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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1. De aanleiding 
Aan Klein Groningen in Wijnjewoude stond tot kort geleden een oude melkfabriek. Deze oude 
melkfabriek was al jaren niet meer in werking. Hierdoor was het terrein aan het verpauperen. De 
Opsterlânske Kompanjonsfeart ter hoogte van de oude melkfabriek en het terrein van de melkfabriek 
maakt onderdeel uit van de voormalige turfroute. Vanuit het provinciale project Gebiedsontwikkeling 
N381 is geld beschikbaar gekomen voor gebiedsontwikkeling voor kernen langs de oude N381. 
Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het provinciale project Opwaardering  
Turfroute van deze oude turfroute. Binnen beide projecten maakt de oude melkfabriek hiervan een 
onderdeel uit.  Het gebied krijgt een toeristische bestemming, met name gericht op vaarrecreanten. 

De gemeente Opsterland heeft inmiddels de oude fabriek gesloopt, waarna deze locatie zal worden 
ingericht als centrale plaats voor de bewoners van het dorp en voor de (vaar)recreant. Langs de 
Opsterlânske Kompanjonsfeart heeft de provincie Fryslân een aanlegvoorziening aangelegd waar 
vaarrecreanten kunnen aanmeren. Ook zal er een sanitaire voorziening gerealiseerd worden met een 
kleine verblijfsruimte voor recreanten. Verder wordt er op de gronden een speelgelegenheid voor 
kinderen ingericht.  

Omdat deze plannen in strijd zijn met de geldende beheersverordening ‘Wijnjewoude – Klein 
Groningen’ moet de procedure voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder 
a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevoerd. Een vergunning kan 
alleen worden verleend op grond van een goede ruimtelijke ordening. In deze ruimtelijke 
onderbouwing wordt nader ingegaan op alle van toepassing zijnde ruimtelijke argumenten.  

1.2. Ligging plangebied 

Het terrein van de oude melkfabriek is gelegen aan Klein Groningen. Klein Groningen is een straat en 
tevens een kleine buurtschap gelegen onder de rook van Wijnjewoude. Klein Groningen wordt ten 
zuiden begrenst door de Opsterlânske Kompanjonsfeart. Aan de oostkant ligt de Opper Haudmare. 
Op 800 meter ten zuidwesten van Klein Groningen ligt de N381. Op afbeelding 1 is het plangebied 
aangegeven in de rode cirkel.  
 

 
Afbeelding 1 Begrenzing van het plangebied aangegeven in de rode cirkel 
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1.3. Vigerend plan 

In het plangebied is de beheersverordening ”Wijnjewoude – Klein-Groningen” van kracht. Deze 
beheersverordening is op 14 april 2014 vastgesteld. De gronden behorende bij het terrein van de 
voormalige melkfabriek hebben in deze beheersverordening de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’.  
De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met deze beheersverordening.  

 

Afbeelding  2 Uitsnede uit plankaart behorende bij de beheersverordening “Wijnjewoude – Klein-Groningen” 

 

1.4. Leeswijzer 
De toelichting bij de omgevingsvergunning is als volgt opgebouwd: 
•  in hoofdstuk 2 is de bestaande en voormalige situatie omschreven en wordt ingegaan op de 

gewenste ontwikkeling;  
•  in hoofdstuk 3 zijn de relevante beleidsstukken samengevat en is beoordeeld in hoeverre de 

uitgangspunten van deze ontwikkeling binnen het geldende beleid passen; 
• in hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de relevante sectorale aspecten; 
•  hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de te voeren procedure ; 
•  hoofdstuk 6 ten slotte bevat een korte beschrijving van de maatschappelijke en de 

economische uitvoerbaarheid. 
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Hoofdstuk 2 Bestaande en gewenste situatie 

2.1 Bestaande situatie 
In 1902 werd onder leiding van de heer J. van der Lei de coöperatieve melkfabriek “De Vooruitgang 
(Wijnjeterp-Duurswoude)" opgericht in Wijnjeterp,  waarop in 1903 bij Klein Groningen aan de 
Opsterlânske Kompanjonsfeart een melkfabriek werd gebouwd. Door de aanvoer van melk ontstond 
behoefte aan een winkel met allerhande agrarische artikelen. Ook was er behoefte aan gezamenlijk 
gebruik van grotere landbouwmachines waarvoor een coöperatie werd opgericht. De melkfabriek 
fuseerde in 1967 met de melkfabriek "Zuid-Oost-Hoek" uit Oosterwolde. Dit  na decennia van 
wisselende groei en een daling. Dat betekende de sluiting van de melkfabriek aan Klein Groningen. 
Het gebouw werd nog gebruikt voor handel in vee met name in koeien. Daarna werd het gebouw 
verdeeld in verschillende percelen voor opslag. Door de leegstand was het terrein ernstig aan het 
verpauperen.  

