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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1. Het wijzigingsplan
Door de eigenaren van het perceel Tolheksleane 38 in Frieschepalen is een verzoek
ingediend voor het vergroten van hun woonperceel. Zij hebben een schuur op hun perceel
staan die ze willen slopen. Deze schuur belemmert het uitzicht op de paardenweide en
neemt veel zonlicht weg. Aan de westkant van het perceel zal een nieuwe schuur worden
gebouwd. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Ureterp, sectie F 2124.

Het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" biedt de mogelijkheid om de bestemming
'agrarisch' te wijzigen in de bestemming 'wonen', ten behoeve van het vergroten van het erf
en tuin, behorende bij een woning. Na het vergroten van het perceel blijft de oppervlakte
van de bebouwing gelijk. De overige gronden worden ingericht als tuin en erf. De beplanting
aan de noord- en zuidzijde zal voornamelijk gehandhaafd blijven. Het open karakter van het
erf zal blijven bestaan. 

1.2. Ligging plangebied

Het perceel Tolkesleane 38 in Frieschepalen ligt ten zuidwesten van de kern van
Frieschepalen en ten noordoosten van de kern van Ureterp. Het perceel ligt omsloten door
de Tolheksleane, De Slus, de leidyk en de Boerestreek. De exacte begrenzing van het
plangebied is aangegeven in figuur 1. De gronden aangeduid in het rode vlak krijgen de
bestemming 'wonen'.

Figuur 1: Begrenzing van het plangebied.

1.3. Vigerend plan

In het plangebied is het bestemmingsplan 'Buitengebied' van kracht. Dit bestemmingsplan is
op 13 juni 2014 gedeeltelijk onherroepelijk geworden. Het perceel Tolheksleane 38 heeft
ingevolge het bestemmingsplan de bestemming 'wonen' (artikel 19) en de gronden waar dit
wijzigingsplan op zien hebben de bestemming 'agrarisch' (artikel 3). Dit wijzigingsplan
voorziet in het vergroten van de woonbestemming aan de zuidkant van het perceel. Aan de
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wijzigingsbevoegdheid kan toepassing gegeven worden op grond van artikel 3.8 onder f van
het bestemmingsplan. In dit artikel worden de volgende voorwaarden gegeven:

De bestemming kan worden gewijzigd naar wonen met dien verstande dat:
- de uit te oefenen woonfunctie uitsluitend betrekking heeft op de inrichting van het
 perceel naar tuin en erf;
- de oppervlakte van het woonperceel na wijziging ten hoogste 2.500 m² mag 
 bedragen;
- geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden.

In dit wijzigingsplan wordt dan ook alleen geregeld dat het bestemmingsvlak voor 'wonen'
wordt vergroot.

1.4. Leeswijzer

De toelichting bij dit wijzigingsplan is als volgt opgebouwd:

 in hoofdstuk 2 zijn de relevante beleidsstukken samengevat en is beoordeeld in
hoeverre de uitgangspunten van dit wijzigingsplan binnen het geldende beleid passen;

 in hoofdstuk 3 is de bestaande situatie van het plangebied beschreven en wordt uitleg
gegeven over de regeling die bij dit wijzigingsplan hoort;

 in hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de relevante sectorale aspecten;
 hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische regeling van het wijzigingsplan;
 hoofdstuk 6 ten slotte bevat een korte beschrijving van de maatschappelijke en de

economische uitvoerbaarheid.

Hoofdstuk 2 Beleid

Op verschillende niveaus gelden beleidsnota's die betrekking hebben op het plangebied. Op
rijks- en provinciaal niveau zijn dit onder andere de "Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte"
en het "Streekplan Fryslân 2007", die verder zijn uitgewerkt in respectievelijk het "Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening" en de "Verordening Romte Fryslân". Deze
beleidsnota's geven geen specifieke uitgangspunten voor het plangebied, omdat er geen
sprake is van echt nieuwe, ruimtelijk relevante ontwikkelingen. In algemene zin wordt
gestreefd naar een voortzetting en verbetering van het bestaande kwaliteitsniveau. Dit geldt
dan ook voor het plangebied.

Op gemeentelijk niveau zijn dit onder andere de "Omgevingsvisie 2015 - 2030", de op 18
april 2017 vastgestelde "Woonvisie gemeente Opsterland 2017 - 2021", het "Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoerplan" en de gemeentelijke Welstandsnota. De gemeentelijke
beleidsnota's geven voor het plangebied geen ontwikkelingen aan die voor het
wijzigingsplan van belang zijn.
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Hoofdstuk 3 Bestaande situatie

Op het perceel staat een woning met een oppervlakte van 70 m². Achter de woning staat
een schuur van ongeveer 100 m². De schuur achter de woning ontneemt het zicht vanuit de
woning op de paardenweide en neemt zonlicht weg. Het perceel heeft een open groen
karakter.

