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PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 - Begripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
1. Het plan : het bestemmingsplan, als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke 

2. De kaart 

3. Bouwwerk 

4. Gebouw 

5. Een werk 
6. 
7. 

Bebouwing 
Bebouwingsgrens 

8. Bebouwingspercentage 

9. Bouwvlak 

10. Bestemmingsgrens 
11. Bestemmingsvlak 

1 2. Bouwperceel 

13. Perceelsgrens 
14. Perceelsbreedte 
15. Woning 

16. Eengezinshuis 

Ordening, genaamd "Landelijk gebied" van de gemeente 
Opsterland; 

: de kaart die deer uitmaakt van het plan, bestaande uit 11 
deelplannen met bijbehorende detailkaartjes en verklaringkaart; 

: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
ander materia ai, welke hetzij direct of indirect met de grond is 
verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 

: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, ruimte vormt; 

: een werk, geen bouwwerk zijnde; 
: Mn of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde; 
: een op de kaart aangegeven - of in de voorschriften bepaalde 

denkbeeldige - lijn die niet door gebouwen mag worden 
overschreden, behoudens overschrijdingen die volgens de 
voorschriften zijn toegestaan; 

: een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage, 
dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel, dat 
ten hoogste mag worden bebouwd; 

: een door bebouwingsgrenzen omsloten oppervlak, waarbinnen 
vol gens deze voorschriften bouwwerken zijn toegestaan; 

: een op de kaart aangegeven lijn, welke bestemmingen begrenst; 
: een door bestemmingsgrenzen omsloten oppervlak met 

eenzelfde bestemming; 
: een aaneengesloten stuk grond, water daaronder begrepen, 

waarop krachtens het plan bebouwing is toegestaan; 
: de grens van een bouwperceel; 
: de breedte van een bouwperceel; 
: een (gedeelte van een) gebouw dat dient v~~r de huisvesting 

van IIlIn huishouden; 
: een zelfstandig, al dan niet zijdelings aangebouwd gebouw 

uitsluitend IIlIn woning bevattende; 
17. Bedrijfswoning of dienstwoning : een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kenne

lijk slechts bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens 
huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of 

18. Hoofdgebouw 

19. Aanbouw 

20. Bijgebouw 

21. Bestaande bouwwerken 

22. Winkel 

het terrein noodzakelijk is; 
: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn karakter, 

constructie en/of afmetingen als belangrijkste valt aan te 
merken; 

: een al of niet voor bewoning bestemd aan een woning gebouwd 
gebouw waarvan de goothoogte niet meer is dan de hoogte van 
de verdiepingsvloer van het desbetreffende hoofdgebouw en 
bovendien qua hoogte ondergeschikt aan het hoofdgebouw; 

: een niet voor bewoning bestemd vrijstaand of, met vrijstelling 
volgens deze voorschriften aangebouwd gebouw, dat een 
gebruikseenheid vormt met en dienstbaar is aan een hoofdge
bouw, zoals garages, hobbyruimten, schuurtjes, bergingen, 
hobbykasjes, tuinhuisjes en huisdierenverblijven; 

: de op de dag van ter inzage legging van het ontwerpplan 
bestaande bouwwerken, alsmede bouwwerken die worden of 
mogen worden gebouwd krachtens een bouwvergunning die 
reeds v66r die dag was aangevraagd; 

: een bedrijf dat goederen verkoopt en/of levert aan de uiteinde· 
lijke verbruiker of gebruiker van goederen; 



23. Ambachtelijk bedrijf 

24. Particulieren 

25. Detailhandel 

26. Straatmeubilair 

27. Seizoenwoonverblijf 

28. Kampeermiddelen 

29. Niet-permanente bewoning 

30. Bijzondere woonvormen 

31. Agrarische doeleinden 

32. Bijzondere agrarische 
doeleinden 

33. Geomorfologische waarden 

34. Landschappelijke waarden 

35. Natuurlijke waarden 
(en/of natuurwetenschappelijke 
waarden) 

36. Cultuurhistorische waarden 

37. Welstand 
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: een bedrijf dat, geheel of overwegend door middel van hand· 
werk, goederen vervaardigt, bewerkt, herstelt of installeert, met 
inbegrip van het verkopen of leveren, als ondergeschikte 
activiteit van goederen die verband houden met het des
betreffende ambacht; 

: natuurlijke personen, die goederen ten persoonlijke nutte kopen, 
daaronder niet begrepen de wederverkopers dan weI personen, 
die het gekochte in een door hen gedreven onderneming 
aanwenden; . 

: de bedrijfsmatige verkoop van niet in het desbetreffende bedrijf 
vervaardigde goederen aan, en/of de verrichting van diensten 
ten behoeve van particulieren, eventueel in combinatie met 
eenvoudige ambachtelijke handelingen, die rechtstreeks met 
de verkoop of dienstverlening verband houden; 

: openbare voorzieningen van geringe afmetingen, waaronder 
zitbanken, bloem- en plantenbakken, gedenktekens, afval- en 
of containerbakken, straatverlichting, wegbebakening en -
bewijzering en hiermede gelijk te stellen voorzieningen; 

: een gebouw, geen woonkeet, geen caravan of ander bouwsel 
op wielen zijnde, bestemd om door een per soon of meer 
personen, van wie het hoofdverblijf elders is gelegen, gedurende 
gedeelten van het jaar te worden bewoond; 

: tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans dan weI andere 
onderkomens of andere voertuigen, gewezen voertuigen of 
gedeollten daarvan, voor zover niet als bouwwerk aan te 
merken, die geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of 
ingericht dan weI worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf dan weI voor nachtverblijf van personeel, 
werkzaam op het kampeerterrein waar deze onderkomens of 
voertuigen zijn geplaatst; 

: het beschikbaar hebben of houden van een woning ten behoeve 
van zichzelf of een ander, zonder dat men of die ander zijn 
hoofdverblijf c.Q. vaste verblijfplaats in die woning heeft; 

: woonfunctie met een specifiek karakter door haar vormgeving 
(bol-, piramidewoningen enzovoort); 

: de uitoefening van het agrarisch bedrijf waarbij uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend door bewerking van de bij het bedrijf be
horende gronden en/of door het houden van vee met gebruik
making van produkten van de bij het bedrijf behorende gronden, 
arbeid wordt verrichtter verkrijging van plantaardige of dierlijke 
produkten; 

: de uitoefening van het agrarisch bedrijf dat functioneel niet aan 
een bepaalde plaats is gebonden, zoals de pelsdieren-, pluim
vee-, varkens-, kalvermesterij en/of -houderij; 

: de aan een gebied toegekende waarden van de samenhang van 
het relief van het aardoppervlak met de wijze van het ontstaan 
hiervan door geologische processen; 

: de aan een gebied toegekende waarden gekenmerkt door 
geomorfologische en landschappelijk- esthetische elementen 
en de structuur van het landschap; 

: de aan een gebied toegekende waarden gekenmerkt door 
geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische 
elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang; 

: de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden 
gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat 
de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of 
dat gebied heelt gemaakt en door de structuur van het gebied; 

: de aan een bouwwerk toegekende waarde welke wordt 
gevormd door het uiterlijk van gebouwen, zowel bezien op 
zichzelf als in verband met de omgeving; 



38. Stedebouwkundige waarden 

39. Oudheidkundige of 
archeologische waarden 

40. Normale onderhouds- of 
verzorgingswerkzaamheden 

41. Structuurlijn 

42. Bijlagen A tot en met K 

43. Geluidhinderzone 
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: de aan bouwwerken of een gebied toegekende esthetische 
waarden in relatie tot het karakter van het landschap, voorzover 
deze waarden niet onder "welstand" zijn begrepen; 

: de aan een gebied toegekende waarden in verband met de 
kennis en de studie van de in dat gebied voorkomende overblijf
selen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden; 

: periodieke onderhouds- of verzorgingswerken of 
werkzaamheden die gericht zijn op de exploitatie of het beheer 
van de gronden overeenkomstig de bestemming; 

: lineair element in het landschap aanwezig (in hoofdzaak (water
schaps-)waterlossingen en wijken); 

: tot de voorschriften behorende bijlagen waarnaar in de desbe
treffende artikelen wordt verwezen, te weten: 
A - woninglijst; 
B - bedrijvenlijst; 
C - beschrijving karakteristieke bebouwing; 
D - lijst van bij woningen toegelaten bijgebouwen ten behoeve 

van grondgebonden agrarische hobby- en nevenactiviteiten; 
E - lijst van bij wijzigingsbevoegdheid toegelaten bedrijven; 
F - lijst van percelen met gegevens over dienst- of bedrijfswo

ningen en bebouwingspercentages; 
G - toetsingslijst van bedrijfsactiviteiten, die bij wijzigings

bevoegdheid kunnen worden toegepast; 
H - kaarten met de geluidhinderzones (verkleinde kaarten; los 

bijgevoegd); 
- een straatnamenlijst met de berekende geluidhinderzones, 

uitgedrukt in meters; 
J - lijst van kleinschalige campings waarvoor gebruik gemaakt 

is van de wijzigingsbevoegdheid; 
K - kaart waarop is aangegeven waar nieuwe verblijfsrecreatie 

is toegestaan; 
: de zone aan weerskanten van een weg, gemeten uit de as van 

die weg, zoals weergegeven in bijlage H, gebaseerd op de 
berekende geluidswaarde - 50 + 3 d8(A) - voor wegen waar 
de toegestane maximum snelheid 70 kilometer of meer per uur 
bedraagt en • 50 + 5 dB(A) - voor de andere wegen zoals per 
straatnaam in bijlage I is weergegeven. 
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Artikel 2 - Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten: 
a. oppervlakte van gebouwen : tussen de buitenwerkse gevelvlakken en de harten van scheids-

muren; 
b. inhoud van gebouwen : tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidsmuren 

en dakvlakken en boven begane grondvloeren, zulks met 
inbegrip van erkers en dakkapellen; 

c. breedte van gebouwen : tussen de buitenwerkse gevelvlakken en de harten van scheids-
muren, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet 
evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wordt 
genomen van de kleinste en de grootste breedte; 

d. goothoogte van gebouwen : van de snijlijn van een dakvlak, met het daaronder gelegen 
buitenwerks gevelvlak tot aan de kruin van de weg, dan wei 
tot het aansluitende afgewerkte maaiveld, mits dit niet meer 
dan 0,40 m boven of beneden de kruin van de weg is gelegen; 

e. de hoogte en nokhoogte van gebouwen en(of andere bouwwerken: 
vanaf het hoogste punt van die bouwwerken tot aan de kruin 
van de weg, dan wei tot het aansluitende afgewerkte maaiveld, 
mits dit niet meer dan 0,40 m boven de kruin van de weg is 
gelegen; 

f. breedte van bouwpercelen : tussen de zijdelingse perceelgrenzen met dien verstande dat 
ten aanzien van op straathoeken gelegen bouwpercelen de 
kleinst gemeten breedte wordt aangehouden; 

g. afstand tot perceelgrenzen : loodrecht op die perceelgrenzen, en vanaf het dichtst bij deze 
grenzen gelegen dee I van het bouwwerk. 
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Artikel 3 - Bepaling ter voorkoming van dubbeltelling en bepaling ten aanzien van het overschriiden van 
bebouwingsgrenzen 

Voorkoming dubbeltelling 

1. Grond, welke ingevolge deze voorschriften ten minste in aanmerking is of moest worden genomen 
bij het verlenen van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, 
blijft bij beoordeling van een andere bouwaanvrage, niet hetzelfde bouwperceel betreffende, buiten 
beschouwing. 