2.2 Vigerende beheersverordening 
De betreffende gronden hebben in de vigerende beheersverordening ”Wijnjewoude – Klein-
Groningen” de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’. De voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden 
zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van de onder artikel 8a opgenomen doeleinden:  
a.  bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1  en 2; 
b.  een aannemersbedrijf, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
 "aannemersbedrijf toegestaan"; 
c.  een fouragehandel, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
 "fouragehandel toegestaan"; 
d.  een verkooppunt van motorbrandstoffen, inclusief LPG, indien de gronden op de kaart zijn 
 voorzien van de aanduiding "verkooppunt van motorbrandstoffen"; 
 
met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 
e.  dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen; 
f.  bedrijfswoningen, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
 "bedrijfswoning toegestaan"; 
 
De woningen die tegen de fabriek aangebouwd waren hebben de bestemming ‘Woondoeleinden 
Klasse B’.  De voorgenomen ontwikkelingen zijn in strijd met de bepalingen uit deze geldende 
beheersverordening.  
 
De beoogde plannen zijn in strijd met deze beheersverordening.  

2.3 De gewenste situatie 
In 2017 heeft de gemeente Opsterland de oude melkfabriek aangekocht. Samen met buurtbewoners 
en een werkgroep is een plan gemaakt voor een nieuwe invulling van het terrein.  

Vanuit het provinciale project Gebiedsontwikkeling N381 is geld beschikbaar gekomen voor een 
nieuwe toeristische bestemming van het gebied, dat dicht bij de oude Turfroute ligt. Het 
fabrieksterrein van de oude melkfabriek in de buurtschap Klein Groningen en de daarnaar toe 
leidende wegen in Wijnjewoude worden heringericht. Hiervoor heeft de gemeente Opsterland 
inmiddels de oude fabriek gesloopt. De locatie zal worden ingericht als centrale plaats voor de 
bewoners van het dorp en voor de (vaar)recreant. Langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart heeft de 
provincie Fryslân inmiddels in het kader van het project Opwaardering Turfroute, een 
aanlegvoorziening aangelegd voor vaarrecreanten.  
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Het project wordt in samenwerking met de provincie Fryslân uitgevoerd en is onderverdeeld in drie 
onderdelen: 

1. Realisatie aanlegvoorziening langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart (provincie Fryslân) 
2. Sloop voormalige oude melkfabriek (gemeente Opsterland) 
3. Herinrichting van het terrein en openbare ruimte (gemeente Opsterland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3 impressie nieuwe situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4 inrichtingstekening met pijlen aangegeven de sanitaire voorziening en speelgelegenheid 
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In de zomer van 2018 is de oude melkfabriek gesloopt en zijn de aanpandige woningen voorzien van 
een nieuwe buitenmuur. Verder zal de doorgaande weg in de buurtschap opnieuw worden ingericht. 
Het gebied vanaf de brug tot aan de Opper Haudmade krijgt een nieuwe uitstraling, waarbij voor de 
inrichting van de weg, de dorpsbeleving en een veiligheid leidend is. 

Als laatste is het terrein van de voormalige melkfabriek aan de beurt. De plannen voorzien in een 
centrale plaats gericht op (vaar) recreanten, maar ook met voorzieningen voor de dorpsbewoners 
van Wijnjewoude. Het terrein krijgt een groene uitstraling met diverse speeltoestellen. Er komen 
voorzieningen voor fietsers en wandelaars met informatie over de locatie en het achterliggende 
gebied. Ook wordt een gebouw gerealiseerd met sanitaire voorzieningen en een rustpunt voor 
recreanten. 

