

wel aan). Voor wat betreft agrarische bedrijven is in het kader van een efficiënte 

bedrijfsvoering en veiligheid veelal een tweede ontsluiting van het erf gewenst. 

Hiermee worden diverse verkeersstromen gescheiden. Ingeval het uitbreiden 

van een (agrarisch) bedrijf bijvoorbeeld aan de orde is, dient ook gekeken te 
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worden naar de logistiek op het erf zelf. Indien een plan tot een verkeersaan-

trekkende werking leidt, is het in bepaalde gevallen tevens verstandig om te 

bestuderen of er een gunstige ligging ten opzichte van bebouwingsconcentraties 

bestaat. Voor wat betreft (agrarische) bedrijvigheid is het uit oogpunt van ver-

keersveiligheid bijvoorbeeld niet wenselijk om met zwaar materieel in toenemen-

de mate bebouwd gebied te doorkruisen. 

 

Daarnaast zijn incidenteel bij diverse (dubbel)bestemmingen specifieke afwe-

gingscriteria benoemd, waarbij er van uit wordt gegaan dat geen onaanvaardba-

re aantasting plaatsvindt van: 

A. het verlichtingsniveau tijdens avond- en nachturen (bestemming “Agra-

risch”, bestemming “Agrarisch-Kwekerij” en bestemming “Bedrijf”); 

B. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke 

en/of natuurlijke waarden van de gronden (bestemming “Bos”);  

C. de aanwezige of bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden 

(bestemming “Horeca” en “Recreatie-Verblijfsrecreatie”); 

D. de natuurwaarden die de bestemming beoogt te beschermen (bestem-

ming “Natuur”); 

E. het doelmatig functioneren van de desbetreffende leiding (bestemming 

“Leiding-Gas” en “Leiding-Hoogspanningsverbindingen”). 

 

A d  A .   

Donkerte hoort samen met onder andere rust en ruimte tot een van de kernkwa-

liteiten van het buitengebied. Het beleid is er op gericht om verstoring op lichtge-

voelige functies (zoals natuur en wonen) terug te dringen. Het criterium ver-

lichtingsniveau tijdens avond- en nachturen gaat er van uit dat in de afweging 

rekening wordt gehouden met lichthinder die kan worden veroorzaakt door 

(agrarische) bedrijvigheid. Voor wat betreft lichthinder zijn geen strikte normen 

met afstandsbepalingen bekend. Thans bekende regel- en wetgeving is uitslui-

tend gericht op lichtbronnen. Gesteld mag worden dat het verlichtingsniveau 

tijdens avond- en nachturen van een aanvaardbaar niveau is indien voldaan 

wordt aan de algemene richtlijnen zoals die door de Nederlandse Stichting Voor 

Verlichtingskunde (NSVV) worden voorgeschreven. Dit is in een uitspraak van 

de Raad van State van 21 juli 2007 geconsolideerd. 

 

A d  B . / C . / D .  

Voor wat betreft het behoud, het herstel, de ontwikkeling van natuurlijke waarden 

en bescherming van natuurwaarden zijn de provinciale Beheerplannen (voor 

Natura 2000-gebieden) leidend. In de beheerplannen wordt precies geformu-

leerd welke natuurwaarden waar bescherming moeten krijgen en hoe dat dient 

plaats te vinden. Voor gebieden waar ontwikkelingen zijn voorzien die niet zijn 

opgenomen in de provinciale Beheerplannen dient een ecologische inventarisa-

tie of onderzoek de basis te vormen voor de uitvoerbaarheid van een plan.  

 

Voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van al dan niet aanwezige of 

bestaande landschappelijke waarden wordt verwezen naar de onder ad. 1 opge-

nomen toelichting. 
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A d  E .  

In geval gas- en/of hoogspanningsleidingen in de directe omgeving bij het plan-

voornemen zijn betrokken, dient in dergelijke gevallen aan de beherende instan-

tie om advies gevraagd te worden. Gasleidingen zijn veelal in beheer bij N.V. de 

Nederlandse Gasunie. Hoogspanningsleidingen worden beheerd door Tennet. 

