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1. INLEIDING 

Het onderhavige bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische rege-
ling voor de Beekdalhoeve Koningsdiep. Het plangebied bestaat uit het 
paardenpension en -fokkerij, een natuur- en landschapscamping en de 
aangrenzende agrarische percelen aan de noord en zuidzijde. Het plange-
bied is gelegen aan de Mersken 2 te Ureterp. 
 

 
Figuur 1. Ligging plangebied (bron: topografische atlas) 
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1.   1. Aanleiding 

De aanleiding tot het opstellen van dit bestemmingsplan is het omzetten 
van agrarische gronden naar natuur en bos. Deze functieverandering past 
binnen het rijksbeleid om meer delen van de Ecologische Hoofdstructuur te 
realiseren via particulier natuurbeheer. In het natuurgebiedsplan is het 
plangebied opgenomen zodat natuurbeheer mogelijk kan worden. Door de 
Bosgroep Noord-Oost Nederland is een inrichtingsplan opgesteld. Dit in-
richtingsplan vormt de basis voor dit bestemmingsplan. 
 
Het hippisch bedrijf en de landschapscamping, gelegen aan de Mersken 2 
te Ureterp (Beekdalhoeve Koningsdiep) zijn planologisch geregeld in het 
bestemmingspan ‘Ureterp - de Mersken 2’ (vastgesteld in 2004). De aan-
grenzende agrarische gronden in eigendom van het hippisch bedrijf zijn ge-
regeld in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ (vastgesteld in 1990). 
 
De gronden die liggen binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ kun-
nen via een wijzigingsbevoegdheid worden gewijzigd van een agrarische 
bestemming in een natuurbestemming. Voor de gronden die liggen binnen 
het bestemmingsplan de ‘Ureterp - De Mersken 2’ is dit niet mogelijk. In dit 
bestemmingsplan is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Om een hel-
dere planologische situatie te creëren wordt er voor gekozen beide plannen 
te herzien in één nieuw bestemmingsplan. De plangrenzen van dit be-
stemmingsplan komen overeen met de grenzen van het inrichtingsplan 
voor de natuurontwikkeling. Op figuur 2 staan deze grenzen weergegeven. 
 

 
Figuur 2. Begrenzing vigerende bestemmingsplannen binnen plangebied  
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1.   2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en de motivering voor de ge-
noemde ontwikkelingen weergegeven. Ook komen de planuitgangspunten 
aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het relevante beleidskader 
voor de natuurontwikkeling. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de mili-
eu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 is vervolgens opgenomen hoe 
het beleid, de omgevingsaspecten en de uitgangspunten juridisch-plano-
logisch zijn vertaald in de planregels en op de verbeelding van het plan. 
Hoofdstuk 6 bevat de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid 
van het plan. In hoofdstuk 7 zijn de resultaten uit de inspraak- en over-
legronde verwerkt. 
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2. UITGANGSSITUATIE EN PLANUITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en de uitbreidingsplannen in 
beeld gebracht. Ook zijn de planuitgangspunten weergegeven.  

2.   1. Huidige situatie 

Beekdalhoeve het Koningsdiep is een multifunctioneel agrarisch bedrijf ge-
richt op het houden van paarden, recreatie en het beheer van natuur en 
landschap. Het bedrijf is gelegen aan de Mersken 2, aan de oostkant van 
Beetsterzwaag, in de gemeente Opsterland.  
 
De eigenaar van het bedrijf, de familie Oosterwoud, heeft in het verleden 
de keuze gemaakt in te zetten op het verbreden van de bedrijfsfunctie. 
Daarmee kunnen ze inspelen op de uitbreiding van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) in de omgeving. 
De agrarische functie op het bedrijf wordt uitgevoerd door middel van een 
paardenfokkerij en het telen van graszoden. De landbouwgrond is in ge-
bruik als grasland voor de inscharing van paarden (dit is het voor langere 
tijd onderbrengen van een paard of veulen in een kudde). Daarnaast heeft 
het bedrijf een agrarische aanverwante functie, namelijk een paardenpen-
sion. 
De verbreding van het bedrijf komt in de huidige situatie naar voren in de 
recreatieve tak van het bedrijf. Op het terrein ligt een natuur- en land-
schapscamping van 1,4 ha. Deze camping is gericht op ruiters die vanaf de 
camping het omliggende gebied in kunnen.  
 

 
Figuur 3. Luchtfoto huidige situatie + begrenzing plangebied (bron: Bing Maps) 
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2.   2. Planuitgangspunten 

Vigerende plannen 
De planuitgangspunten hebben betrekking op een partiële herziening van 
het plan ‘Landelijk gebied’ en op de partiële en correctieve herziening van 
het bestemmingsplan ‘Ureterp - de Mersken 2’. 
 
De percelen aangrenzend aan het plan ‘Ureterp- De Mersken 2’, die in ei-
gendom zijn van de eigenaar van het hippisch bedrijf worden in de toe-
komst ontwikkeld tot natuurgebied. Deze gronden vallen binnen het gel-
dende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’. Dit plan wordt partieel herzien 
voor de percelen van de Beekdalhoeve Koningsdiep. 
 