Gezocht is naar een nieuwe invulling van het gebied waarbij aandacht is voor de cultuurhistorische 
waarden van het gebied en een goede landschappelijke inpassing. Het gebied krijgt een nieuwe 
functie gericht op recreatie. Van belang hierbij is dat het gebied ook aantrekkelijk is voor toeristen. 
Mede vanuit dit oogpunt is het inrichtingsplan voor herinvulling van het terrein van de oude 
melkfabriek tot stand gekomen.   
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Hoofdstuk 3 Beleid 

3.1 Algemeen 
Het (inter)nationale en provinciale beleid is neergelegd in verschillende nota's betreffende de 
ruimtelijke ordening, alsmede in de verschillende structuurvisies. Een "doorzetting" van dit beleid 
vindt veelal plaats in verschillende gemeentelijke en provinciale uitwerkingsnota's, beleidsplannen en 
bestemmingsplannen. Ook binnen de gemeente Opsterland is dit het geval. Echter het beleid zoals 
dat door de hogere overheden wordt voorgestaan, is veelal van een andere schaal en aard dan de 
schaal die noodzakelijk is voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor een 
omgevingsvergunning. Daarom is alleen het relevante beleid kort verwoord. In dit hoofdstuk volgt 
een opsomming van de belangrijkste beleidsdocumenten op Rijks-, provinciaal en lokaal niveau voor 
zover relevant voor het plangebied en de voorgenomen actualisatie. 

3.2 Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. In deze structuurvisie zijn 
alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor 
een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle bewoners van Nederland. Het Rijk is vooral 
verantwoordelijk voor ruimtelijke functies waarmee de concurrentiepositie van Nederland wordt 
versterkt, voor de bescherming van het land tegen het water en voor de belangrijkste elementen van 
de infrastructuur (verkeer en energievoorziening). Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het ruimtelijke beleid met betrekking tot wonen en werken en de daarbij behorende 
voorzieningen, het groen, het water en de recreatie. De voorliggende omgevingsvergunning doet 
geen afbreuk aan het ruimtelijke beleid van het Rijk. 

3.1 Verordening Romte Fryslân 2014 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in werking getreden op 1 juli 2008, zijn instrumenten 
opgenomen, passend bij het stelsel van verantwoordelijkheden voor de drie bestuurslagen te weten 
het Rijk, de provincies en gemeenten. Doel van de wet is om een slagvaardiger doorwerking en 
uitvoering van het ruimtelijke beleid te bewerkstelligen. De Wro maakt onderscheid tussen 
strategische visie en juridisch bindend beleid. De strategische visie staat in de structuurvisies van de 
verschillende overheidslagen. Binnen dat wettelijke kader hebben Provinciale Staten van Fryslân op 
15 juni 2011 de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. Deze is per 1 augustus 2011 in werking 
getreden. Medio 2011 is door Provinciale Staten nieuw beleid geformuleerd inzake de veehouderij, 
intensieve veehouderij landschap en cultuurhistorie (Grutsk op ‘e Romte) en weidevogels. In de 
‘Tuskentiidske evaluaasje Streekplan Fryslân’, van 23 januari 2013, heeft ook een eerste evaluatie 
van de verordening plaatsgevonden. Daarin is een aantal onderwerpen benoemd waarvan 
aanpassing in de verordening gewenst werd geacht. Ook op grond van de inwerkingtreding van het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is aanpassing van de verordening vereist. 
Aanpassingen hieromtrent hebben geresulteerd in de Verordening Romte Fryslân 2014. 

De verordening bevat instructies ingevolge artikel 4.1 eerste lid Wro, over de inhoud van de 
gemeentelijke ruimtelijke plannen en over de onderbouwing en motivering in de plantoelichting. 
De plantoelichting van een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied omvat een ruimtelijke 
kwaliteitsparagraaf waarin, voor zover noodzakelijk, wordt aangegeven op welke wijze:  

a. het plan rekening houdt met de draagkracht van het landschap voor de opvang en inpassing 
van nieuwe functies;  

b. het plan invulling geeft aan de blijvende herkenbaarheid van de landschappelijke en 
cultuurhistorische kernkwaliteiten, zijnde de structuren van provinciaal belang zoals die, met 
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inbegrip van een richtinggevend advies, per deelgebied of gebied overschrijdend zijn 
omschreven in de structuurvisie ‘Grutsk op 'e Romte’. 

 
Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op landelijk gebied stelt zo nodig regels die ertoe strekken 
dat de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten herkenbaar blijven. 
  

Toegepast op de ruimtelijke invulling voor het terrein van de voormalige melkfabriek: 

In hoofdstuk 2  is onder het kopje gewenste situatie, uitvoerig beschreven hoe de invulling van de 
nieuwe situatie zal zijn. Er is duidelijk voor gekozen om de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten te waarborgen. Dit, door ook de gevels van de aanliggende woningen te vernieuwen in 
een stijl die passend is bij de uitstraling van het gebied. Het hele inrichtingsplan is verder passend 
binnen de bestaande waarden van het gebied.  De  locatie wordt mede ingericht als centrale plaats 
voor de bewoners. 