Overschrijding van bebouwingsgrenzen 

2. De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van 
toepassing op goot- en kroonlijsten, alsmede op afvoerpijpen van hemelwater, op gevellijsten, 
luifels, erkers, balkons, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels, pergola's, buitentrappen, 
galerijen en naar de aard daarmee overeenkomende bouwdelen, met dien verstande, dat de 
bebouwingsgrenzen ten behoeve van vorengenoemde bouwdelen mogen worden overschreden met 
ten hoogste 1,50 men (waar genoemde bouwdelen boven gronden met een andere bestemming 
worden aangebracht) de afstand tussen de onderkant van het bouwdeel en het daaronderliggende 
afgewerkte terrein niet minder mag bedragen dan 2,20 m. 
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BESCHRIJVING IN HOOFDLlJNEN 

Artikel 4 - Beschriiving van het totale plangebied 

In het onderstaande is aangegeven wat voor het totale plangebied geldt. Voor de per afzonderlijke 
bestemming opgenomen "Beschrijving in hoofdlijnen" wordt verwezen naar het betreffende artikel 
waarin de bestemming nader is geregeld. De in de afzonderlijke artikelen beschreven stedebouw
kundige, landschappelijke, natuurlijke, oudheidkundige en cultuurhistorische waarden zijn, ook in 
onderlinge samenhang, leidraad bij de respectievelijke bestemmingen. 

Voor het totale plangebied geldt dat: 

milieu 

..Qe-milieuhygiiine eO'} de eGC»~~_ SR • .... aar maoelijk meet 'HeraeR 
-verlileterd. De zuurgevoeligheid van het betreffende gebied is ten dezen ook een afwegingsfactor. Het 
plan staat het oprichten van nieuwe bijzonder agrarische bedrijven niet toe. In het plan is de mogelijk
heid opgenomen de agrarische bouwvlakken te vergroten. De in het kader van de Hinderwet en andere 
milieuwetten geldende normen worden bij het hanteren van de planologische instrumenten betrokken; 

oudheidkundige en cultuurhistorische waarden en monumenten 

bij het hanteren van de planologisch-juridische instrumenten rekening wordt gehouden met de be perkin
gen welke voortvloeien uit de op de kaart aangeduide "te hand haven oudheidkundig en/of cultuurhisto
rische object" en "monument". Het betreft hier bijvoorbeeld grafheuvels onde; Allardsoog en een 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. Ter plaatse van de aandui
ding "te handhaven oudheidkundig en/of cultuurhistorisch object" en "monument" is een aanlegver
gunning noodzakelijk alvorens werken en werkzaamheden mogen worden uitgevoerd; 

verkeer 

recht moet worden gedaan aan (het verbeteren vanl de verkeersveiligheid en de ontsluiting van 
gebieden; bijvoorbeeld verbreding of reconstructie van wegen en kruispunten en aanleg van paden, 
tunnels (normale en ten behoeve van vee) of viaducten; 

recreatie 

bij het hanteren van de in dit plan gegeven planologisch-juridische instrumenten ten aanzien van de 
recreatieve sfeer, eventueel in combinatie met de uitvoering van de Kampeerwet, zullen bij het 
toestaan of het mogelijk maken van recreatieve voorzieningen of activiteiten de milieuhygienische en 
ecologische factoren, waaronder flora en fauna. worden betrokken in de afweging. Bij het toestaan 
of het in ontwikkeling brengen van nieuwe recreatieve voorzieningen of het ingrijpend uitbreiden van 
bestaande voorzieningen zal als algemene leidraad in beschouwing dienen te worden genomen bijlage 
K, die deel uitmaakt van deze voorschriften. In bijlage K is aangegeven waar de kwetsbare gebieden 
in verband met het daar aanwezige ecosysteem gesitueerd zijn. Nieuwe locaties in de verblijfsrecrea
tieve sfeer (zoals nieuwe campings) worden in deze kwetsbare gebieden niet beoogd. Voor de 
resterende gebieden op de zonekaart (die minder kwetsbaar zijn) wordt een positief voorwaardelijk 
beleid ten aanzien van recreatie nagestreefd. Bij de besluitvorming zullen uiteraard aard. omvang en 
situering richtinggevend zijn. Het realiseren van (groene) uitloopgebieden. eventueel in combinatie 
met het voorkomen van extra druk op bepaalde gebieden, alsmede het verkrijgen van betere ontslui
tingsmogelijkheden wordt nagestreefd. 
Het plan streeft versterking van voorzieningen ten behoeve van de dagrecreatie na in gebieden waar 
weinig schade aan de omgeving va It te verwachten, zoals bijvoorbeeld de zandwinplas onder Nij Beets. 
Ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het realiseren van picknickplaatsen en fietspaden; 
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de waterhuishoudkundi{Je beschermin{J van natuurliJke waarden 

de natuurlijke waarden die kwetsbaar zlJn voor in{Jrepen in de waterhuishoudin{J, worden beschermd 
door een stelsel van aanle{Jver{Junnin{Jen. Daarbij wordt ook rekenin{J {Jehouden met bestemmin{Js
{JrensoverschnJdende effecten. Indien uit de toetsin{J b/JJkt dat de betreffende in{Jrepen {Jeen oneven
redi{Je inbreuk maken op de te beschermen natuurlijke waarden, wordt daaNoor een aanle{Jver{Junnin{J 
verleend. 

houtteeltluitbreidin{J bos 

het plan kent mO{Jelijkheden voor de aanplant van productiebos en de uitbreidin{J van het multi
functionele bos. 8ij de beoordelin{J van deze ontwikkelin{Jen (aanle{Jver{Junnin{Jl wijzi{Jin{JJ zal worden 
.na{Je{Jaan of dit Banvaardbaar is in relatie tot de bestaande {Jrond{Jebruiksvorm, de functie van de 
Ban{Jrenzende {Jronden en de {Jevol{Jen voor het landschapsbeeld. De beoordelin{J vindt plaats aan de 
hand VBn het onevenredi{Jheidscriterium. 

verplaatsin{J 8ijzonder a{Jrarische bedrijven 

indien er redenen zijn om een 8ijzonder a{Jrarisch bedrijf te verplaatsen zijn hiertoe mO{Jelijkheden. Dit 
kan echter aileen binnen de bestemmin{J A{Jrarisch {Jebied. Het plan bevat hiertoe een wijzi{Jin{Js
bevoe{Jdheid. 81J de verplaatsin{J moet vooral worden {Jedacht aan alternatieve lokaties ter beperking 
van ml'lieuhinder. Een verplaatsin{J van een 8ijzonder a{Jrarisch bedrijf zBI dan ook uitsluitend aan
vBardbaar zijn als dit {Jeen milieuhygienische problemen met zich meebren{Jt, dan wei dat bestaande 
milieuhY{Jienische problemen worden verkleind. Voorts zal met name de landschappelijke- en stede
bOIJwkundi{Je aanvaardbaarheidlinpasbaarheid een rol spelen bij de beoordelin{J van de wIJzi{Jings
bevoegdheid. 

transportleidingen 

onder- en bovengrondse transportleidingen vinden voldoende bescherming door publiekrechtelijke 
regelingen en verder door privaatrechtelijke contracten tussen de leidingbeheerder en de eigenaar/ge
bruiker van de gronden c.q. door toepassing van het privaatrecht; bij de hantering van de planologisch
juridische instrumenten moet rekening worden gehouden met de beperkingen welke uit de aanwezig
heid van de op de kaart door middel van een aanduiding aangegeven leidingen voortvloeien; ·bij het 
geven van afzonderlijke bestemmingsvlakken nabij gastransportleidingen van de Gasunie is ingehaakt 
op de daarvoor geldende afstandsnorm van 5,00 meter; 

straalverbinding 

op de plankaart is de as van de straalverbinding Drachten-Oosterwolde door middel van een aanduiding 
aangegeven. De breedte van de straalverbinding (het straalpad) bedraagt 200,00 meter. Bouwwerken 
met een hoogte van 25,00 meter of meer beinvloeden de straalverbinding in negatieve zin. Door 
gebruik te maken van de vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheden kan binnen het straalpad bebouwing 
worden toegestaan met een hoogte van meer dan 25,00 meter. Voorafgaand aan het verlenen van een 
vrijstelling of het wijzigen van het plan ten behoeve van bouwwerken met een hoogte van 25,00 meter 
of meer, gesitueerd binnen het straalpad, wordt advies ingewonnen bij de beheerder van de straalver
binding; 

bij het zodanig verschuiven anden dat zij binnen zones langs wegen komen te liggen (zoals 
aangegeven in bij lage H) kan een nieuwe Sl' an in de zin van de Wet geluidhinder met de 
daar eventueel uit voortvloeiende beperkingen en procedures, 
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e:>:tel'n 8 

om wille van het bevorderen van de objectiviteit, alsmede wanneer bijvoorbeeld bn ".-. 