Het bestemmingsplan ‘Ureterp - De Mersken 2’, in 2004 grotendeels vast-
gesteld, wordt partieel herzien voor de natuurontwikkeling en correctief 
omdat het College van Gedeputeerde Staten goedkeuring heeft onthouden 
aan een deel van de begripsbepaling voor “agrarisch bedrijf”, voor zover 
het betreft de zinsnede “en/of het houden van dieren”. De reden voor ont-
houding van goedkeuring aan de zinsnede “en/of het houden van dieren” is 
gelegen in het feit dat vanwege onder andere de verdere ontwikkeling van 
de provinciale Ecologische Hoofdstructuur in dit gebied op deze locatie 
geen melkrundveehouderij (meer) gewenst is. Dit is bevestigd door de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het op te stellen be-
stemmingsplan moet dit aangepast worden.  
 
Uitgangspunten 
Het doel van het plan is een deel van landbouwgronden in te richten als na-
tuur en bos. Met deze omzetting wordt een deel van het traditionele land-
schap in ere hersteld en kan de Ecologische Hoofdstructuur worden ver-
sterkt. Hiervoor zijn deze gronden recent opgenomen in het natuurgebieds-
plan van de Provincie. Wanneer de percelen in het natuurgebiedsplan 
staan aangegeven kan de eigenaar aanspraak maken op de Subsidierege-
ling natuurbeheer 2000. De percelen grenzend aan het agrarisch bedrijf 
blijven de functie van agrarische cultuurgrond behouden. 
 
Uitgangspunt voor het plan is de natuurontwikkeling mogelijk te maken 
door de agrarische bestemming te wijzigen in een natuurbestemming. Spe-
cifiek gaat het om de bestemming ‘agrarisch gebied met natuurlijke waar-
den’ uit het bestemmingsplan ‘De Mersken 2’ en de gebiedsbestemming 
‘agrarisch gebied met natuurwaarden’ uit het bestemmingsplan Landelijk 
gebied te wijzigen in de bestemming ‘natuurgebied’. De percelen die de 
agrarische bestemming behouden, worden bestemd als agrarische cultuur-
grond. 
 
Een tweede uitgangspunt voor het plan heeft betrekking op het verduidelij-
ken van de functies binnen de bestemming agrarisch bedrijf/ kampeerter-
rein van het bestemmingsplan ‘De Mersken 2’. Zoals is gebleken in hoofd-
stuk 1 is goedkeuring onthouden aan een deel van de begripsbepaling 
agrarisch bedrijf. Het begrip agrarisch bedrijf wordt aangepast.  
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Figuur 4. Inrichtingsplan nieuwe situatie (Bosgroep) 

 
Naast de bestaande functies worden in dit bestemmingsplan ook enkele 
nieuwe functies mogelijk gemaakt. Daarbij gaat het om functies die zich 
qua maat en schaal schikken naar de bestaande situatie.  
 
Inrichtingsplan 
Het inrichtingsplan laat zien dat een functieverandering van de huidige 
agrarische gronden plaatsvindt naar bos en (half) natuurlijk grasland. 
De percelen grenzend aan het agrarisch bedrijf behouden hun agrarische 
functie. 
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3.  BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk is een korte analyse gegeven van het relevante beleid met 
betrekking tot natuurontwikkeling. Op deze manier kan worden bepaald in 
hoeverre er ruimte wordt geboden voor de voorgenomen ontwikkeling bin-
nen de beleidskaders. 

3.   1. Rijksbeleid 

De Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling (2006) bevat de visie van het rijk 
op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020, met een doorkijk 
naar 2030. De Nota Ruimte vervangt de Vierde Nota Ruimtelijke ordening 
Extra (VINEX) en het Structuurschema Groene Ruimte.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Neder-
land. Meer specifiek richt de nota zich op vier algemene doelen:  

a. versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
b. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
c. borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden; 
d. borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten). 
 
Voor dit plan is vooral punt c van belang gericht op de waarborging en ont-
wikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden. De uitgangspunten 
voor dit bestemmingsplan passen binnen de doelstelling van de nota Ruim-
te: investeren in de kwaliteit van natuur. 
Het rijk streeft naar realisatie van een samenhangend netwerk van kwalita-
tief hoogwaardige natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Daarnaast valt een beperkt aantal natuurgebieden onder de natuurbe-
schermingswet (NB-wet). Deze zijn aangeduid als Natura 2000-gebieden. 
Het Wijnjeterper Schar is een Natura 2000-gebied welke in de omgeving 
van het plangebied ligt. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Het streekplan Fryslân, ‘om de kwaliteit van de romte (2007)’ zegt over na-
tuur ontwikkelingen het volgende: de EHS vormt de ruggengraat voor de 
ontwikkelingen van natuur in de provincie. De te bereiken natuurdoelen 
voor de verschillende onderdelen van de EHS en de begrenzing is neerge-
legd in de gebiedsplannen. Binnen de EHS zijn passende vormen van me-
degebruik mogelijk zoals recreatief medegebruik of extensief recreatief 
medegebruik. 
 
Gebiedsplan Fryslân 
Het plangebied is opgenomen in het gebiedsplan waardoor er mogelijk-
heden zijn ontstaan voor functieverandering. Het plangebied ligt binnen de 
begrenzing van de EHS. 
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3.   3. Gemeentelijk beleid 

In het Structuurplan Opsterland 2000-2010, vastgesteld door de raad op 30 
juni 2003, is de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Opsterland voor 
de periode tot 2010 weergegeven.  
De ruimtelijke ontwikkeling van het Opsterlandse buitengebied is o.a. ge-
richt op behoud en versterking van de landschappelijke en ecologische 
hoofdstructuur en de daaraan gekoppelde hoofdkenmerken. Daarnaast 
wordt gestreefd naar goede bestaansmogelijkheden voor de agrarische 
sector. Het behoud en versterken van de bestaande natuurterreinen bete-
kent dat bestaande natuurgebieden onderling worden verbonden om uit-
wisseling van flora en fauna mogelijk te maken. In grote lijnen wordt ge-
streefd naar een natte ecologische structuur langs de beek en langs het 
Verbindingskanaal.  
In regionale context is het natuurbeleid erop gericht om de natuurterreinen 
in het beekdal van het Koningsdiep in noordelijke richting te verbinden met 
de Noordelijke Wouden. Het is deels mogelijk om de beoogde natuurdoelen 
te realiseren via het agrarisch natuurbeheer. 