3.2. Wetterskip 

In 2004 is door Wetterskip Fryslân een Leidraad Stedelijk Waterbeheer vastgesteld. Deze Leidraad is 
een instrument waarmee waterschapmedewerkers helder en eenduidig over water kunnen 
communiceren met gemeenten. De Leidraad Stedelijk Waterbeheer werd door medewerkers van 
Wetterskip Fryslân gebruikt bij het opstellen van wateradviezen en beantwoorden van vragen. In 
2004 hadden gemeenten en waterschappen nog weinig ervaring met de watertoets, die in 2002 van 
kracht is geworden. Anno 2013 is door beide partijen veel ervaring opgedaan met het 
watertoetsproces. 

Doel van de Leidraad Watertoets is dat in ruimtelijke plannen alle wateraspecten worden 
meegenomen. Leidraad Watertoets is een instrument waarmee de waterbelangen in ruimtelijke 
plannen kunnen worden geborgd en waarmee er zorg voor kan worden gedragen dat ruimtelijke 
plannen voldoen aan de uitgangspunten van Wetterskip Fryslân. Daarnaast zorgt de leidraad 
watertoets voor draagvlak van het wateradvies bij de gemeenten en voor een betere samenwerking 
tussen gemeenten en Wetterskip tijdens het watertoetsproces. De leidraad geeft duidelijkheid over 
de juridische status van het wateradvies. 

Voor de invulling van deze watertoets wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 Water. 

3.3 Omgevingsvisie 2015-2030 

In het beleidsdocument 'Omgevingsvisie 2015-2030' van Opsterland wordt het ruimtelijk beleid van 
de gemeente tot 2030 geschetst. Een omgevingsvisie moet heldere doelen kennen en flexibel kunnen 
inspelen op maatschappelijke veranderingen, maar wel de robuuste ruimtelijke structuren, zoals 
natuur en landschap, vastleggen. De gemeente Opsterland loopt vooruit op de (ontwerp) 
Omgevingswet en de daarin opgenomen planfiguur van de Omgevingsvisie voor het gemeentelijke 
grondbeleid. 

De missie van de gemeente Opsterland is het creëren van randvoorwaarden, die zorgen voor vitale 
leefgemeenschappen in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Opsterland wil een 
faciliterende gemeente zijn, die regie voert over de ruimtelijke ontwikkelingen, door duidelijke 
doelen te stellen en het maatschappelijk middenveld uit te nodigen om te investeren in de 
samenleving en in de leefomgeving. 

De kracht van de gemeente Opsterland wordt bepaald door de kwaliteit van zestien vitale dorpen in 
een gevarieerd landschap. De grote variatie aan natuur en landschap biedt de inwoners een 
bijzondere, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Maar bij deze Omgevingsvisie draait het vooral 
om de bewoners en om de kracht van de gemeenschap (Mienskip). 
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De gemeente wil de recreatieve en toeristische mogelijkheden bevorderen door voorwaarden te 
bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Doel is het verleiden van toeristen tot een meerdaags verblijf in 
Opsterland. Toeristische speerpunten zijn: route gebonden recreatiemogelijkheden, zoals 
wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden en vaarroutes. 

Deze missie van de gemeente kan worden vertaald in vier hoofddoelen: 

1. De kracht van de gemeenschap  
De kracht van de samenleving aanboren en optimaal benutten.  
 
2. De kracht van de leefomgeving Opsterland is met haar landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten, tussen de stedelijke buurgemeenten, bij uitstek een woon en recreatiegemeente. Deze 
kwaliteiten moeten behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.  
 
3. De krachten bundelen: regionale samenwerking  
De gemeente Opsterland is een robuuste en zelfstandige gemeente, die door samenwerking met 
andere gemeenten prima in staat is om toekomstige opgaven het hoofd te bieden. 
 
4. De rol en werkwijze van de gemeente 
De gemeente Opsterland ontwikkelt zich van een aanbod-gestuurde organisatie naar een 
faciliterende, vraag-gestuurde organisatie. 

De ruimtelijke kwaliteit van de dorpen in Opsterland wordt mede bepaald door het omliggende 
landschap. Voor veel streekdorpen geldt dat het van belang is de doorzichten naar het open 
landschap te behouden. Ook hier is weer sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van 
bewoners (beheer aanplant) en gemeente. 