Figuur 2 bestaande situatie

Betreffende regeling wijzigingsplan
De bevoegdheid voor het wijzigen van de gronden met de bestemming 'agrarisch' naar
'wonen' is gegeven in artikel 3.8 onder f van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. In dit
artikel worden de volgende voorwaarden gegeven:

De bestemming kan worden gewijzigd naar 'wonen' met dien verstande dat:
- de uit te oefenen woonfunctie uitsluitend betrekking heeft op de inrichting van het
 perceel naar tuin en erf;
- de oppervlakte van het woonperceel na wijziging ten hoogste 2.500 m² mag 
 bedragen;
- geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden.

Na het in werking treden van dit wijzigingsplan mogen de betreffende gronden gebruikt
worden ten dienste van de bestemming 'wonen'. De gronden mogen gebruikt worden als
tuin en erf. De oppervlakte van de totale gronden voor 'wonen' bedragen na
inwerkingtreding ± 1.540 m². Dat is minder dan de in de wijzigingsbevoegdheid toegestane
maximale oppervlakte van 2.500 m² en is ruimtelijk acceptabel. Na inwerkingtreding van dit
wijzigingsplan kan op grond van artikel 17.4.1 onder e een omgevingsvergunning verleend
worden voor het vergroten van het aantal vierkante meters aan bijgebouwen. Dit mag bij
een totale perceelsoppervlakte tussen 1.500 m² en 3.000 m², niet meer zijn dan 200 m².

Door het wijzigingsplan wordt geen afbreuk gedaan aan de archeologische waarden. Hier
over meer in hoofdstuk 4.8.
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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. Dit wijzigingsplan voorziet in het
vergroten van het woonperceel met ± 600 m². Het betreft een zeer beperkte uitbreiding. Om
die reden is de afweging per aspect beknopt weergegeven.

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. Agrarische bedrijven in de
omgeving mogen niet belemmerd door het vergroten van de woonbestemming. Toetsing
vindt plaats op grond van de Wet geurhinder en veehouderij.

Er liggen geen (agrarische) bedrijven in de omgeving van het betreffende perceel die door
vergroting van het perceel gehinderd kunnen worden. 

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. Dit wijzigingsplan
voorziet niet in het realiseren van een geluidsgevoelig gebouw, zoals een woning. Alleen het
bouwvlak wordt vergroot. Er ontstaat dan ook geen strijdigheid met de Wgh.

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 groepsgebonden risico moet worden
omgegaan. De risicovolle inrichtingen zijn op de risicokaart van de provincie Fryslân
weergegeven. Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van inrichtingen,
transportroutes gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Het onderhavige plan is ten aanzien van
het aspect externe veiligheid uitvoerbaar.
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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.

Dit wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding van het bouwvlak voor 'wonen'. Deze
ontwikkeling heeft geen invloed op de luchtkwaliteit. Onderzoek is dan ook niet aan de orde.

4.6. Bodem

Met betrekking tot de bodem wordt aangegeven dat in het plangebied geen nieuwe
(grootschalige) ontwikkelingen worden toegestaan waarvoor op voorhand bodemonderzoek
noodzakelijk is. Met dit wijzigingsplan wordt alleen de woonbestemming uitgebreid met
slechts 600 m², waarmee alleen tuin en erf mogelijk zijn. Er is geen sprake van een
verblijfsruimte waar langdurig mensen aanwezig zijn. Vanuit het omgevingsaspect bodem is
er dan ook geen belemmering voor het plangebied.

4.7. Water

In het plangebied zijn geen sloten of andere vormen van oppervlakte water aanwezig. Het
bestaande verharde oppervlak binnen het plangebied wordt niet vergroot. Voor wat betreft
de watersituatie van het plangebied kan dan ook gesteld worden dat de bestaande situatie
wordt gecontinueerd. De kwaliteit- en kwantiteitsfunctie van het water in het plangebied is
hiermee gewaarborgd.

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
Voor wat betreft de IJzertijd en de Middeleeuwen is voor het perceel Tolheksleane 38
op basis van eerder onderzoek gebleken dat er zich geen archeologische resten in de
bodem bevinden, of dat 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. Onderzoek is
dan ook niet noodzakelijk. Zie hieronder een uitsnede uit de kaart voor de IJzertijd en
Middeleeuwen.
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Figuur 3 Archeologische waarden Tolhekslaene 38 IJzertijd en Middeleeuwen

Steentijd Bronstijd
Voor wat betreft de steentijd en bronstijd 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. Een quickscan 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 vuursteen vindplaatsen en dobben in het gebied bevinden.
Deze locaties moeten dan vervolgens door middel van een archeologisch onderzoek
worden gewaardeerd (zie advies ‘waarderend onderzoek vuursteen vindplaatsen' 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 wat betreft de Tolheksleane 38 geldt dat de eventuele
bodemingrepen kleiner zullen zijn dan de 5.000 m², waar hiervoor over wordt gesproken.
Onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Zie hieronder uitsnede uit de kaart voor de
Steentijd en Bronstijd.