3.   4. Conclusie 

Het omzetten van de agrarische bestemming naar een natuurbestemming 
is passend binnen het rijksbeleid dat weer wordt doorvertaald in het provin-
ciaal en gemeentelijk beleid waar wordt ingezet op de verdere ontwikkeling 
van de Ecologische Hoofdstructuur. 
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is aangegeven dat iedere weg in principe aan 
weerszijden een geluidzone heeft, tenzij een door de gemeenteraad vast-
gestelde geluidniveaukaart uitwijst dat de geluidcontour op 10 meter uit het 
midden van de meet nabijgelegen rijstrook (in casu de Mersken) minder 
dan 48 dB bedraagt. 
Voor de Beekdalhoeve Koningsdiep is akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat wordt voldaan aan de te stellen ge-
luidnormen; daarbij is gekeken naar de geluidbelasting op de meest nabij 
gelegen woning. De wet geluidhinder is gewijzigd na uitvoering van het on-
derzoek, maar de resultaten zijn nog steeds van toepassing.  
 
Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de voorge-
nomen ontwikkeling in het plangebied. 

4.   2. Bedrijven en milieuzonering 

Beekdalhoeve ‘Koningsdiep’ is gelegen in het buitengebied op ruime af-
stand van andere bedrijven en woningen. De dichtstbijzijnde woning ligt op 
circa 100 meter. Dit is een burgerwoning aan de Mersken 1.  
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de afstandsnormen voor een 
paardenfokkerij en -houderij, zoals opgenomen in de brochure Bedrijven en 
milieuzonering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Be-
drijven en milieuzonering, ’s Gravenhage 2007). In deze brochure wordt 
een minimale afstand van 50 meter voor hinder van geur aangehouden en 
30 meter voor hinder van geluid. 
 
Ook de overige (agrarische) bedrijvigheid en woonbebouwing in de omge-
ving van het plangebied liggen op een dusdanig grote afstand, dat geen 
sprake is van milieuhinder van bedrijven op het plangebied. Voor de na-
tuurontwikkeling zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt daarom geen verdere 
belemmeringen aanwezig.  

4.   3. Ecologie 

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met Europees 
en Nationaal beleid en wetgeving ten aanzien van de natuurbescherming. 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soorten-
bescherming. 
Inmiddels is in oktober 2005 de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 
van kracht geworden. Hierin is het gebiedsbeschermende deel van de Eu-
ropese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. Inmiddels vallen de Vo-
gel- en Habitatrichtlijngebieden op basis van de gewijzigde Natuurbe-
schermingswet onder de Natura 2000-gebieden.  
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Natura 2000 (gebiedsbescherming) 
Bij gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied. 
Ontwikkelingen in en in de omgeving van dit gebied mogen geen significant 
effect hebben op de instandhouding van de aanwezige soorten in deze ge-
bieden.  
 
Het plangebied ligt in de omgeving van het Natura 2000-gebied Wijnjeter-
per Schar. Het natuurgebied heeft deze status gekregen op grond van de 
Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn is gericht op het instandhouden van na-
tuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de bescherming van wilde flora en 
fauna.  
 

 
Figuur 5. Ligging Natura 2000 en EHS t.o.v. plangebied (min LNV) 

 
Uit het ecologisch onderzoek (A&W-rapport 1013 van 19 november 2007; 
zie bijlage 1) blijkt dat indien de beoogde natuurontwikkeling wordt uitge-
voerd zonder werkzaamheden te verrichten aan de watergangen binnen en 
langs de randen van het plangebied, deze ontwikkeling geen conflicten 
veroorzaakt met de Natuurbeschermingswet. Indien werkzaamheden aan 
de watergangen plaatsvinden, moet visonderzoek plaatsvinden en de Habi-
tattoets worden uitgevoerd. 
Daarnaast wordt geconcludeerd dat het plan niet stuit op bezwaren in het 
kader van de provinciale doelstelling ten aanzien van de Ecologische 
hoofdstructuur en Ganzenfoerageergebieden. 
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Flora- en faunawet (soortenbescherming) 
Bij de soortenbescherming is de Flora- en faunawet van belang. Op grond 
van de Flora- en faunawet mogen beschermde dieren en planten - die in de 
wet zijn aangewezen - niet gedood, gevangen, verontrust, geplukt of ver-
zameld worden en is het niet toegestaan om nesten, holen of andere vaste 
verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, vernielen of te ver-
storen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mo-
gelijk.  
De Flora- en faunawet is altijd onverkort van kracht. Dit betekent dat op het 
moment dat nieuwe activiteiten aan de orde zijn ook - in het kader van de 
Flora- en faunawet - de mogelijke effecten op de te beschermen soorten 
worden meegewogen.  
Een beoordeling op het moment dat activiteiten daadwerkelijk aan de orde 
zijn (en dus niet ten tijde van het maken van het bestemmingsplan) geeft 
het meest actuele en beschermingswaardige beeld.  
Indien op dat moment blijkt dat sprake is van (een) beschermde soort(en) 
en de activiteit strijd op levert met de bepalingen uit de Flora- en faunawet 
kan de betreffende activiteit pas plaatsvinden na het verkrijgen van een 
ontheffing. 
 