 
Toegepast op de ruimtelijke invulling voor het terrein van de voormalige melkfabriek: 
Voor de herinvulling van het voormalige terrein van de melkfabriek is veel overleg geweest met de 
omwonenden. Dit is een mooi voorbeeld van samen met de bewoners van de gemeenschap komen 
tot een goede invulling voor het terrein, passend binnen landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. Dit past binnen de visie waarin de gemeente krachten wil bundelen en de kracht voor de 
samenleving wil aanboren en optimaal benutten. Op deze wijze wordt niet voor de burgers maar met 
de burgers samengewerkt aan een nieuwe ontwikkeling, naar de wensen van de bewoners. In het 
plan worden tevens meer recreatieve functies gerealiseerd, zoals het inrichten van het gebied mede 
voor (vaar) recreanten. Dit zal de recreatie in het gebied bevorderen. 
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Hoofdstuk 4 Sectorale aspecten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de in en rond het plangebied 
voorkomende relevante omgevingsaspecten. De omgevingsvergunning voorziet in een herinrichting 
van het terrein van de voormalige melkfabriek aan Klein Groningen. 

4.2. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en gevoelige functies (zoals woningen) noodzakelijk. In de basiszoneringslijst van de 
VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" zijn richtafstanden tussen bedrijfsactiviteiten en 
woningen opgenomen. Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij 
onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden 
uitgesloten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een rustige woonomgeving en een gemengd 
gebied. In het buitengebied moet tevens rekening worden gehouden met het aspect geurhinder. 

In het plangebied zal met name de functie recreatie zijn. Er komt een sanitaire voorziening met een 
kleine gemeenschappelijke ruimte. In vergelijking met de voorgaande activiteiten op de betreffende 
gronden is er in het kader van milieuzonering geen hinder te verwachten. De nieuwe situatie zal op 
dit gebied een verbetering van de situatie zijn. Op het gebied van milieuzonering zijn er dan ook geen 
bezwaren tegen deze ontwikkeling. 

4.3. Geluid 

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen met betrekking tot de geluidbelasting op geluidsgevoelige 
gebouwen (waaronder woningen). Genoemd worden drie verschillende geluidsbronnen: wegverkeer, 
spoorwegverkeer en industrie. In dit kader kan over het plangebied worden gesteld dat er geen 
(spoor) wegen en industrie in de directe nabijheid aanwezig zijn. Tevens is in de Wgh bepaald dat 
elke weg in principe een geluidszone heeft, waar aandacht aan mogelijke geluidshinder moet worden 
besteed. Daarnaast kan het zijn dat in het kader van het activiteitenbesluit geluid afkomstig door de 
nieuwe ontwikkeling onderzocht moet worden. Gekeken moet worden of het geluid aanvaardbaar is 
ten opzichte van geluidsgevoelige objecten zoals woningen in de omgeving.  

Het gaat in onderhavig geval om de herinrichting van het terrein van de oude melkfabriek. De 
geluidproductie bij deze nieuwe herinrichting zal kleiner zijn dan voorheen. Een sanitaire voorziening 
met kleine gemeenschappelijke ruimte, ten opzichte van geluidgevoelige objecten, is ingevolgde de 
VNG richtlijnen 30 meter. De afstand tot een woning is minder dan 30 meter. Het gaat echter om een 
kleine gemeenschappelijke ruimte waarbij gesteld kan worden dat eventuele geluidsoverlast 
minimaal zal zijn. De realisatie van een sanitaire voorziening met gemeenschappelijke ruimte zal dan 
ook geen nadelige gevolgen hebben voor omliggende woningen. Een geluidsonderzoek is daarom 
niet noodzakelijk. 

4.4. Externe veiligheid 

Externe veiligheid wordt geregeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en gaat over het 
beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm 
gekregen in de risicobenadering. 

Artikel 1 van het Bevi bepaalt hierbij dat woningen, scholen, gezondheidscentra en dagverblijven, 
kwetsbare objecten zijn en dat gebouwen/voorzieningen zoals kantoren, winkels en parkeerterreinen 
beperkt kwetsbare objecten zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. In het Bevi wordt aangegeven hoe met het plaatsgebonden risico en het 
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groepsgebonden risico moet worden omgegaan. De risicovolle inrichtingen zijn op de risicokaart van 
de provincie Fryslân weergegeven. 

Voor het plangebied geldt dat net buiten het plangebied  een aardgastransportleiding aanwezig, 
waarvan de invloedsfeer tot binnen dit plangebied reikt.  