belangen in het geding kunnen komen, worden deskundige (overheid Iseurs ingeschakeld, 
voorzover dat nodig mocht zijn . Aard en omvang zullen ten aanzie de besluitvorming bepalend 
zijn. 
Ter illustratie een aantal voorbeelden : 
a. de regionale Inspecteur van de volks eid voor de hygiene van het milieu zal veelal een 

advies gevraagd worden bij h ten van een nieuw bedrijf; 
b. de directeur Landbou uur en Openluchtrecreatie zal om advies worden gevraagd over een 

verzoek voor h staan van bijvoorbeeld een tweede dienstwoning bij een agrarisch bedrijf, het 
uitvoer n werken in de relatienotagebieden, een aanvraag voor het verlenen van een aanleg· 

unning om een op de ka"art aangegeven "te handhaven houtsingels, houtwallen" te verwijderen 
.. 'e\jh ClreJ'l~J'lJ'led ee1J'1_8illClfrj8Ifr~ts~e""h,-lb~e~difrifijf"'.------------
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PARAGRAAF 2 - BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 5 - Agrarisch gebied 

Doeleinden 

1 . Aan de gronden met de bestemming Agrarisch gebied zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. agrarische doeleinden; 
b. woondoeleinden in de vorm van bestaande woningen met daarbij behorende gebouwen, erven 

en tuinen; 
c. behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en 

oudheidkundige waarden; 
d. de waterhuishoudkundige bescherming van de natuurlijke waarden van (aangrenzendeJ gronden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Agrarisch gebied geldt dat, met uitzondering van hetgeen in lid 4 en 5 is 
bepaald, de uitoefening van het agrarisch bedrijf eerste prioriteit he eft en dat geen onevenredige 
aantasting van het karakter van het desbetreffende plangebied mag worden toegestaan. Met 
"karakter" worden in dit verband bedoeld de in lid 1 onder c. genoemde waarden in het algemeen 
en in het bijzonder: 
a. voor het gebied "I", volgens de verklaringkaart, de openheid van het landschap; de hier 

voorkomende bosschages, houtwallen en houtsingels hebben een stofferende functie; de 
pestbosjes hebben bovendien cultuurhistorische waarde; er komen ook landschappelijke 
elementen voor die moeten worden gehandhaafd zoals dijkswallen, kaden, eiken- of bossingels, 
waterlossingen en andere watergangen, deze zijn als "te handhaven structuurlijn" of "te 
handhaven houtsingels, houtwallen" op de kaart aangeduid; een uitzondering op de regel dat 
bijvoorbeeld houtsingels en -wallen niet verwijderd mogen worden is denkbaar met behulp van 
een wijzigingsbevoegdheid; 

b. voor het gebied "II", volgens de verklaringkaart. het aanwezig zijn van houtwallen, houtsingels 
en bosschages; typerend is het kleinschalige karakter dat vooral bepaald wordt door de hout
singels; deze houtsingels hebben behalve een grote landschappelijke waarde ook ecologische 
en cultuurhistorische waarden; het uitgangspunt voor het beheer zal dan ook zijn het verster
ken en instandhouden van genoemde waarden zonder dat de agrarische bedrijfsvoering oneven
redig zal worden belemmerd, dit wil onder meer zeggen dat agrarische perce len kunnen worden 
vergroot indien zij kleiner zijn dan 2,25 ha en de breedte minder is dan 75,00 m; gestreefd zal 
echter worden naar: 
- opstrekkendheid van het kavelpatroon met een lengte-/ breedteverhouding van 3 : 1; 
- een perceelgrootte van niet meer dan 3 ha; 
- een perceelsbreedte van niet meer dan 100,00 m; 
kan niet aan het voorgaande worden voldaan dan zal worden geprobeerd compenserende 
beplanting te laten aanbrengen zodanig dat "optisch" toch het beoogde effect optreedt; 
wil men vanwege machinaal slootonderhoud (bijvoorbeeldl een elzensingel aan Mn zijde van 
de sloot verwijderen, dan bestaat de mogelijkheid dat de overblijvende singel moet worden ver
sterkt met eenzelfde hoeveelheid be planting als verwijderd zou mogen worden; er komen 
landschappelijke elementen en structuurlijnen voor die moeten worden gehandhaafd, zoals 
dijkswallen, fraaie eiken, eikensingels, wijken, waterlossingen en andere watergangen; de 
belangrijkste elementen zijn onder de naam "te handhaven structuurlijn" of "te handhaven 
houtsingels, houtwallen" op de kaart aangeduid; een uitzondering op de regel dat bijvoorbeeld 
houtsingels en -wallen niet verwijderd mogen worden is denkbaar met behulp van een wijzi
gingsbevoegdheid; 

c. voor het gebied "III", volgens de verklaringkaart, het aanwezige relief, de openheid van sommige 
delen van het landschap en het plaatselijk aanwezig zijn van houtsingels en -wallen; typerend 
zijn de lange glooiende hellingen die in veel gevallen van noord-oost naar zuid-west lopen; deze 
hellingen hebben vooral in combinatie met waterlopen of vervallen beekdalen grote landschappe
lijke en natuurlijke waarden; bij egalisatiewerkzaamheden zal vooral gelet moeten worden op 
het landschappelijke effect daarvan; egalisatiewerkzaamheden, haaks op de richting van de 
glooiing, zijn in principe minder bezwaarlijk dan werkzaamheden in de richting van de glooiing; 
de bodemopbouw en de daarmee samenhangende grondwaterhuishouding moeten behouden 
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blijven; in dit gebied komen ook waterlossingen en andere watergangen voor; voorzover van 
toe passing wordt verwezen naar de beschrijving zoals hierboven onder b. verwoord; 

d. voor het cebied "IV". volgens de verklaringskaart. de combinatie van houtsingels, houtwallen 
en relief; in dit gebied komen ook waterlossingen en andere watergangen voor; voor dit gebied 
gelden de beschrijvingen zoals hierboven onder b. en c. verwoord. 

3. De waarden, zoals hierboven omschreven, zullen in het kader van dit bestemmingsplan met 
inachtneming van de agrarische belangen, worden beschermd en versterkt. Hierbij is vooral te' 
denken aan een goede toepassing van de vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden aangaande het 
gebruik van gronden en gebouwen, van het aanlegvergunningstelsel en het stellenvan nadere 
eisen bij het bouwen. Daarnaast dient de gemeentelijke kapverordening te worden toegepast. 

4. Ten aanzien van bestaande woningen in het Agrarisch gebied heeft doorgaans niet het agrarische 
bedrijf maar hebben woondoeleinden eerste prioriteit. Zie voor de situering van de desbetreffende 
woningen met daarbij behorende gebouwen, erven en tuinen alsmede voor de verdere regelgeving 
artikel 7 (Woondoeleinden). 

5. De op de kaart als "te handhaven oudheidkundig en cultuurhistorisch object" en "monument" 
aangeduide oudheidkundige en cultuurhistorische objecten en monumenten mogen niet worden 
aangetast door werken en werkzaamheden. 

Bebouwing 

6. Binnen de bestemming Agrarisch gebied mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde. worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 genoemde doeleinden, met dien 
verstande. dat: 
a. ten behoeve van agrarische doeleinden per bedrijf ten hoogste Mn gebouw mag worden 

gebouwd, zoals een zomermelkstal, met een inhoud van niet meer dan 150,00 m3 en een goot
en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 3,00 m en 4,50 m; 

b. woningen mogen worden gebouwd voorzover dit krachtens artikel 7 wordt toegestaan; 
c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals hekken en erfafscheidingen niet meer 

mag bedragen dan 1,50 m; 
d. ten behoeve van landschappelijke. natuurlijke en cultuurhistorische waarden uitsluitend gebou

wen mogen worden gebouwd indien en voor zover deze voor een dOelma~g beheer van de 
gronden noodzakelijk zijn, met een oppervlakte van niet meer dan 10,00 m en een goot- en 
nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 2,00 m en 4,00 m. 

Aanlegvergunning 

7. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van 
burgemeester en wethouders de navolgende werken en werkzaamheden, geen normale onder
houds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren in de hierna met een X aangeduide 
gebieden volgens de onderverdeling van de bestemming Agrarisch gebied op de verklaringkaart: 

I II III IV 
f\\derverdeling open hout- relief hout-

Agrarisch gebied karak- wallen vor- wallen 

~ 
ter + bos- ming + relief 

~erken en werkzaamheden schages vorming 

a. het vergraven en verplaatsen van 
wallen, dijken, kaden, dobben en on-
verharde wegen en het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden ter plaatse 
van de op de kaart aangeduide "te , 
handhaven oudheidkundig en/of I 
cultuurhistorisch object" en/of I 

"monument" X X X X 

I , 

I 
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I II III IV 
~derverdeling open hout- relief hout-

Agrarisch gebied karak- wallen vor- wallen 
ter + bos- ming + relief 

jwerken en werkzaamheden -------- schages vorming 

b. het egaliseren, ophogen, afgraven en 
diepploegen van gronden X X 

c. het dempen, graven en het verleggen 
van vaarten, sloten, vijvers en water-
gangen; X X X X 

rl hD' Dn 
.. 

e. 

f. 

g. 

h . 

i. 

j. 

k. 

enl of duikers in sloten, vaarten en 
andere watergangen X l( )( X 

het aanbrengen of wijzigen van bemalinn<-
I instal/a ties, bemalingsgebied wen X X X X 
I 

het v -" en uitdiepen van slaten, 
pn v v ~ v 

het aanbrengen van oppervlaktever-
hardingen, met uitzondering van ver-

I hardingen ten behoeve van ontslui-
tings- en kavelpaden X X 

het planten van houtopstanden I X X 

het verwijderen van houtwallen, 
I 
I I 

houtsingels en andere houtopstanden, i 
althans voorzover niet op de plankaart I als "te handhaven structuurlijn" of "te 

I handhaven houtsingels, houtwallen" zijn 
aangeduid X X X 

het aanleggen en inrichten van op· 
slag, stort- en bergplaatsen voor 
niet-agrarische doeleinden, hekkel-
berging (opslag van organisch mate-
riaal uit sloten en van bermen) bui-
ten beschouwing gelaten X X X X 

het plegen van hourreelr op gronden 
met een aaneengesloten oppervlakre 
van meer dan 2 ha X X X X 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 5 gegeven Beschrijving in 
hoofdlijnen. 