Uit het ecologisch onderzoek (A&W-rapport 1013) blijkt dat het plan niet 
stuit op bezwaren in het kader van de ecologische wet- en regelgeving voor 
de bescherming van soorten, mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 
- Ten aanzien van vogels: 
De Flora- en faunawet vereist dat kritieke bouwwerkzaamheden, zoals het 
weghalen van bomen en struiken, het afgraven van grond en het bouwrijp 
maken van een plangebied, buiten het broedseizoen wordt gestart. Zo 
wordt geen schade aan de broedende vogels en hun nesten toegebracht 
en is de kans klein dat daar broedvogels gaan nestelen. Daarbij is het van 
belang om de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat geen nieuwe 
broedgelegenheid wordt gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld door gekapt hout 
weg te halen en zandwallen af te dekken, zodat Oeverzwaluwen er niet in 
kunnen nestelen. Wanneer tijdens de werkzaamheden vogels alsnog in het 
plangebied gaan broeden, dienen de werkzaamheden te worden stilgelegd. 
De broedperiode voor mogelijk voorkomende vogelsoorten is van 15 maart 
tot en met 15 juli. Indien er sprake is van zwaluwen, dient rekening gehou-
den te worden met een broedperiode tussen half maart en oktober. Voor 
het verstoren van broedende vogels en hun nesten wordt in de regel geen 
ontheffing verleend. 
- Ten aanzien van overige soorten: 
Natuurontwikkelingsprojecten kunnen voor beschermde en bijzondere soor-
ten een gunstige ontwikkeling vormen, maar eventuele werkzaamheden die 
daarmee gepaard gaan, kunnen het leefgebied van mogelijk voorkomende 
exemplaren tijdelijk verstoren. Door het toepassen van mitigerende maat-
regelen is het goed mogelijk voorkomende soorten tijdelijk te verstoren. 
Door het toepassen van mitigerende maatregelen is het goed mogelijk om 
negatieve effecten te voorkomen, waardoor er geen sprake is van een 
noemenswaardige verstoring.  
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Wanneer de werkzaamheden binnen het plangebied worden uitgevoerd, 
dient rekening worden gehouden met de aanwezigheid van middelzwaar en 
zwaar beschermde soorten. Deze zijn opgenomen in het ecologische rap-
port tabel 1, paragraaf 5.10. (zie bijlage 1) Onderzoek moet uitwijzen of 
binnen het plangebied deze soorten aanwezig zijn en of de eventuele 
werkzaamheden nadelige gevolgen veroorzaken. Indien een of meer van 
deze soorten worden aangetroffen en worden verstoord, dient daarvoor 
ontheffing te worden aangevraagd ex artikel 75 Flora- en faunawet.  
Voor middelzwaar beschermde soorten geldt dat hiervoor geen ontheffing 
nodig is, indien de eventuele werkzaamheden worden verricht volgens een 
door LNV goedgekeurde gedragscode. Wanneer er niet volgens een rele-
vante gedragscode wordt gewerkt, dient ontheffing te worden aangevraagd. 

4.   4. Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is het 
veilig stellen van het (Europese) archeologisch erfgoed. Dit moet met name 
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.  
Dit houdt onder meer in dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen 
meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van 
archeologische waarden. 
 
In 2007 is de Monumentenwet gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen van 
de Monumentenwet zijn: 
- in beginsel zijn het Provinciale Staten die gebieden moeten aanwijzen 

die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. Vervolgens moet 
de gemeente ter bescherming van zo’n aangewezen gebied een be-
stemmingsplan vaststellen. Gebieden waar naar verwachting archeolo-
gische waarden aanwezig zijn kunnen veel groter van omvang zijn dan 
de gebieden waarvan reeds is vastgesteld dat daar archeologische 
waarden aanwezig zijn; 

- de onderzoeksverplichtingen ten aanzien van ruimtelijke plannen wor-
den uitgebreid. Een plan op grond van de WRO moet zijn gebaseerd op 
toereikende archeologische informatie over het plangebied; 

- het bestemmingsplan moet, indien nodig, een minimale bescherming 
bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan door middel van een omge-
vingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden. 