Figuur 4 Archeologische waarden Tolhekslaene 38 Steentijd en Bronstijd

Cultuurhistorie



8

Gelet op de bescheiden omvang van het plangebied worden er geen ontwikkelingen
mogelijk gemaakt die effecten hebben op de cultuurhistorische waarden van het plangebied
en de omgeving daarvan.

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 het plangebied kan worden gesteld dat het enkel om het vergroten van het bouwvlak
gaat. Het plan is wel om de bestaande schuur op termijn te slopen en een nieuwe schuur te
bouwen. Voor de sloop van de schuur moet een quickscan flora en fauna onderzoek worden
uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek is bepalend voor mogelijke nodige mitigerende
maatregelen. Maar is pas aan de orde bij de bouw van een nieuwe schuur. 

Wat betreft de gebiedsbescherming, maakt het onderhavige plangebied geen deel uit van
een Natura 2000-gebied of een gebied dat onder het regime van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN), voorheen Ecologische HoofdStructuur (EHS) valt. Ook zijn er in het
plangebied geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die negatieve gevolgen hebben voor
Natura 2000- of NNN-gebieden.

Er zijn geen gevolgen te verwachten van de functiewijziging van de betreffende gronden
voor de flora en fauna.

4.10. Kabels en leidingen
Er zijn in het plangebied geen grote kabels en leidingen aanwezig. Bij de kabels en
leidingen die wel in het plangebied aanwezig zijn, gaat het om (kleinere) huisaansluitingen.
Deze hebben geen specifieke bescherming nodig.

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting

5.1. Inleiding

Het onderhavige wijzigingsplan wordt mogelijk gemaakt met toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid zoals die is opgenomen in artikel 3.8 onder f. van het
bestemmingsplan "Buitengebied" dat onherroepelijk is geworden op 13 juni 2014. Een
wijzigingsbevoegdheid stelt burgemeester en wethouders in staat te besluiten om de
bestemming van een locatie te wijzigen, onder in het bestemmingsplan opgenomen
voorwaarden.

De procedure die ten aanzien van een wijzigingsplan moet worden doorlopen, is vastgelegd
in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) is tevens van toepassing.

Het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid dient samen te gaan met een toelichting. In
een dergelijke toelichting dient uiteengezet te worden of er vanwege de voorgenomen
wijziging sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In voorliggende toelichting is de



9

uitvoerbaarheid verantwoord. Het wijzigingsplan zelf bestaat uit een verbeelding en regels.
Voor de betreffende bestemming ‘Wonen’ (artikel 19) gelden de regels zoals die zijn
opgenomen in het moederplan.

Voorliggend wijzigingsplan is zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de vereisten
voortkomend uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Bij de vormgeving en de bijbehorende verbeelding is aangesloten op de Regeling
standaarden ruimtelijke ordening 2012. Het wijzigingsplan voldoet aan de digitale
verplichting zoals deze per 1 januari 2010 van kracht is.

5.2. Uitleg van de regeling

Voor verdere uitleg van de regels wordt verwezen naar het moederplan "Buitengebied".

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De veranderingen die met vaststelling van het onderhavige wijzigingsplan mogelijk worden
gemaakt zijn perceelsgebonden van aard en kleinschalig van karakter. Deze zijn ruimtelijke
ondergeschikt. De planwijziging voorziet niet in ingrijpende veranderingen waarbij
particuliere belangen geschaad zouden kunnen worden. De maatschappelijke
uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd.

Inspraakreacties
Het ontwerpwijzigingsplan wordt conform afdeling 3.4 van de Awb gedurende zes weken ter
inzage gelegd. Met de ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan wordt een ieder in
de gelegenheid gesteld op het voorliggend plan te reageren. Eventuele zienswijzen worden
opgenomen in het plan. Gedurende de periode van terinzagelegging zal ook het wettelijk
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro worden gehouden.

6.2. Grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid Wro, dient,
op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, eveneens onderzoek plaats te vinden
naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. De economische uitvoerbaarheid van
een ruimtelijke regeling wordt bepaald door de financiële haalbaarheid van daarin mogelijk
gemaakte ontwikkelingen en de grondexploitatie.

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.
De financiële verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke voornemen en het daarbij horende
risico wordt volledig gedragen door de initiatiefnemer. Procedurekosten voor het
wijzigingsplan komen eveneens via het heffen van leges voor rekening van de
initiatiefnemer. Er is geen aanleiding voor kostenverhaal anderzins. 

Op basis van bovenstaande kan worden gesteld dat de economische uitvoerbaarheid van
het ruimtelijke voornemen voldoende is verzekerd.