I 
I 
I 

! 
! 
; 

i 
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De in lid 7 onder c, gebied I, onder d, e en f genoemde vergunning zal in ieder geval worden 
verleend indien de betreffende werken en werkzaamheden geen gevolgen hebben voor het 
waterpeil in sloten, vaarten en watergangen in gebieden met de bestemming bedoeld in artikel 6 
(Agrarisch gebied met natuurwaarde), artikel 12 (Natuurgebied), artikel 13 (80S) en artikel 18 lid 
3 (8ijzondere doeleinden), dan weI voorzieningen worden getroffen waardoor bedoelde werken en 
werkzaamheden geen gevolgen (kunnen) hebben op het waterpeil in de sloten, vaarten en water
gangen in de gebieden met de hiervoor genoemde bestemmingen. 

Verklaring van geen bezwaar 

S. Surgemeester en wethouders verlenen de in lid 7 onder C., d., e. en f. bedoelde aanlegvergunning 
pas nadat van Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring is ontvangen dat zij tegen het 
verlenen van de aanlegvergunning geen bezwaar hebben. 

Nadere eisen 

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: . 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor de 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en b. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder c., 
mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder dat 
sprake is van wijziging van het uiterlijk daarvan. 

Toetsing 

10. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning of bij het stellen van nadere eisen 
nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in de led en 2 tot en met 5 gegeven Beschrij
ving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 6 - Agrarisch gebied met natuurwaarde 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Agrarisch gebied met natuurwaarde zijn de volgende doelein
den toegekend: 
a. agrarische doeleinden; 
b. woondoeleinden in de vorm van bestaande woningen met daarbij behorende gebouwen, erven 

en tuinen; 
c. behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en 

oudheidkundige waarden; 
d. de waterhuishoudkundige bescherming van de natuurlijke waarden van de (aangrenzende) 

gronden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Agrarisch gebied met natuurwaarde geldt dat, met uitzondering van hetgeen 
in lid 4 en 5 is bepaald, de in lid 1 onder c. genoemde waarden hoge prioriteit hebben, hoewel de 
agrarische bedrijfsvoering niet onevenredig mag worden belemmerd. De in lid 1 onder c. genoemde 
waarden kunnen als voigt worden beschreven: 
a. gebieden met een landgoedachtig karakter, 

deze gebieden komen vooral voor rond Beetsterzwaag en Olterterp; de open weilanden hebben 
van oudsher een uitzichtfunctie vanuit de landhuizen; belangrijk is dat deze weilanden open 
blijven en dat waardevolle bomen, boomgroepen en houtsingels worden beschermd; er wordt 
ook nog enig reliiif aangetroffen, ook dit verdient bescherming; 

b. agrarische gebieden in relatie met naastgelegen of omliggende natuurterreinen of bos 
deze gebieden komen voor rond Bakkeveen en bij Beetsterzwaag; zij hebben door hun open 
karakter een nauwe relatie met naastgelegen of omliggend natuurterrein of bos en vormen 
daarmee Mn geheel; de weilanden zijn vaak fouragegebieden voor het wild (vooral reeen); 
belangrijk is dat de schaal van deze gebieden alsmede de openheid gehandhaafd blijven; 
vanwege de nauwe relatie met natuurterrein en bos is een aangepaste waterbeheersing van 
belang; 

c. agrarisch gebied als beheersgebied zoals bedoeld in de relatienota. 
deze gebieden komen voor in het dal van het Koningsdiep onder Beetsterzwaag en boven 
Hemrik, nabij de Janssenstichting onder Nij Beets; het dal van het Koningsdiep kenmerkt zich 
door zijn open karakter, aileen ten zuiden van Beetsterzwaag komen elzensingels voor; de hoge 
grondwaterstand is belangrijk voor de aangrenzende kwetsbare heidevegetatie en de watermin
nende grassoorten; de hoge kwaliteit van het slootwater is belangrijk voor de vegetatie en is 
mede bepalend voor een rijke watervogelstand; het gebied van de Janssenstichting is open, de 
graslandvegetatie is soortenarm; de overgangszone tussen sloot en grasland is soortenrijk; 

d. agrarische gebieden met diverse landschaopeliike en natuurlijke waarden, 
een dergelijk gebied ligt ten noorden van de BOtewei onder Hemrik en Lippenhuizen tussen het 
Hemrikerpaed en de Sweachsterwei, een ander gebied grenst aan de Lippenhuisterheide en de 
daarbij gelegen bosgebieden; van belang zijn hier onder meer de houtwallen en houtsingels; de 
dijk langs de Swynswei en de Janssenstichting onder Nij Beets heeft een landschappelijke, 
natuurlijke en cultuurhistorische betekenis; 

e. in de onder a. tot en met d. beschreven gebieden komen ook landschappelijke elementen en 
structuurlijnen voor die in ieder geval moeten worden gehandhaafd, zoals dijkswallen, fraaie 
eiken en beuken, eiken- en beukensingels/-Ianen, waterlossingen en andere watergangen, de 
belangrijkste elementen en structuurlijnen zijn onder de naam "te handhaven structuurlijn" of 
"te handhaven houtsingels, houtwallen" op de kaart aangeduid; een uitzondering op de regel 
dat bijvoorbeeld houtsingels en houtwallen niet verwijderd mogen worden is denkbaar met 
behulp van een wijzigingsbevoegdheid. 

3. De waarden zoals hierboven omschreven zullen in het kader van dit bestemmingsplan worden 
beschermd en versterkt. 
Hierbij is vooral te denken aan een goede toepassing van de vrijstellings- en wijzigingsbevoegd
heden aangaande het gebruik van gronden en gebouwen, het stellen van nadere eisen bij het 
bouwen en van het aanlegvergunningstelsel. Daarnaast dient de gemeentelijke kapverordening te 
worden toegepast. 
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4. Ten aanzien van bestaande woningen in het Agrarisch gebied met natuurwaarde hebben niet de 
in lid 1 onder c. genoemde waarden, maar hebben doorgaans woondoeleinden eerste prioriteit. Zie 
voor de situering van de desbetreffende woningen met daarbij behorende gebouwen, erven en 
tuinen alsmede voor de verdere regelgeving artikel 7 (Woondoeleinden). 

5. De op de kaart als "te handhaven oudheidkundig en/of cultuurhistorisch object" en "monument" 
aangeduide oudheidkundige en cultuurhistorische objecten en monumenten mogen niet worden. 
aangetast door werken en werkzaamheden. 

Bebouwing 

6. Binnen de bestemming Agrarisch gebied met natuurwaarde mogen uitsluitend gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 genoemde 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. ten behoeve van agrarische doeleinden per bedrijf ten hoogste I!~n gebouw mag worden 

gebouwd, zoals een zomermelkstal, met een inhoud van niet meer dan 150,00 m3 en een goot
en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 3,00 m en 4,00 m; 

b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals hekken en erfafscheidingen niet meer 
mag bedragen dan 1,50 m; 

c. woningen mogen worden gebouwd voorzover dit krachtens artikel 7 wordt toegestaan; 
d. ten behoeve van het behoud en herstel van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden uitsluitend gebouwen mogen worden gebouwd indien en voor zover deze ~oor een 
doelmatig beheer noodzakelijk zijn met een oppervlakte van niet meer dan 10,00 m en een 
goot· en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 2,00 m en 4,00 m; 

Aanlegvergunning 

7. Het is verboden binnen de bestemming Agrarisch gebied met natuurwaarde zonder of in afwijking 
van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navol
gende werken of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden 
zijnde, uit te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dijken, dobben, kaden en onveiharde wegen/paden 

en het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter plaatse van de op de kaart aangeduide "te 
handhaven oudheidkundig en/of cultuurhistorisch object" en/of "monument"; 

b. het egaliseren, ophogen, afgraven en diepploegen van gronden en voorzover het gebieden 
betreft die of aangewezen zijn als beheersgebieden of daarvoor worden gereserveerd ingevolge 
de relatienota daarenboven het bezanden en mengwoelen van gronden en het op een andere 
manier ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur of textuur, dan wei bodemopbouw; 

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, met uitzondering van verhardingen ten behoeve 
van ontsluitings- en kavelpaden; 

d. het dempen, graven en het verleggen van wijken, sloten, vijvers en watergangen; 
,. . . 

gangen; 
f. het aanbrengen of wijzigen van bemalingsinst a mgsgebieden of stuwen; 
g. het verbreden en uitdie e , aarten en andere watergangen; 
h. het aa rainage; 

j . het verwijderen van houtsingels, houtwallen en andere houtopstanden; 
k. het planten van houtopstanden; 
I. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen voor niet-agrarische doeleinden; 
m.het scheuren en frezen en het op een andere manier ingrijpend bewerken van de zode in de 

gebieden, die of aangewezen zijn als beheersgebied of daarvoor gereserveerd zijn ingevolge de 
relatienota; 

n. het aanbrengen en/of verleggen van boven- en ondergrondse energie-, telecommunicatie- en 
transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur. 
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Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 4 gegeven Beschrijving in 
hoofdlijnen. 
De in lid 7 onder d, e, f, g, h en i bedoelde vergunning zal in ieder geval worden verleend indien 
de betreffende werken en werkzaamheden geen gevolgen hebben v~~r het weterpeil in sloten, 
vearten en watergangen in de onderhavige bestemming, den wei in gebieden met de bestemming 
bedoeld in ertikel12 (Netuurgebiedl, ertikel13 (80sl, ertikel14 (Perk met golfbeanl en artikel18 
lid 3 (8ijzondere doeleindenl, dan wei voorzieningen worden getroffen waardoor bedoelde werken 
en werkzaamheden geen gevolgen (kunnenl hebben op het waterpeil in de bedoelde sloten, 
vaarten en watergangen. 

Verklaring van geen bezwaar 
.~ .. -..... ----.... ---.. --.. ------.---........ -.... ----
8. Burgemeester en wethouders verlenen de in lid 7 onder d., e., f., g., h. en i. bedoelde aanlegver

gunning pas nadat van Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring is ontvangen dat zij tegen 
het verlenen van de aanlegvergunning geen bezwaar hebben. 

Nadere eisen 

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en b. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder C., 

mogen aantasten; 
b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen be trekking he eft op het verande

ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

10. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en bij het stell en van nadere eisen 
nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 5 gegeven Beschrij
ving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 7 - Woondoeleinden 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met bestaande woningen die op de kaart zijn voorzien van een omcirkeld nummer 
zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. woondoeleinden met daarbij behorende gebouwen, erven en tuinen; 
b. behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

2. Gronden bestemd voor woondoeleinden zoals omschreven in lid 1 worden begrensd door de 
buitengrens van de bij de desbetreffende woning behorende, aansluitende erven en tuinen, 
voorzover deze grens een denkbeeldige lijn niet overschrijdt welke gelegen is op een afstand van 
25,00 m gemeten vanuit de buitengevels van die van het hoofdgebouw (de woning). 