 
Zoals gezegd dient de provincie als uitwerking van het Verdrag van Malta 
gebieden aan te wijzen die (naar verwachting) archeologisch waardevol 
zijn. De provincie Fryslân heeft deze gebieden aangewezen op de Friese 
Archeologische Monumentenkaart (FAMKE). Op basis van deze kaart kan 
worden bepaald welke archeologische waardevolle gebieden planologisch 
moeten worden beschermd. 
Uit de FAMKE is het volgende gebleken. Voor de periode steentijd-bronstijd 
staat de aanduiding ‘karterend onderzoek 2’ en quickscan’ voorgeschreven. 
Voor de periode ijzertijd-middeleeuwen wordt voor het gebied ‘karterend 
onderzoek 3’ voorgeschreven. 
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Het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau ‘De Steekproef’ heeft een 
inventariserend archeologisch veldonderzoek (steekproefrapport 2007-
09/06; zie bijlage 2) uitgevoerd. Daarin concluderen zij dat de kans op on-
verstoorde archeologische grondsporen in het onderzoeksgebied gering is. 
De bodem is grotendeels verstoord en er is weinig van een podzolbodem 
aangetroffen. De geplande graafwerkzaamheden in het westen zijn het 
aanplanten van bos, terwijl in de rest van het plangebied twee poelen wor-
den gegraven en enkel bomen worden geplant in de vorm van houtsingels. 
Er zijn in de opgeboorde grond twee archeologische indicatoren aangetrof-
fen, die echter niet eenduidig zijn en waarvan er een is gevonden in een 
vermengde laag. Voor het plangebied De Mersken te Ureterp geldt dat ver-
dere maatregelen of beperkingen niet wetenschappelijk te verdedigen zijn. 
Er is geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
Indien er bij de uitvoering onverhoopt archeologische grondsporen worden 
aangetroffen en/ of vondsten worden gedaan, dient hiervan direct melding 
te worden gedaan bij de gemeente Opsterland. 

4.   5. Bodem 

Gezien het gebruik van het terrein door de jaren heen (voornamelijk agra-
risch gebruik), bevat de bodem naar verwachting geen onacceptabele con-
centraties vervuiling. Bij de omzetting van de agrarische functie naar een 
natuurfunctie verandert deze situatie niet. 

4.   6. Water 

In het kader van de Watertoets wordt in deze paragraaf aandacht besteed 
aan de uitgangspunten voor het water in het bestemmingsplan. Hiervoor 
heeft overleg plaatsgevonden met het Wetterskip Fryslân. Het gebied 
maakt deel uit van het watersysteem Koningsdiep. Door middel van per-
ceelssloten en schouwsloten watert het plangebied af in het Ferbiningska-
naal ten westen van het plangebied.  
 
In verband met de uitbreiding van het bouwperceel is het Wetterskip Frys-
lân om een nader advies gevraagd. Het Wetterskip heeft in een brief (22 
september 2009) aangegeven dat de wijzigingen geen reden geven om de 
watertoets opnieuw te doorlopen. De waterhuishoudkundige aspecten, zo-
als eerder genoemd, zijn ook voor de nieuwe situatie voldoende benoemd. 

4.   7. Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om de grootte van het overlijdensrisico voor 
omwonenden als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.  
De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van twee te 
berekenen grootheden: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De-
ze variabelen geven inzicht in het overlijdensrisico van personen in de om-
geving van gevaarlijke stoffen. 
In oktober 2004 is een nieuwe AMvB in werking getreden, het Besluit Ex-
terne Veiligheid Inrichtingen, waarin het externe veiligheidsbeleid voor in-
richtingen is vastgelegd.  
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Een belangrijke consequentie van deze AMvB voor het bestemmingsplan is 
dat er bij het opstellen van een bestemmingsplan rekening moet worden 
gehouden met het feit dat er geen kwetsbare functies (bijvoorbeeld wonin-
gen) binnen een 10-6 risicocontour van een gevaarzettende functie worden 
gepland. Bovendien moet gekeken worden naar de beperkt kwetsbare 
functies binnen zo’n contour. 
Aangezien er in de nabijheid van het plangebied geen gevaarzettende 
functies aanwezig zijn, heeft de regeling met betrekking tot externe veilig-
heid geen invloed op dit bestemmingsplan. 

4.   8. Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als onderdeel 
van de Wet Milieubeheer.  
Met de invoering van het criterium ‘niet in betekenende mate’ (= artikel 5.16 
lid 4 WM) hoeven besluiten, die onder dat criterium vallen, niet meer te 
worden getoetst aan die grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen.  
Er kan in die gevallen worden volstaan met het aannemelijk maken, dat het 
voorgenomen project qua omvang beneden de in de ‘Regeling niet in bete-
kenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)’ (Nibm) genoemde aantallen 
te bouwen woningen of vierkante meter bruto vloeroppervlak of andere be-
grenzingen blijft. Of het moet aannemelijk worden gemaakt dat de concen-
tratietoename, ten gevolge van het betreffende besluit, niet de 3% grens 
overschrijdt. 
 
Als gevolg van de ontwikkelingen die in dit plan mogelijk worden gemaakt, 
het bestemmen van de natuurbestemming, wordt geen verslechtering van 
de luchtkwaliteit verwacht. Een deel van de activiteiten die dit plan mogelijk 
maakt zijn al mogelijk op basis van de vigerende plannen. De wijziging naar 
de bestemming natuur heeft geen gevolgen voor de luchtkwaliteit. Ook ver-
slechtert de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer niet. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het effect van het verkeer op de luchtkwali-
teit in en rondom het plangebied zodanig klein is, dat geen verslechtering 
van de luchtkwaliteit optreedt. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen 
belemmering voor het bestemmingsplan.  

4.   9. Conclusie 

Uit de onderzoeken ten behoeve van de omgevingsaspecten blijkt dat zich 
geen belemmeringen voordoen ten behoeve van de wijziging van de agra-
rische bestemming naar de natuurbestemming. 
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Het juridische systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende func-
ties, de ontwikkelingen daarbinnen én de uitgangspunten ten aanzien daar-
van aan de orde gesteld. Het in de voorgaande hoofdstukken beschreven 
beleid, krijgt zijn juridische vertaling in bestemmingen. Deze bestemmingen 
regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het plan. De be-
palingen die betrekking hebben op de te onderscheiden bestemmingen, 
zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding van het plan. 
Het bestemmingsplan geeft dus aan voor welke doeleinden de gronden zijn 
bestemd. De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. 
Hierin is per bestemming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gron-
den mogen worden benut. Daarna volgen de bouw- en gebruiksregels per 
bestemming. In de regels is daarnaast een regeling voor omgevingsver-
gunningen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden opgeno-
men voor het uitvoeren van in de regels omschreven werkzaamheden zo-
als het geheel of gedeeltelijk verwijderen van houtsingels. De gebruiksre-
gels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een bestemming 
(specifieke gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de gegeven 
bestemming (algemene gebruiksregels). 
  