Langs en binnen het plangebied ligt een hoge druk aardgasleidingen van de Gasunie. Het betreft een 
gasleidingen bij Klein Groningen. Voor deze leidingen is een berekening gemaakt  met behulp van het 
softwareprogramma Carola. Berekend is  of voldaan wordt aan de risiconormen voor de externe 
veiligheid, zoals is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  

De nieuwe ontwikkelingen vinden plaats binnen de 100% letaliteitszone.  Beoordeeld is dat zowel de 
kinderspeelplaats als de sanitaire voorziening met gemeenschappelijke ruimte gezien wordt als 
beperkt kwetsbaar object.  De speelgelegenheid voor kinderen is daarnaast niet bedoeld voor grote 
groepen kinderen maar enkel voor kinderen die daar ook wonen. Een gedeelte van deze kinderen 
woont in een woning direct gelegen naast de gasleiding. Daarnaast is er sprake in directe nabijheid 
van de gasleiding van een kinderopvang.  

Ondanks dat de nieuwe ontwikkeling binnen de 100% letaliteitszone gerealiseerd wordt, is er toch 
geen sprake van een onacceptabel groepsrisico. Bij de uitvoering van de plannen dienen de 
instructies opgevolgd te worden, die de brandweer hiervoor stelt.  

Concluderend kan gesteld worden dat de gasleidingen geen belemmering vormen voor de beoogde 
ontwikkeling. 

4.5. Luchtkwaliteit 
Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft de luchtkwaliteit. Dit onderdeel is bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van de 
luchtverontreiniging aan te pakken. 

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Een ontwikkeling dat slechts in zeer beperkte mate bijdraagt aan 
luchtverontreiniging is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet een herinrichting van industrie naar recreatie en dorpshuis. 
Deze ontwikkeling heeft geen invloed op de luchtkwaliteit. Onderzoek is dan ook niet aan de orde. 

4.6. Bodem 
Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een "standaard" 
vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodem 
verontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden op of in 
de directe omgeving van de oude melkfabriek. Naar aanleiding van het aantonen van een matige 
verontreiniging met minerale olie en een sterke verontreiniging met PAK en nikkel in de grond is 
aansluitend een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 

Bij dit bodemonderzoek is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond.  
De omvang van de boven de interventiewaarde verontreinigde grond bedraagt echter minder dan 25 
m³. Het betreft daarmee geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gehalte aan PAK in de 
bovengrond overschrijdt de interventiewaarde. Ook van de PAK bedraagt de oppervlakte minder dan 
25 m³. Ook hier betreft het geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Tijdens het 
bodemonderzoek zijn geen of licht verhoogde gehalten aan minerale olie gemeten.  

Omdat, daar waar sterk verhoogde gehalten aan nikkel en PAK zijn aangetroffen, géén sprake is van 
een geval van ernstige verontreiniging, is sanering op grond van de Wet bodembescherming niet 
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noodzakelijk. Bovenstaande houdt in dat er op basis van de Wet bodembescherming geen aanleiding 
is voor het uitvoeren van (aanvullend) nader onderzoek. 

De Nikkelverontreiniging is binnen het project onder milieukundige begeleiding ontgraven en 
afgevoerd. De situatie is nu teruggebracht naar Achtergrondwaarde. Ter plaatse van de PAK 
verontreiniging wordt niet gewerkt en valt buiten het terrein. Deze is afgedekt met verharding.  

De bodemonderzoeken gaan als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing.  

4.7. Water 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op 
ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet 
verslag van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeggen voor het grondwater en het oppervlaktewater. 
Door de sloop van de oude melkfabriek is veel verharding in het gebied verwijderd. Alleen het 
gebouw met sanitaire voorzieningen en een gemeenschappelijke ruimte komt als verharding terug. 
Er zal dan ook geen sprake zijn van een toename van verharding. Voor de waterhuishouding heeft 
het plan dan ook geen negatief effect.  

Op 19 november 2018 is de watertoets aangevraagd. Uit de watertoets blijkt dat de normale 
procedure van toepassing is. De watertoets gaat als bijlage bij dit plan.  

4.8. Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie  
Op de archeologische waarden- en verwachtingskaart FAMKE van de Provincie Fryslân 
heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. 
 
IJzertijd en Middeleeuwen 
Een onderzoek is niet noodzakelijk wanneer op basis van eerder onderzoek is gebleken dat er zich 
geen archeologische resten in de bodem bevinden, of wanneer de archeologische verwachting voor 
het aantreffen van archeologische resten uit de periode ijzertijd - middeleeuwen op gefundeerde 
gronden zodanig laag is dat de kans op aantasting bij de meeste ingrepen zeer klein is. Voor het 
plangebied geldt dat er op hele kleine schaal bodemingrepen plaats vinden. In dit gebied is de 
verwachtingswaarde laag. Een onderzoek is dan ook niet nodig. Zie hiervoor afbeelding 5. 