Beschrijving in hoofdlijnen 

3. Voor de bestemming Woondoeleinden geldt dat de in lid 1 onder a. omschreven doeleinden eerste 
prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van het karakter van het plangebied mag 
worden toegestaan. Met "karakter" worden in dit verband bedoeld de in lid 1 onder b. genoemde 
waarden in het algemeen en in het bijzonder: 
a. de verschijningsvorm van de bestaande hoofdgebouwen (woningen) zoals woonboerderij-typen 

en andere woningtypen met lage gootlijn in een bouwlaag voorzien van een kap met een 
dakhelling tussen de 45 en 55 graden; 

b. de karakteristieken van de naaste omgeving van elke woning zoals in hoofdlijnen beschreven 
in de artikelen 5 (Agrarisch gebied), 6 (Agrarisch gebied met natuurwaarde). 12 (Natuurge
bied), 13 (Bos), 14 (Park met golfbaan) en 18 (Bijzondere doeleinden). 

4. De waarden zoals hierboven omschreven en de karakteristieken van de bebouwin(J(structurenJ 
als beschreven in de bij dit artikel behorende bijlage C, zullen in het kader van dit bestemmingsplan 
worden beschermd en versterkt. 
Hierbij is vooral te denken aan een goede toepassing van de vrijstellingsbepalingen aangaande 
het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen en van het stelsel van nadere eisen; aanvul
lend hierop wordt de gemeentelijke bouwverordening toegepast, onder andere ten aanzien van 
welstand en veiligheid. Bij de welstandelijke beoordeling speelt het gebiedseigen woonboerderij
karakter van de te realiseren bebouwing een belangrijke rol. Dit vindt bijvoorbeeld ten aanzien van 
de woonboerderijen zijn uitwerking in het hallenhuis type, al dan niet met zijbeuken, in het kop
romp type, dan wei in een mini kop-romp en stelptype. Zowel bij volledige nieuwbouw, als bij 
vervangende nieuwbouw zal de hoofdvorm bij voorkeur op bovengenoemde hoofdtypen afgestemd 
moeten worden. Wat betreft de architectonische vormgeving wordt gestreefd naar een gevelbe
handeling, kleurstelling en materiaalgebruik dat in harmonie is met het landschap en de nabij
gelegen bebouwing. Dit kan tot uitdrukking komen in betrekkelijk weinig variatie in de raam
vormen, verticalisme bij de grondindeling, niet te zeer in het oog springende hoofdkleuren van 
het gebouw, een uitvoering van muren in rode baksteen of hout en een dakbedekking met 
(gebakken) dakpannen of riet. Ten aanzien van de situering zal worden beoordeeld of voldoende 
inpasbaarheid in de stedebouwkundige hoofdstructuur wordt bereikt. Dit houdt in dat in de 
lengterichting van de kavels moet worden gebouwd, en dus niet zonder meer loodrecht op of 
evenwijdig aan de weg (dit geldt zowel v~~r hoofd- als voor bijgebouwen). Grote verschillen 
tussen het peil van het gebouw en het maaiveld moeten daarbij worden vermeden. 

Bebouwing 

5. Binnen de bestemming Woondoeleinden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, met 
dien verstande, dat: 
a. een woning uitsluitend mag worden gebouwd ter plaatse van en -voor zover het een vergroting 

van een woning betreft - aansluitend op de bestaande woningen; 
b. woningen een goot- en nokhoogte mogen hebben van niet meer dan respectievelijk 4,00 m en 

8,00 m; 
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c. de in bijlage A voor elk pand, door middel van een met het omcirkelde nummer op de kaart 
corresponderende huisnummer aangeduid, gegeven voorschriften in acht moeten worden 
genomen; 

d. woningen met een bestaande inhoud van 750,00 m3 of minder mogen worden voorzien van 
aanbouwen, mits: 
- de totale oppervlakte van de aanbouwen niet meer bedraagt dan 50% van de bebouwde 

oppervlakte van het hoofdgebouw (de woning) met een absoluut maximum van 30,00 m2; 
- een aanbouw niet tegen een bijgebouw wordt aangebouwd; 

e. binnen de bestemming Woondoeleinden bijgebouwen mogen worden gebouwd mits: 
- per hoofdgebouw (de woning) niet meer dan 4 bijgebouwen worden gebouwd; 
- bijgebouwen vrijstaand worden gebouwd; 
- bijgebouwen worden gebouwd achter (het verlengde van) de van de weg afgekeerde gevel 

van het hoofdgebouw (de woning); 
- de totale oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 45,00 m2, indien het 

desbetreffende hoofdgebouw (de woning) een inhoud heeft van 750,00 m3 of minder; 
- de totale oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 75,00 m2, indi~n het 

desbetreffende hoofdgebouw (de woning) een inhoud heeft van meer dan 750,00 m ; 
- de goot- en nokhoogte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan respectievelijk 2,50 men 

5,00 m; 
f . 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dim 2,00 m; 
f. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,75 m; 
g. binnen de aangegeven geluidhinderzone woningen slechts mogen worden gebouwd na realise

ring van zodanige geluidbeperkende voorzieningen, dat de geluidbelasting van de gevel niet 
hoger is dan de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder £ II di "aUiiUiliia 
hogere gregsw3arde, een en ander op basis van een ingesteld (aanvullend) akoestisch onder
zoek. 

Vrijstelling 

a. voor het met ten hoogste 20,00 m verschuiven (in de betekenis van slopen e s nieuw
bouwen) van een woning in enige richting, mits geen afbreuk elders gedaan aan het 
verkeersbelang. De begrenzing van de bij een woning behorende en tuinen verschuift in een 
dergelijk geval overeenkomstig het bepaalde in lid 2. 

7. Burgemeester en wethouders zijn b vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 
onder a. voor het verbouw",e.--,_ .. een woning tot maximaal drie woningen, met dien verstande, 
dat: 
a. de inho iedere woning tenminste 300,00 m3 moet bedragen; 
b tale oppervlakte van aanbouwen en bijgebouwen niet meer mag bedragen dan voor tltln 

) is Of door m jddel Van yrjjstelljog lean w orden toegestaao 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 
onder b. tot een goot- en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 5,50 m en 11,00 m. 

9. Burgemeester en wethougers zijn bevoegd in het geval een woning een inhoud heeft van: 
a. minder dan 450,00 m , vrijstelling te v5r1enen van het bepaalde in lid 5 onder c. voor het 

vergroten van een woning, met 50,00 m mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, 
uit oogpunt van welstand en/of als gevolg van minimumeisen van d~ bouwverordening gewenst 
is, waarbij ongeacht de bestaande inhoud van de woning 350 m als minimale inhoudsmaat 
geldt,; 

b. minder dan 500,00 m3 en deze woning geheel wordt vernieuwd, vrijstelling te verlenen van 
het bepaalde in lid 5 onder c. voor he~ vergroten van de nieuwe woning, vergeleken met de 
oude woning, met maximaal1 00,00 m mits de nieuwe woning een inhoud heeft van niet meer 
dan 500,00 m3, waarbij ongeacht de bestaande inhoud van de woning 350 m3 als minimale 
inhoudsmaat geldt ; 

c. minder dan 500 m3 en deze woning niet geheel wordt vernieuwd, vrijstelling te verlenen van 
het bepaalde in lid 5 onder c. voor het vergroten van de bestaande woning, met maximaal 
150,00 m3 mits de aldus vergrote woning een inhoud heeft van niet meer dan 500,00 m3, 
waarbij ongeacht de bestaande inhoud van de woning 350 m3 als minimale inhoudsmaat geldt. 
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10. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 onder d. 
voor het bouwen van een bijgebouw tegen een aanbouw (koppeling), en daarbij eventueel toe te 
staan dat de bij lid 5 onder d., toegestane gezamenlijke oppervlakte aan aanbouwen verder wordt 
vergroot, mits deze vergroting in mindering wordt gebracht op de gezamenlijke oppervlakte van 
de bij lid 5 onder e. mogelijke bijgebouwen. 

11. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 onder e. 
voor het bouwen van bijgebouwen v66r (het verlengde van) de van de weg afgekeerde gevel van 
het hoofdgebouw (de woning). 

12. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 onder e. 
voor verhoging van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen tot 100,00 m2 mits: 
a. hetzij de totale oppervlakte van bestaande bijgebouwen met tenminste 25% wordt terug

gebracht; 
b. hetzij de toegestane oppervlakte beperkt blijft tot 1 Yo maal de bebouwde oppervlakte van het 

desbetreffende hoofdgebouw (de woning) en een eventueel aanwezige aanbouw; 
c. van de verleende vrijstellingen een lijst (bijlage D) wordt bijgehouden met vermelding van de 

desbetreffende adressen, de toegestane oppervlakte van de bijgebouwen en de aard van het 
gebruik (zie ook lid 15). 

13. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van de voorschriften neergelegd in de 
bestemming Woondoeleinden, waarbij in het bijzonder gedacht kan worden aan het oprichten van 
bijzondere woonvorrnen en/of het verhogen van de goothoogte of de inhoudsmaat van het 
hoofdgebouw (de woning). Bij het toepassen van deze bevoegdheid zal in ieder geval in acht 
moeten worden genomen: 
- het qua schaal passend zijn van het woonpand in de kavel- en bebouwingsstruktuur; 

de landschappelijke en stedebouwkundige karakteristieken van de naaste omgeving; 
- het eventueel verminderen aan bouwmogelijkheden voor aan- en bijgebouwen; een eventuele 

extra inhoud voor het hoofdgebouw kan in mindering worden gebracht op de toegestane 
oppervlakte aan aan- en bijgebouwen. 
In bijlage A van genoemde bestemming dient aantekening te worden gemaakt van de besluit
vorming met betrekking tot het oprichten van bijzondere woonvormen en het toestaan van een 
extra inhoud aan het hoofdgebouw (de woning) en de (beperkende) mogelijkheden met betrek
king tot het bouwen van aan- en bijgebouwen. 

14. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, mits tevens toe passing is Of gelijktijdi~ toepassing 
kan worden gegeven aan artikel 39 lid 4 en/of artikel 40 lid 4, vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in leden 2 en 5 onder e. voor het bouwen van bijgebouwen ten dienste van grondgebon
den agrarische hobby- en nevenactiviteiten met inachtneming van het volgende: 
a. de totale oppervlakte van de bijgebouwen behorende bij het desbetreffende hoofdgebouw (de 

woning) mag niet meer zijn dan 1 ~ maal de bebouwde oppervlakte van die woning met een 
absoluut maximum van 200,00 m ; 

b. de hobby- of nevenactiviteit mag geen milieuhygienische en ecologische belasting voor de 
omgeving betekenen; 

c. in dit opzicht wordt grondgebondenheid in elk geval pas aanwezig geacht als de bewoner de 
duurzame beschikking heeft over tenminste 2 ha grond, (grotendeels) grenzend aan het 
woonpand/perceel; 

d. de bouwafstand tussen de gevel van een bijgebouw en de gevel van een hoofdgebouw (de 
woning) mag maximaal50 meter zijn, indien dit landschappelijk en stedebouwkundig acceptabel 
is; 

e. van de verleende vrijstellingen een lijst (bijlage D) wordt bijgehouden met vermelding van de 
desbetreffende adressen, de toegestane oppervlakte van de bijgebouwen en de aard van de 
hobby- of nevenactiviteiten (zie ook lid 15). 

1 5. Bijlage 0 wordt geacht een lijst met reeds verleende vrijstellingen te zijn zoals in lid 12 onder c. 
en in lid 14 onder e. omschreven. 

16. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 
onder g., indien de realisering van de geluidbeperkende voorzieningen, zo deze noodzakelijk zijn 
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om overschrijding van de daar bedoelde grenswaarden te voorkomen, in voldoende mate is 
verzekerd. Alvorens vrijstelling te verlenen ¥rQl'Qt aevies iRgew9RReR ~ij ae relliGRale IRSflee~e"f 
"aA ee v91ksgezandheid \,!Qar de hygiene van het miliell eR moet er een verklaring van geen 
bezwaar door Gedeputeerde Staten van Friesland zijn verleend. 

Gebruiksbepaling 

17. Onder strijdig gebruik zoals genoemd in de artikelen 39 lid 1 en artikel 40 lid 1 wordt voor de· 
bestemming Woondoeleinden in ieder geval verstaan: 
a. het gebruik van woningen, aanbouwen en bijgebouwen, geheel of gedeeltelijk, voor niet

permanente bewoning, voor detail- of groothandel, voor nijverheids-, bedrijfs-, horeca- en niet 
bij de bestemming behorende opslagdoeleinden, alsmede voor werkplaats en ambachtelijke 
activiteiten; 

b. het gebruik van aan- en bijgebouwen voor zelfstandige permanente bewoning; 
c. het gebruik van gronden als opslag-, stort- of bergplaats voor puin, afval, gerede en ongerede 

goederen, alsmede als staan- en ligplaats voor onderkomens; 
d. het uitoefenen van een aan huis gerelateerd beroep voor zover daarvoor meer dan 20% van 

het totale oppervlakte van de begane grond van de woning (het hoofdgebouw en aanbouwen) 
in beslag wordt genomen. 

18. Het bepaalde in lid 17 onder b. is niet van toepassing voor het gebruik van een aan een hoofdge
bouw (de woning) ondergeschikte aanbouw en eventueel (een deel) van een daaraan gekoppeld 
bijgebouw als bedoeld in lid 10, door een een- of tweepersoonshuishouden, indien aan dit gebruik 
ten grondslag ligt een (mantel) zorgfunctie op basis van socia Ie- en medische indicatie met als een 
van de kenmerken dat de zorgfunctie uitgaat van het huishouden in het hoofdgebouw (de woning), 
indien burgemeester en wethouders daaraan vrijstelling hebben verleend. 
Het bepaalde in lid 17 onder c. is niet van toe passing op het bij wijze van stalling geplaatst 
houden van een toercaravan of soortgelijke kampeerwagen, indien en zolang althans daaraan 
geen voorzieningen zijn of worden getroffen, waardoor het oorspronkelijke mobiele karakter 
daarvan op enigerlei wijze verminderd wordt of verloren gaat. 
Het bepaalde in lid 17 onder c. is evenmin van toepassing op de tijdelijke opslag van afbraak- en 
bouwmaterialen en puin ten behoeve van het krachtens deze voorschriften of vrijstelling daarvan 
toegelaten bouwen of uitvoeren van andere werken en werkzaamheden, dan wei ten behoeve van 
het normale onderhoud en beheer van de gronden. 
Het bepaalde in lid 17 onder d. is niet van toepassing op het gebruik van aan- en bijgebouwen 
voor een aan huis gerelateerd beroep of voor het gebruiken van maximaal 40% van de totale 
vloeroppervlakte van de woning (hoofd-, aan- en bijgebouw) voor dat doel, indien burgemeester 
en wethouders voor het een en ander vrijstelling hebben verleend. 

19. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 17, indien strikte 
toe passing hiervan zou leiden tot een niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperking van 
het meest doelmatige gebruik. 

Nadere eisen 

20. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

woondoeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder b., 
mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder dat 
sprake is van wijziging van het uiterlijk daarvan. 
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21. Onverminderd het bepaalde in lid 20 zijn burgemeester en wethouders bevoegd nadere eisen te 
stellen ten aanzien van de situering van woningen, aanbouwen en bijgebouwen, met dien ver
stande, dat: 
a. de nadere eisen uitsluitend betrekking mogen hebben op bouwpercelen met een woning die in 

bijlage A de aanduiding "nadere eisen in verband met de situering ten opzichte van de weg" 
heeft gekregen, rekening houdend met de aldaar opgenomen voorschriften; 

b. de motivering van de nadere eisen uitsluitend betrekking mag hebben op het verkeersbelang 
met inbegrip van de verkeersveiligheid; 

c. nadere eisen uitsluitend mogen worden gesteld indien het desbetreffende bouwwerk geheel 
wordt vernieuwd of herbouwd; 

d. nadere eisen uitsluitend mogen inhouden de eis dat een woning en eventuele aanbouwen en 
bijgebouwen worden gesitueerd op een afstand van niet meer dan 45,00 m en niet minder dan 
het aantal in bijlage A genoemde meters, gemeten tussen de as van de weg of de wegen en 
de gevels die het verst van de weg of wegen af zullen worden gesitueerd. 

22. Burgemeester en wethouders zijn onverminderd het bepaalde in lid 20 en 21 bevoegd tot het 
stellen van nadere eisen ten aanzien van het verminderen van de inhoud van het hoofdgebouw 
(de woning)(aangegeven in bijlage A, onderdeel uitmakende van artikel 7 (Woondoeleinden)), 
indien sprake is van het geheel vernieuwen of ingeval van herbouw, met dien verstande, dat: 
- de inhoud van de woning niet minder mag worden dan 750,00 m3; 

de motivering van de nadere eis uitsluitend betrekking mag hebben op: 
het landschaps- en stedebouwkundig belang; 

- het passender maken van de woning in de kavel- en bebouwingsstructuur. 

Toetsing 

23. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling of bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in de leden 3 en 4 gegeven Beschrijving in hoofdlij
nen in acht. 
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Artikel 8 - Agrarisch bedriif 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Agrarisch bedrijf zijn de volgende doeleinden toegekend : 
a. agrarische doeleinden; 
b. bijzondere agrarische doeleinden voor zover de uitoefening van deze agrarische bedrijfsvorm 

plaatsvindt in bedrijf:lgebouwen die een oppervlakte beslaan van niet meer dan 20 %, aae~ 
lRaxilRaal 250,00 m , van de totale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen binnen het desbetref
fende bestemmingsvlak; 

c. woondoeleinden in de vorm van bedrijfswoningen met daarbij behorende gebouwen, erven en 
tuinen; 

d. kampeerboerderijen/kamphuizen indien deze op de kaart als zodanig zijn aangeduid; 
e. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden . 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2 . Voor de bestemming Agrarisch bedrijf geldt dat de uitoefening van het agrarisch bedrijf de eerste 
prioriteit heeft en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en landschappelijke 
waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Agrarisch bedrijf mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van deze bestemming, met dien verstande, da): 
a. 1. per bestemmingsvlak ten hoo%ste!!en bedrijfswoning mag worden gebouwd met een inhoud 

van niet meer dan 450,00 m ; 
a. 2. de goot- en nokhoogte van bedrijfswoningen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 

4,50 m en 8,00 m; 
a. 3. een bedrijfswoning mag zijn voorzien van aanbouwen, eventueel gekoppeld aan de overige 

(bedrijfs)gebouwen, mits de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van de ~ebouw
de oppervlakte van de (bedrijfs)woning met een absoluut maximum van 30,00 m ; 

a. 4. de goot- en nokhoogte van bij bedrijfswoningen behorende bijgebouwen niet meer mogen 
bedragen dan respectievelijk 2,50 m en 4,75 m; 

b. de goot- en nokhoogte van de overige gebouwen niet meer mogen bedragen dan respec
tievelijk 4,50 m en 13,00 m; 

c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 
meter~ 

c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen, schuttingen, 
hooibergen en silo's uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,50 m; 

c. 3. de hoogte van hooibergen en silo's niet meer mag bedragen dan 15,00 m; 
d. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen; 
e. de afstand van gebouwen tot aan de perceelsgrens ten minste 2,00 m moet bedragen indien 

de aangrenzende gronden (mede) voor gebouwen zijn bestemd; 
f . voor het bouwen van bedrijfswoningen binnen de geluidhinderzone artikel 7 lid 5 onder g. 

en lid 16 van overeenkomstige toepassing zijn . 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. voor de bouw van een tweede bedrijfswoning met daarbij behorende bijgebouwen mits: 
a « , 'it eGA aO"i8£ Vi R de Oi5ecti' 'r Lapdbo' 1\0 '. blat'" Ir en Open!. 'chtrecreatie, dan "'i l zijo op"o'ger 

blijkt dat de arbeidsbehoefte van het betreffende bedrijf, gelet op de aard, omvang en conti
nu'iteit van het bedrijf dit wettigt; 

b. de goot- en nokhoogte en de inhoud van de tweed5 bedrijfswoning niet meer mogen bedragen 
dan respectievelijk 4,50 m, 8,00 m en 450,00 m ; 

c. binnen de geluidhinderzone is voldaan aan artikel 7 lid 5 onder g., respectievelijk aan artikel 7 
lid 16. 
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5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. en lid 4 onder b. met betrekking tot de inho~d van een bedrijfswoning, voor het vergro
ten van een bedrijfswoning met maximaal 100,00 m mits dit ondermeer om stedebouwkundige 
redenen, uit oogpunt van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening 
gewenst is. 