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de 
regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden.  

5.   2. De bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen.  
De bestemmingen zijn afgestemd op de voor de gemeente Opsterland ge-
bruikelijke regelingen. 
 
Agrarisch - Cultuurgrond 
Deze bestemming heeft betrekking op de weidegronden ten noorden en 
zuiden van het bedrijf die in combinatie met de voorgestane functieverbre-
ding in ecologische zin beheerd en ontwikkeld worden. De regels maken 
een zeker extensief agrarisch gebruik mogelijk en geven daarnaast ruimte 
voor behoud en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden. Voor 
een aantal activiteiten is de verplichting van een omgevingsvergunning op-
genomen. 
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Bos 
De bestemming “Bos” heeft betrekking op de gronden die bedoeld zijn voor 
bestaande bebossing en nieuw aan te leggen bos (natuurontwikkeling). Het 
doel van de bestemming is dan ook in eerste instantie om de aanplant van 
bos mogelijk te maken. Om de landschappelijke en natuurlijke waarden van 
deze gronden zo veel mogelijk te kunnen behouden en versterken, worden 
meer intensieve vormen van sport en recreatie niet toegestaan. Beperkte 
werken en werkzaamheden zijn door middel van een regeling voor een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamhe-
den en daaraan gekoppelde voorwaarden mogelijk.  
 
Gemengd 
De bestemming gemengd heeft betrekking op het agrarisch bedrijf, een 
agrarisch aanverwante tak en een landschapscamping. In deze bestem-
ming wordt zowel rekening gehouden met de agrarische bedrijfsfunctie als 
met de recreatieve verbreding van het agrarisch bedrijf. De belangrijkste 
elementen in de bestemming zijn afgezien van de combinatie van functies: 
- binnen de bestemming “Gemengd” is de uitoefening van een grondge-

bonden agrarisch bedrijf toegestaan. Om tegemoet te komen aan de 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State is het 
begrip ‘agrarisch bedrijf’ zodanig aangepast dat een melkrundveehou-
derij hiervan is uitgesloten. Dit komt tevens tot uitdrukking in de speci-
fieke gebruiksregels van de bestemming Gemengd, waarin staat aan-
gegeven dat gronden en bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor 
een melkrundveehouderij;  

- het begrip agrarisch bedrijf heeft ondermeer betrekking op de produc-
tiegerichte paardenhouderij-activiteit van het bedrijf (het fokken, bele-
ren, trainen en dresseren van paarden). Ook het telen van graszoden, 
wat in bescheiden mate wordt uitgeoefend is mogelijk binnen deze be-
stemming. Niet grondgebonden activiteiten in de richting van intensieve 
veehouderij zijn uitgesloten; 

- de gebruiksgerichte paardenhouderij-activiteiten (de verhuur van paar-
den en de functie van paardenpension) vallen niet onder de definitie 
van agrarische bedrijf en zijn daarom als agrarisch aanverwante activi-
teit genoemd; 

- naast paardenhouderij-activiteiten mogen ook individuele paardrijlessen 
worden gegeven. De paardrijlessen zijn mogelijk binnen een bijzondere 
paardenhouderij. In de begripsbepalingen is het begrip bijzondere 
paardenhouderij beschreven. De groepslessen worden door middel van 
de specifieke gebruiksregels uitgesloten (door middel van de bepaling 
dat alleen in ondergeschikte mate mag worden lesgegeven).  

- het kampeerterrein is onderdeel van de bestemming en zodanig gere-
geld dat het gaat het om het bieden van de gelegenheid aan toeristisch 
kamperen tot maximaal 50 standplaatsen. Het plaatsen van kampeer-
middelen in de periode 1 november tot 15 maart is in de planregels als 
strijdig gebruik opgenomen. In verband met het behoud van natuur-
waarden langs het water (hier is sprake van een natte ecologische ver-
bindingszone) is een bufferzone opgenomen; 
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- het toestaan van dienstverlenende functies, voor zover ten dienste van 
en ondergeschikt aan de verblijfsrecreatieve functies. Hierbij kan wor-
den gedacht aan een receptie. 

- het toestaan van detailhandel, voor zover ten dienste van en onderge-
schikt aan de verblijfsrecreatieve functies. Hierbij kan worden gedacht 
aan een kampwinkel. De maximale toegestane verkoopvloeroppervlak-
te bedraagt 100 m². 

- het toestaan van horeca, voor zover ten dienste van en ondergeschikt 
aan de verblijfsrecreatieve functies. Hierbij kan worden gedacht aan 
een kantine. De maximale toegestane bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt 
75 m². 

- het toestaan van een theetuin, voor zover het een kleinschalige horeca-
voorziening in een tuin betreft, waar uitsluitend koffie, thee en andere 
non-alcoholische dranken en bijbehorende versnaperingen ter plaatse 
worden verstrekt en genuttigd. 