De beherende instantie kan aangeven in hoeverre een planvoornemen aan-

vaardbaar is ten opzichte van de gas- en/of hoogspanningsleiding in kwestie. 

 

Voor de bestemmingen “Bedrijf-Nutsvoorziening”, “Groen”, “Sport”, “Verkeer”, 

“Water” en “Wonen-Woonwagenstandplaats” zijn in het bestemmingsplan geen 

flexibiliteitsbepalingen opgenomen. Dit betekent dat op gronden met deze be-

stemmingen geen afwijking van de geldende gebruiks- en/of bouwregels moge-

lijk is. Eveneens is in gebieden met een dergelijke bestemming geen binnen-

planse wijziging van het bestemmingsplan mogelijk vanwege het ontbreken van 

een wijzigingsbevoegdheid. Flexibiliteit voor onder meer de functies nutsvoorzie-

ningen, groen, verkeer en water is in het bestemmingsplan verkregen door deze 

functies eveneens in andere bestemmingen op te nemen, indien deze als onder-

geschikt aan de hoofdfunctie in een gebied voorkomen. In vrijwel alle bestem-

mingen is, naar gelang de functie van de bestemming, in de bestemmingsom-

schrijving opgenomen dat de gronden eveneens bedoeld zijn voor onder meer 

water, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, erfbeplanting, land-

bouwontsluitingswegen, voet-, fiets- en ruiterpaden en/of nutsvoorzieningen. 

 

Overigens dient er voor de goede orde op te worden gewezen dat naast de bo-

vengenoemde afwegingscriteria ook wettelijke verplichtingen bestaan waaraan 

getoetst dient te worden ingeval wordt afgeweken van onderliggend bestem-

mingsplan. Onderzocht dient te worden hoe een ontwikkeling zich bijvoorbeeld 

verhoudt in relatie tot mogelijke cultuurhistorische en archeologische waarden, 

ecologische waarden, het waterschapsbelang en milieuhygiënische aspecten als 

geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid. 

5 . 4   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

De bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de procedure zijn verschillende fasen 

te onderscheiden: 

 

V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e  

Voor het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan verricht de gemeente 

onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar de bestaande 

toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen een gemeente. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt voor overleg gezonden aan de in arti-

kel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. Bovendien wordt het voorontwerp ter 

inzage gelegd voor inspraak op de wijze zoals die in de gemeentelijke inspraak-

verordening is vastgelegd. 
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De gemeente reageert vervolgens op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de in-

spraak door in de toelichting van het plan op de gemaakte op- en aanmerkingen 

in te gaan en aan te geven welk standpunt de gemeente daarover inneemt. 

 

T e r i n z a g e l e g g i n g s p r o c e d u r e  

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswij-

zen omtrent het ontwerp naar  voren brengen.  

 

V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e  

Na afloop van de termijn van de terinzagelegging stelt de gemeenteraad het 

bestemmingsplan al dan niet gewijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van terin-

zagelegging vast. 

 

B e r o e p s p r o c e d u r e  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Indien Gedeputeerde Staten of de VROM inspectie een zienswijze hebben inge-

diend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de ge-

meenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt be-

kendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 we-

ken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden inge-

steld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 

aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM inspectie wordt het 

vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling be-

kend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het bestem-

mingplan ter inzage gelegd. 
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U i t v o e r b a a r h e i d   

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Dit bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen die investeringen van over-

heidswege vergen. Voor zover ontwikkelingen plaatsvinden, worden deze gefi-

nancierd door de (particuliere) initiatiefnemers. Er is dan ook geen aanleiding om 

te twijfelen aan de economische uitvoerbaarheid van het plan. Het plan biedt 

evenmin aanleiding tot het vaststellen van een exploitatieplan. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Over het onderhavige plan zal via de wettelijke procedure informatie verstrekt 

worden aan de omwonenden en andere geïnteresseerden. 

 

In dit hoofdstuk zal te zijner tijd worden ingegaan op de resultaten van overleg 

en inspraak ex artikel 3.1.1 Bro. 

 

 

 