6. Burgemeester en wethouders zijn ten behoeve van de bouw van silo's bevoegd vrijstelling te . 
verlenen van het bepaalde in lid 3 onder e. sub 3. met dien verstande, dat de hoogte van een 
silo niet meer mag bedragen dan 25,00 m en, in het geval dat een silo een hoogte zal hebben 
van meer dan 20,00 m, er vooraf een verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde Staten 
van Friesland is verleend. 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
d. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van een 
weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits er 
op het desbetreffende bouwpereeel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig 
zijn. 

1 en 2 voor de bouw van bedrijfsgebouwen ten behoeve van .. rise e doeleinden 
die een oppervlakte beslaan van meer mlnder dan 50% van de totale oppervlakte 
aan bedrijfs n et desbetreffende bestemmingsvlak, mits dit uit eeologiseh en 

Nadere eisen 

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor de 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met d. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
e., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

10. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Besehrijving in hoofdlijnen in aeht. 
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Artikel 9 - Bijzonder agrarisch bedrijf 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Bijzonder agrarisch bedrijf zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. agrarische doeleinden; 
b. bijzondere agrarische doeleinden; 
c. woondoeleinden in de vorm van bedrijfswoningen met daarbij behorende gebouwen, erven en 

tuinen; 
d. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Bijzonder agrarisch bedrijf geldt dat de uitoefening van het agrarisch bedrijf 
en het bijzondere agrarisch bedrijf de eerste prioriteit heeft en dat geen onevenredige aantasting 
van de stedebouwkundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Bijzonder agrarisch bedrijf mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van deze bestemming, met dien verstande, 
dat: 
a. 1. per bestemmingsvlak ten ho~ste Mn bedrijfswoning mag worden gebouwd met een inhoud 

van niet meer dan 450,00 m ,met dien verstande dat het aantal (thans) aanwezige bedrijfs
woningen voor het pluimvee- annex broederijbedrijf Zandberg De Bult (deelplan 1) onder 
Bakkeveen, maximaal 3 mag bedragen; 

a. 2. de goot- en nokhoogte van bedrijfswoningen niet meer mag bedragen dan respectievelijk 
4,50 m en 8,00 m; 

a. 3. een bedrijfswoning mag zijn voorzien van aanbouwen, eventueel gekoppeld aan de overige 
bedrijfsgebouwen, mits de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van d~ bebouwde 
oppervlakte van de (bedrijfs)woning met een absoluut maximum van 30,00 m ; 

a. 4. de goot- en nokhoogte van bij bedrijfswoningen behorende bijgebouwen niet meer mogen 
bedragen dan respectievelijk 2,50 m en 4,75 m; 

b. de goot- en nokhoogte van de overige gebouwen niet meer mogen bedragen dan respec
tievelijk 4,50 m en 13,00 m; 

c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen, schuttingen, 

hooibergen en silo's uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,50 m; 
c. 3. de hoogte van hooibergen en silo's niet meer mag bedragen dan 15,00 m; 
d. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen; 
e. de afstand van gebouwen tot aan de perceelsgrens ten minste 2,00 m moet bedragen indien 

de aangrenzende gronden (mede) voor gebouwen zijn bestemd; 
f. voor het bouwen van bedrijfswoningen binnen de geluidhinderzone artikel 7 lid 5 onder g. 

en lid 16 van overeenkomstige toepassing zijn. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. voor de bouw van een tweede bedrijfswoning met daarbij behorende bijgebouwen mits: 

'8. Yit eeA-aEl ... ies vaA se 9ifeet~_-efFG~eereatierde~~\I"~· 
blijkt dat de arbeidsbehoefte van het betreffende bedrijf, gelet op de aard, omvang en conti· 
nu'iteit van het bedrijf dit wettigt; 

b. de goot- en nokhoogte en de inhoud van de tweed~ bedrijfswoning niet meer mogen bedragen 
dan respectievelijk 4,50 m, 8,00 m en 450,00 m ; 

c. binnen de geluidhinderzone is voldaan aan artikel 7 lid 5 onder g., respectievelijk aan artikel 7 
lid 16. 
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5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. en lid 4 onder b. met betrekking tot de inho~d van een bedrijfswoning, voor het vergro
ten van een bedrijfswoning met maximaal 100,00 m mits dit ondermeer om stedebouwkundige 
redenen, uit oogpunt van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening 
gewenst is. 

6. Burgemeester en wethouders zijn ten behoeve van de bouw van silo's bevoegd vrijstelling te· 
verlenen van het bepaalde in lid 3 onder c. sub 3. met dien verstande, dat de hoogte van een 
silo niet meer mag bedragen dan 25,00 m en, in het geval dat een silo een hoogte zal hebben van 
meer dan 20,00 m, er vooraf een verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde Staten van 
Friesland is verleend . 

. 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
d. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van een 
weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits er 
op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig 
zijn. 

Nadere eisen 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met c. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
d., mogen aantasten;de nadere eisen niet op onevenredige wijze het wooncomfort en/of de 
bedrijfsvoering mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

9. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 10 - Agrarisch bedrijf I (Broederij Zandberg - Bakkeveen) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Agrarisch bedrijf I zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. agrarische doeleinden; 
b. bijzondere agrarische doeleinden in de vorm van een broederij voor pluimvee; 
c. woondoeleinden in de vorm van een bedrijfswoning met daarbij behorende gebouwen, erven 

en tuinen; 
d. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Agrarisch bedrijf I geldt dat de uitoefening van het agrarisch bedrijf en het 
bijzonder agrarisch bedrijf in de vorm van een broederij voor pluimvee de eerste prioriteit heeft 
en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en landschappelijke waarden 
mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Agrarisch bedrijf Imogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van deze bestemming, met dien verstande, dat: 
a. 1. ten hOOgs~e Mn bedrijfswoning mag worden gebouwd met een inhoud van niet meer dan 

450,00 m ; 
a. 2. de goot- en nokhoogte van de bedrijfswoning niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 

4,50 m en a,oo m; 
a. 3. de bedrijfswoning mag zijn voorzien van aanbouwen, eventueel gekoppeld aan de overige 

bedrijfsgebouwen, mits de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van d~ bebouwde 
oppervlakte van de (bedrijfs)woning met een absoluut maximum van 30,00 m ; 

a. 4. de goot- en nokhoogte van bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen niet meer mogen 
bedragen dan respectievelijk 2,50 m en 4,75 m; 

b. de goot- en nokhoogte van overige gebouwen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 
4,50 m en 13,00 m; 

c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen, schuttingen, 

hooibergen en silo's uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,50 m; 
c. 3. de hoogte van hooibergen en silo's niet meer mag bedragen dan 15,00 m; 
d. het bestemmingsvlak voor niet meer dan 60% mag worden bebouwd; 
e. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen; 
f. de afstand van gebouwen tot aan de perceelsgrens ten minste 2,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. met betrekking tot de inhou3 van een bedrijfswoning, voor het vergroten van een 
bedrijfswoning met maximaal 100,00 m mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit 
oogpunt van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst 
is. 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van de bouw van silo's vrijstelling te 
verlenen van het bepaalde in lid 3 onder c. sub 3. met dien verstande, dat de hoogte van een 
silo niet meer mag bedragen dan 25,00 m en, in het geval dat een silo een hoogte zal hebben 
van meer dan 20,00 m, er vooraf een verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde Staten 
van Friesland is verleend. 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
e. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van een 
weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits er 
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op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig 
zijn. 

Nadere eisen 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met c. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
d., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

8. Bij het behandelen van een aanvraag v~~r vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 11 - Kwekerij 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Kwekerij zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. agrarische doeleinden in de vorm van een kwekerij ten behoeve van het kweken van bloemen, 

groenten, fruit, planten, bomen en heesters; 
b. tuincentra op die perce len waar deze krachtens bijlage F zijn toegestaan; 
c. woondoeleinden in de vorm van een bedrijfswoning met daarbij behorende gebouwen, erf en 

tuin; 
d. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Kwekerij geldt dat de uitoefening van een kwekerij de eerste prioriteit heeft 
en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en landschappelijke waarden 
mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Kwekerij mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat: 
a. het in bijlage F genoemde bebouwingspercentage niet mag worden overschreden; 
b. een bedrijfswoning slechts mag worden gebouwd indien dit krachtens bijlage F wordt toege

staan; 
c. 1. de inhoud, goot- en nokhoogte van bedrijfswoningen niet meer mogen bedragen dan 

respectievelijk 450,00 m3, 4,50 m en 8,00 m; 
c. 2. een bedrijfswoning mag zijn voorzien van aanbouwen, eventueel gekoppeld aan de overige 

bedrijfsgebouwen, mits de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van d~ bebouwde 
oppervlakte van de (bedrijfs}woning met een absoluut maximum van 30,00 m ; 

c. 3. de goot- en nokhoogte van bij bedrijfswoningen behorende bijgebouwen niet meer mogen 
bedragen dan respectievelijk 2,50 m en 4,75 m; 

d. gebouwen zoals kassen, warenhuizen, stookhuizen en koelcellen mogen worden gebouwd 
waarvan de goot- en nokhoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 4,50 m en 
12,00 m; 

e. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
e. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,50 m; 
f. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen; 
g. de afstand van de gebouwen tot aan de perceelsgrens ten minste 2,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
c. sub 1. met betrekking tot de inhou~ van een bedrijfswoning, v~~r het vergroten van een 
bedrijfswoning met maximaall 00,00 m mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit 
oogpunt van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst 
is. 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
e. sub 2. ten behoeve van de bouw van schoorstenen tot een hoogte van maximaal 20,00 m. 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
f. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van een 
weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits er 
op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig 
zijn. 
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Nadere eisen 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met C. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
d., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan . 