 
Natuur 
Deze bestemming heeft betrekking op de gronden die worden ingericht als 
natuur en bos. Deze gronden worden ingericht met o.a. bebossing, groen-
voorzieningen en houtsingels. Binnen deze bestemming mogen geen 
bouwwerken worden geplaatst. Voor een aantal activiteiten is de verplich-
ting van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of 
werkzaamheden opgenomen. 
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid-
aspecten van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Opgemerkt kan worden dat het voornemen past binnen het rijksbeleid om 
meer particuliere natuurontwikkeling als onderdeel van de uitvoering van de 
Ecologische Hoofdstructuur mogelijk te maken. Het plangebied is al opge-
nomen in het gebiedsplan, wat betekent dat ook de provincie, akkoord is 
met de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen bestemmings-
planprocedure. Dit betekent allereerst dat het voornemen een bestem-
mingsplan op te stellen gepubliceerd wordt in de lokale krant. In het geval 
van dit bestemmingsplan heeft deze bekendmaking plaats gehad op 7 au-
gustus 2008 in het huis-aan-huisblad De Woudklank. Bij die publicatie is 
vermeld dat er gedurende 6 weken mogelijkheid wordt geboden voor het 
indienen van inspraakreacties. Naast inspraak heeft ook overleg plaatsge-
vonden met de wettelijke overlegpartners. De reacties vanuit het overleg 
hebben niet geleid tot ingrijpende wijzigingen van het bestemmingsplan 
(voor de inspraak- en overlegreacties en de beantwoording daarvan wordt 
verwezen naar hoofdstuk 7; de originele reacties alsmede de inspraakpu-
blicatie zijn opgenomen in bijlage 3 en 4). 
 
Vervolgens is het plan voor zienswijzen ter inzage gelegd, de publicatie 
hiervoor heeft plaatsgevonden in november 2008 (zie bijlage 5). Het plan 
heeft gedurende 6 weken (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) ter in-
zage gelegen. Tijdens deze periode is een zienswijze ingediend (zie bijlage 
6). Deze zienswijze heeft geleid tot een kleine wijziging in dit bestem-
mingsplan, met betrekking tot het bieden van de mogelijkheid voor indivi-
duele rijlessen. 
 
Vervolgens is er bij de vaststelling van het plan een aantal vragen boven-
gekomen. Hierom is het plan in overleg met de initiatiefnemer aangepast 
en wordt het opnieuw in procedure gebracht. Gezien de geringe impact van 
de aanpassingen is het niet noodzakelijk het plan opnieuw voor inspraak en 
overleg aan te bieden, maar wordt het direct als ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage gelegd. 
 
Na deze stap kan het plan door de gemeenteraad vastgesteld worden. Uit-
eindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State.  
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6.   2. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken de gemeenten 
over sturingsmogelijkheden, doordat zij in het geval van grondexploitatie 
door derden diverse eisen en regels kunnen stellen. Dit kan gebeuren door 
middel van het privaatrechtelijke spoor (anterieure of posterieure overeen-
komsten), dan wel door middel van een exploitatieplan. Een combinatie van 
beiden is ook mogelijk.  
 
Overeenkomst / exploitatieplan 
De kosten voor de uitvoering van het voornemen zijn voor rekening van de 
initiatiefnemer. Omdat het een particulier initiatief van natuurontwikkeling 
betreft, hoeft de economische uitvoerbaarheid vanuit de gemeentelijke po-
sitie niet nader uiteengezet te worden. Voor dit plan heeft de gemeente 
geen kosten, er is geen overeenkomst of exploitatieplan nodig. De initia-
tiefnemer vraagt inrichtings- en beheersubsidie aan voor de natuurontwik-
keling. Het (bestemmings)plan wordt hiermee financieel haalbaar geacht. 
 



blz 20 075504    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan Beekdalhoeve Koningsdiep 
 Status: Vastgesteld / 10-01-11 

7. INSPRAAK EN OVERLEG 

7.   1. Inspraak 

In het kader van de Algemene Inspraakverordening Opsterland (2006) 
heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen van 8 augustus 
t/m 19 september 2008. Tijdens deze periode kon een ieder zowel een 
schriftelijke als mondelinge inspraakreactie geven op de nota. Namens de 
familie Oosterwoud die om het bestemmingsplan heeft verzocht, heeft de 
heer Zeldenrust van Zeldenrust Vrom-advies en projectmanagement te 
Bolsward, een schriftelijke reactie gegeven. De reactie is opgenomen in bij-
lage 3 van deze nota.  
In het navolgende wordt de inspraakreactie behandeld en van gemeentelijk 
commentaar voorzien. 
 
Inspraakreactie: geen uitbreiding binnenrijhal opgenomen in bestemmings-
plan 
In het voorontwerpbestemmingsplan is geen ruimte geboden voor de uit-
breiding van de huidige binnenrijhal van de familie Oosterwoud. Men is het 
hier niet mee eens en wenst alsnog een ruimer bouwvlak zodat de uitbrei-
ding kan worden gerealiseerd. De heer Zeldenrust voert hiertoe de volgen-
de argumenten aan: 
 
1. De vergroting van de bestaande rijhal is marginaal en zal in visuele zin 

geen nadelige invloed hebben op het landschap en de omgeving. 
Zeldenrust verwijst naar de visie “Paard en landschap” van het ministe-
rie van LNV. De visie geeft een beeld weer van hoe paardenhouderijen 
in het landschap kunnen worden ingepast. Zeldenrust stelt dat de visie 
duidelijk maakt dat de kwaliteit van het landschap niet wordt bepaald 
door het aantal vierkante meters bebouwing, maar wel door de inpas-
sing van de bebouwing in het landschap. 