 

 

 

 

Afbeelding 5 Archeologische waarden -  
IJzertijd en Middeleeuwen 
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Steentijd en Bronstijd 
Van deze gebieden wordt vermoed dat eventuele aanwezige archeologische resten al ernstig 
verstoord zijn, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. De provincie beveelt daarom aan om bij 
ingrepen van meer dan 5.000 m² een QuickScan te verrichten.  

 

 

Afbeelding 6 Archeologische waarden - 
Steentijd en Bronstijd 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een QuickScan voor archeologisch onderzoek is een extensief booronderzoek waarmee duidelijk 
gemaakt wordt of het steentijd bodemarchief intact is. Bij een intact bodemarchief kan dan over 
worden gegaan op een karterend onderzoek 2 (6 boringen per hectare). Tevens dient te worden 
nagegaan of er zich bekende vuursteenvindplaatsen en dobben in het gebied bevinden. Deze locaties 
moeten dan vervolgens door middel van een archeologisch onderzoek worden gewaardeerd (zie 
advies ‘waarderend onderzoek vuursteenvindplaatsen' en ‘waarderend onderzoek dobben'). De 
resultaten kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke 
randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden.  

Voor het plangebied geldt dat de bodem die betrokken is bij de nieuwe ontwikkeling door de 
melkfabriek al volledig verstoord is. Daarnaast is het plangebied niet groter dan 5.000 m². Een 
archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

Cultuurhistorie 
Bij het plan is voldoende aandacht voor cultuurhistorie. Er is bewust gekozen om de omgeving 
stedenbouwkundig op elkaar te laten aansluiten. Dit onder anderen ook de aanliggende woningen te 
voorzien van een nieuwe gevel. Hierbij is ook gekeken naar de historie! 

4.9. Ecologie 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten, te 
weten de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De 
Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van specifieke gebieden in ons land. In de wet zijn de 
bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Hieronder vallen ook de 
Natura 2000 gebieden.  

Voor de beoogde ontwikkeling is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Er is uitvoerig onderzoek 
verricht naar de vleermuizen. Dit onderzoek is conform het zogeheten Vleermuisprotocol (NGB en 
Zoogdiervereniging versie 27 maart 2013) uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn van de gewone 
dwergvleermuis in het plangebied drie verblijfplaatsen vastgesteld. Het gaat hier om een paarverblijf 
en twee zomerverblijven. Voor wat betreft de laatvlieger zijn twee verblijfplaatsen vastgesteld. Het 



15 

 

betreft hier zowel paarverblijven als zomerverblijven. Voor de gewone grootoorvleermuis zijn tijdens 
het onderzoek tevens twee verblijfplaatsen vastgesteld.  

De vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. De vleermuizen vallen 
onder de Habitatrichtlijn Bijlage IV en Bijlage I en II van Bonn en Bern. Bij de provincie Fryslân is voor 
de sloop van de oude melkfabriek een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming 
aangevraagd. Door de provincie is deze ontheffing verleend. De ontheffing is geldig van 1 januari 
2018 tot en met 1 maart 2019. Als mitigerende maatregelen zijn 28 vleermuiskasten opgehangen 
voor de vleermuizen. Dit is gedaan voor de sloop van de oude fabriek. De woningen die blijven 
bestaan worden voorzien van een nieuwe buitenmuur met spouw waardoor hier ook alternatieve 
verblijfplaatsen ontstaan voor de vleermuizen. Bij de bouw van de sanitaire voorziening met 
gemeenschappelijke ruimte zal de zolder ook ingericht worden, zodat deze geschikt is speciaal voor 
vleermuizen.  

Wat betreft broedvogels zijn er broedplekken waargenomen van de spreeuw, de boerenzwaluw en 
de scholekster. Dit heeft geen consequenties voor de beoogde ontwikkelingen. 

Het ecologisch onderzoek en de ontheffing van de provincie gaan als bijlage bij deze ruimtelijke 
onderbouwing.  

4.10. Kabels en leidingen  
Er zijn in het plangebied is zoals beschreven onder kopje 4.4. een aardgastransportleiding aanwezig. 
Verder zijn er in het plangebied geen grote kabels en leidingen aanwezig. Bij minder grote kabels en 
leidingen die wel in het plangebied aanwezig zijn, gaat het om (kleinere) huisaansluitingen. Deze 
hebben geen specifieke bescherming nodig. Bij graafwerkzaamheden moet altijd een klic melding 
worden gedaan. 