2. De activiteiten van het bedrijf van de familie Oosterwoud bestaan in 
hoofdlijnen uit een paardenopfokbedrijf, natuur- en landschapscamping 
en het plegen van natuurbeheer. De combinatie van deze activiteiten 
maakt dat het bedrijf rendabel kan blijven. Het trainen van de gefokte 
paarden is één van de activiteiten. De trainingsfaciliteiten moeten dan 
wel optimaal zijn. 

3. Zeldenrust maakt een vergelijking met de mogelijke komst van een ho-
tel langs de A7. Deze mogelijkheid is aangegeven in de beleidsnota 
“Kansen Benutten”. Als dat kan, dan kan een gemengd bedrijf in het 
agrarische buitengebied ook. Daar komt bij dat de uitbreiding margi-
naal is. 

 
Reactie gemeente 
De familie Oosterwoud heeft op 13 maart 2008 verzocht om in het be-
stemmingsplan een groter bouwvlak voor de binnenrijhal op te nemen. 
Hierop heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 3 juni 2008 
negatief gereageerd. Het standpunt van het College van Burgemeester en 
Wethouders is ongewijzigd en daarom wordt verwezen naar deze brief.  
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Aanvullend wordt het volgende opgemerkt. Er wordt een vergelijking ge-
maakt met de mogelijkheid voor de vestiging van een hotel langs de A7. 
De locaties zijn echter niet met elkaar te vergelijken. Gebieden langs de A7 
zijn in het algemeen minder kwetsbaar dan natuurgebieden. De gronden 
van de familie Oosterwoud liggen in de directe nabijheid van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur. Het bedrijf ligt dus niet in een zuiver agrarisch gebied. 
Naast de landschappelijke inpasbaarheid, is ook de ruimtelijk-functionele 
inpasbaarheid van bedrijven in het buitengebied van belang. (Zie hiervoor 
ook de notitie “Paardenhouderij in Opsterland” en het bijbehorende eind-
verslag van de inspraak). Een verdere uitbreiding van het bedrijf met een 
(vergrote) rijhal die bovendien nieuwe gebruiksmogelijkheden met zich mee 
kan brengen, vindt de gemeente in dit kwetsbare gebied niet gewenst.  

7.   2. Overleg 

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

- VROM-Inspectie Noord; 
- Ministerie van Economische Zaken; 
- Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

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

2. Provincie Fryslân – Afdeling Ruimte; 
3. Wetterskip Fryslân; 
4. Vitens; 
5. KPN; 
6. Essent Kabelcom; 
7. Nuon. 
 
De onder 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde instanties hebben gereageerd. De on-
der 2, 3 en 5 genoemde instanties hebben een inhoudelijke reactie gege-
ven. De VROM-Inspectie heeft namens de Rijksdiensten aangegeven dat 
er geen opmerkingen zijn. Dit geldt ook voor Vitens. De reacties van de on-
der 2, 3 en 5 genoemde instanties zijn hieronder in het kort samengevat en 
van commentaar voorzien. De volledige reacties zijn opgenomen in bijlage 
4 bij het bestemmingsplan. 
 
1. Provincie Fryslân 
 
Aparte bestemming “bos” 
Voor het Gebiedsplan Beekdalhoeve Koningsdiep is ingestemd met de 
aanleg van maximaal 6 ha. bos. De provincie adviseert conform het inrich-
tingsplan de percelen “bos” apart te bestemmen en op de overige percelen 
de aanleg van bos uit te sluiten. Het betreft hier een categorie 2 opmerking 
(strijd/spanning met directe provinciale belangen). 
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 Status: Vastgesteld / 10-01-11 

Reactie van de gemeente: 
De gemeente kan zich vinden in deze opmerking. Het bestemmingsplan zal 
hierop worden aangepast. 
 
Ecologie 
Indien met de uitvoering van het plan werkzaamheden aan de watergangen 
plaatsvinden, is een Habitattoets noodzakelijk. In dat geval adviseert de 
provincie de uitkomsten van het onderzoek tijdig voor een voortoets aan te 
bieden aan de provinciale dienst. 
 
Reactie van de gemeente: 
De opmerking van de provincie komt overeen met hetgeen in de ecologi-
sche paragraaf van het bestemmingsplan is opgenomen. Uit het ecologisch 
onderzoek is de noodzaak tot verder onderzoek en het uitvoeren van een 
Habitattoets naar voren gekomen indien de werkzaamheden aan de water-
gangen worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op 
de uitvoering van het plan. Het bestemmingsplan zelf zal op dit punt dan 
ook niet worden aangepast. De opmerking wordt voor kennisgeving aange-
nomen.  
 
2. Wetterskip Fryslân 
Het waterschap geeft een positief wateradvies. Volledigheidshalve deelt zij 
mee dat de hoofdwatergangen ten allen tijde bereikbaar dienen te zijn. De 
schouwpaden moeten daarvoor minstens vijf meter breed zijn.  
 
Reactie van de gemeente: 
De opmerking van het waterschap wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. KPN 
KPN vraagt rekening te houden met haar tracés die in het plangebied lig-
gen.  
 
Reactie van de gemeente: 
Hiermee kan rekening worden gehouden bij de uitvoering van het plan. Dit 
heeft echter geen gevolgen voor (de inhoud van) het bestemmingsplan. 
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