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting 

5.1. Inleiding 
Met de omgevingsvergunning, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt het mogelijk gemaakt het voormalige terrein van de 
melkfabriek in het buurtschap  Klein Groningen te ontwikkelen. Deze ruimtelijke onderbouwing 
maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Door middel van een omgevingsvergunning 
kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in de betreffende 
beheersverordening ‘Wijnjewoude - Klein Groningen”.  

5.2 Verklaring van geen bedenkingen 
Artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt dat een omgevingsvergunning op grond van 
artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3º van de Wabo alleen mag worden verleend dan wanneer de raad 
verklaart heeft daartegen geen bedenkingen te hebben. De wetgever heeft met artikel 6.5 van het 
Bor beoogd, deze specifieke bevoegdheid bij de raad te laten. Motivering hierbij is dat de afweging 
van de ruimtelijke aspecten behorende bij een omgevingsvergunning, bij de raad behoort te liggen.  

Op grond van artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) mag een omgevingsvergunning 
niet worden verleend dan wanneer de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen 
te hebben. Op 14 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Opsterland verklaart in de ontwerpfase 
geen bedenkingen tegen de plannen te hebben. De ontwerp omgevingsvergunning en de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad hebben vervolgens voor zes weken ter inzage 
gelegen. Tegen de ontwerpen is door de gasunie een zienswijze ingediend.  Naar aanleiding van deze 
zienswijze is in deze ruimtelijke onderbouwing bij punt 4.4. het groepsrisico verantwoord. Deze 



16 

 

zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. De raad heeft op 13 mei 2019 een definitieve 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.  

 

5.3.  Procedure 
Artikel 3.10 lid 1, onder a, van de Wabo bepaalt dat de uitgebreide procedure, zoals verwoord in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van toepassing is op een 
omgevingsvergunning die op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3, van de Wabo wordt 
verleend. Een vergunning kan niet worden verleend wanneer de motivering van het besluit geen 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

In voorliggende ruimtelijke onderbouwing zijn alle ruimtelijke aspecten uitvoerig beschreven. 
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een goed ruimtelijk uitvoerbaar plan. Regels waaraan 
voldaan moet worden zijn opgenomen in de omgevingsvergunning en waar nodig in de verklaring 
van geen bedenkingen van de raad. 

De omgevingsvergunning is zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de vereisten voortkomend uit 
de Wabo, Bor en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. 
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

6.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het nieuwe plan voor het terrein van de voormalige melkfabriek is samen met omwonenden tot 
stand gekomen. In het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid kan gezegd worden dat het 
plan breed gedragen wordt. Het plan heeft  in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure 
op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage gelegen. Tegen 
het plan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. Wel is in 
deze ruimtelijke onderbouwing bij punt 4.4. de tekst aangepast.  

6.3. Grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid 
In de Wet ruimtelijke ordening is de Grondexploitatiewet opgenomen. De Grondexploitatiewet heeft 
als doelstelling een goede regeling te treffen voor het kostenverhaal.  

Artikel 6.2.1 lid b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat voor de bouw van een of 
meer andere hoofdgebouwen een exploitatieplan opgesteld moet worden.  

In onderhavige aanvraag gaat het om de bouw van een sanitaire voorziening met 
gemeenschappelijke ruimte voor (vaar) recreanten. Deze sanitaire voorziening moet gezien worden 
als de bouw van een hoofdgebouw zoals genoemd in artikel 6.2.1 lid b van het Bro.  
 
Artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt,  dat de gemeenteraad bij een 
besluit naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, onder a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de 
beheersverordening wordt afgeweken, kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, in bij 
algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen of indien: 
a. het totaal der exploitatiebijdragen dat met toepassing van artikel 6.19, van de wet kan worden 
verhaald, minder bedraagt dan € 10.000,–; 
b. er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b tot en met f; 
c. de verhaalbare kosten, bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b tot en met f, uitsluitend de 
aansluiting van een bouwperceel op de openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen 
betreffen. 
 
De kosten voor invulling van het terrein van de voormalige melkfabriek komen volledig voor rekening 
van de gemeente Opsterland. Voor het hele project geldt dat er geen verhaalbare kosten voor 
derden zijn. Het hele project wordt mogelijk gemaakt doormiddel van een financiële bijdrage van de 
provincie Fryslân. Omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten kan afgezien worden van het 
opstellen van een exploitatieplan. De bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een 
exploitatieplan is door de gemeenteraad van Opsterland voor wat betreft het verlenen van een 
omgevingsvergunning gedelegeerd aan het college. Bij besluit tot verlening van de 
omgevingsvergunning zal expliciet besloten moeten worden dat er geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld.  
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