.. Toetsing 

8. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 12 • Natuuraebied 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Natuurgebied zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. behoud en herstel van landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en oudheidkundige 

waarden; 
b. agrarische doeleinden voor bestaande weidepercelen; 
c. de waterhuishoudkundige bescherming van de natuurlijke waarden van de (aangrenzendel 

gronden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Natuurgebied geldt dat, met uitzondering van hetgeen in lid 4 is bepaald, 
de bescherming van de in lid 1 onder a. genoemde waarden de eerste prioriteit heeft; in het 
bijzonder worden hiermee bedoeld: 
a. voor de natuurgebieden rond Bakkeveen. Beetsterzwaaa. Wiinjewoude en Lippenhuizen, de 

heidevelden, oud bos, zandverstuivingen, moerasgedeelten, dobben en pingo's; deze gebieden 
zijn veelal in onderhoud en beheer bij het Fryske Gea of het Staatsbosbeheer; dit betekent dat 
de waardevolle elementen een goede bescherming genieten; 

b. voor de verspreid in het agrarisch gebied gesitueerde natuurgebieden, de dobben en pingo's; 
voor een dobbe geldt in het algemeen als begrenzing het flauwe talud dat vanaf het agrarisch 
gebied naar de dobbe toeloopt; de begrenzing van een pingo wordt meestal gevormd door een 
aarden wal die door het wegsmeltende ijs werd gevormd; het is van belang dat in deze natuur· 
gebieden geen grondwerken worden uitgevoerd die verstoring brengen; de kwaliteit en het peil 
van het water is belangrijk; 

c. voor de verspreid in het agrarisch gebied gesitueerde kleine natuurgebieden, de restanten van 
onontgonnen woeste grond; deze natuurgebieden zijn veelal particulier eigendom; het is van 
belang dat de waterhuishouding in de omgeving van deze gebieden onveranderd blijft en dat 
bij werken of werkzaamheden gelet wordt op de aanwezige waarden; 

d. voor de reservaatsgebieden zoals bedoeld in de relatienota, diverse natuurlijke waarden; het 
gaat vooral om de volgende gebieden: Van Oordts Mersken onder Beetsterzwaag, De Dulf onder 
Terwispel, Grootschar onder Terwispel, het gebied ten zuiden van het Koningsdiep onder 
Hemrik, Wijnjeterperschar onder Wijnjewoude, De Fennen (ten noorden· en ten zuiden van de 
Aide Ie), onder Gorredijk, gebieden rond De Warren en De Ripen onder Tijnje, de Harmsdobbe 
onder Bakkeveen; Staatsbosbeheer heeft verscheidene reservaatsgebieden in eigendom; de bij 
Staatsbosbeheer in eigendom zijnde beheersgebieden bij de Janssenstichting zijn (desverzocht) 
eveneens onder dit regiem gebracht; 

e. de in de gebieden a. tot en met d. aanwezige landschappelijke elementen en structuurlijnen, 
die in ieder geval gehandhaafd moeten blijven. Het gaat hier in hoofdzaak om waterlossingen 
en andere watergangen, maar ook dijkswallen; de belangrijkste hiervan zijn als "te hand haven 
structuurlijn" op de plankaart aangeduid; een uitzondering op de regel is dat door middel van 
het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid het mogelijk is een op de plankaart aangeduide 
waterlossing te verplaatsen. 

3. De waarden, zoals hierboven omschreven, zullen in het kader van dit bestemmingsplan worden 
beschermd en versterkt. Hierbij is vooral te denken aan een goede toepassing van de vrijstellings· 
en wijzigingsbevoegdheden aangaande het gebruik van gronden en gebouwen, het stellen van 
nadere eisen bij het bouwen en van het aanlegvergunningstelsel. Daarnaast dient de gemeentelijke 
kapverordening te worden toegepast. 

4. De op de kaart als "te handhaven oudheidkundig en/of cultuurhistorisch object" en "monument" 
aangeduide oudheidkundige en cultuurhistorische objecten en monumenten mogen niet worden 
aangetast door werken en werkzaamheden. 
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Bebouwing 

5. Binnen de bestemming Natuurgebied mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 omschreven bestemming, met dien verstande, 
dat: . 
a. gebouwen - niet zijnde woningen - mogen worden gebouwd indien deze v~or een doelmatig 

beheer noodzakelijk zijn met een oppervlakte van niet meer dan 10,00 m en een goot- en· 
nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 2,00 m en 4,00 m; 

b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals hekken en erfafscheidingen niet meer 
mag bedragen dan 1,50 m; 

c. woningen mogen worden gebouwd voorzover dit krachtens artikel 7 (Woondoeleinden) wordt 
toegestaan. 

Aanlegvergunning 

6. Het is verboden binnen de bestemming Natuurgebied zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende andere werken 
of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dijken, kaden, dobben en onverharde wegen/paden 

en het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter plaatse van de op de kaart aangeduide "te 
handhaven oudheidkundig en/of cultuurhistorisch object" en "monument"; 

b. het bezanden, ophogen, afgraven, egaliseren, diepploegen en mengwoelen van gronden en het 
op een andere manier ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur of -textuur, dan wei de bodem
opbouw; 

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
d. het graven en het verleggen van wijken, sloten, vijvers en watergangen; 
e. het aanbrengen en verwijderen van dammen enlof duikers in sloten, vaarten en andere water-

gangen; 
f. het aanbrengen of wijzigen van bemalingsinstallaties, bemalingsgebieden of stuwen; 
g. het verbreden en uitdiepen van sloten, vaarten en andere watergangen; 
h. het aanbrengen van drainage; 
i. het begreppelen; 
j. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere houtopstanden; 
k. het planten van houtopstanden; 
I. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen; 
m.het scheuren en frezen of het op een andere manier ingrijpend bewerken van de zode,~ 

sprake is ViR eeR u'eioeperGeelJ Glat Riel onde:: de \l'lsrkiog van de J:eJatienota "a't; 
n. het aanbrengen en/of verleggen van boven- en ondergrondse energie-, telecommunicatie- en 

transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur. 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 4 gegeven Beschrijving in 
hoofdlijnen. 
De in lid 6 onder d, e, f, g, h en i bedoelde vergunning zal in ieder geval worden verleend indien 
de betreffende werken en werkzaamheden geen gevolgen hebben voor het waterpeil in sloten, 
vaarten en watergangen in de onderhavige bestemming dan wei in gebieden met de bestemming 
bedoeld in artikel 6 (Agrarisch gebied met natuurwaarde), artikel 13 (80S), artikel 14 (Park met 
golfbaan) en artikel 18 lid 3 (8ijzondere doeleinden), dan weI voorzieningen worden getroffen 
waardoor bedoelde werken en werkzaamheden geen gevolgen (kunnen) hebben op het waterpeil 
in de bedoelde sloten, vaarten en watergangen. 

Verklaring van geen bezwaar 

7. Burgemeester en wethouders verlenen de in lid 6 onder d., e., f., g., h. en i. bedoelde aanlegver
gunning pas nadat van Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring is ontvangen dat zij tegen 
het verlenen van de aanlegvergunning geen bezwaar hebben. 
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Nadere eisen 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden over de 

waarden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder b., mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

9. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en bij het stellen van nadere 
eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 4 gegeven 
Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 13 - Bos 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming 80s zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. instandhouding van bos en behoud en herstel van landschappelijke, natuurlijke, cultuurhisto-

rische en oudheidkundige waarden; 
b. houttee/t; 
c. open/uchtrecreatie; 
d. woondoeleinden in de vorm van bestaande woningen met daarbij behorende gebouwen, erven 

en tuinen; 
e. de waterhuishoudkundige bescherming van natuur/ijke waarden van de (aangrenzendeJ gronden. 

2. Beschrijving in hoofdlijnen 

V~~r de bestemming Bos, met uitzondering van hetgeen in lid 4 is bepaald, geldt dat de in lid 1 
onder a. genoemde doeleinden de eerste prioriteit hebben; in het bijzonder worden hiermee 
bedoeld: 
a. voor de (oudel boss en rond Beetsterzwaag, Bakkeveen en Wijnjewoude, de diversiteit en het 

multifunctionele karakter, waaronder functie voor de recreatie en houtproduktie; de diversiteit 
komt tot uiting in het verschil in begroeiing zowel in houtopstanden als in de kruidlaag; de 
diversiteit is niet statisch, deze verandert van plaats tot plaats; belangrijk is dat de bestaande 
verhoudingen en de ecologische samenhang gehandhaafd blijven; rond Beetsterzwaag zijn vooral 
de beuken-, eikenlanen en de beukencomplexen karakteristiek; 

b. voor de (jongel bossen in ruilverkavelingsgebieden, de recreatieve functie; de jonge bossen zijn 
uniformer Qua samenstelling; door goed beheer kan meer diversiteit ontstaan, 

c. kleine(re) bosjes, zoals pestbosjes; 
d, de in de gebieden a, tot en met c, beschreven gebieden komen ook landschappelijke elementen 

en structuurlijnen voor die in ieder geval moeten worden gehandhaafd, zoals dijkswallen, fraaie 
eiken en beuken, eiken- en beukensingels/-Ianen, waterlossingen en andere watergangen, de 
belangrijkste elementen en structuurlijnen zijn onder de naam "te handhaven structuurlijn" of 
"te hand haven houtsingels, houtwallen" op de kaart aangeduid. 

3, De waarden zoals hierboven omschreven, zullen in het kader van dit betemmingsplan worden 
beschermd en versterkt. Hierbij is vooral te denken aan een goede toepassing van de vrijstellings
en wijzigingsbevoegdheden aangaande het gebruik van gronden en gebouwen, van het aanlegver
gunningstelsel en het stellen van nadere eisen bij het bouwen, Daarnaast dient de gemeentelijke 
kapverordening te worden toegepast, 

4. Ten aanzien van de bestaande woningen in de bestemming Bos hebben niet de in lid 1 onder a, 
genoemde waarden maar hebben woondoeleinden de eerste prioriteit. Zie voor de situering van 
de desbetreffende woningen met daarbij behorende gebouwen, erven en tuinen alsmede voor de 
verdere regelgeving artikel 7 (Woondoeleinden). 

5, De op de kaart als "te handhaven oudheidkundig en/of cultuurhistorisch object" en "monument" 
aangeduide oudheidkundige en cultuurhistorische objecten en monumenten mogen niet worden 
aangetast door werken en werkzaamheden, 

Bebouwing 

6. Binnen de bestemming Bos mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 omschreven bestemming, met dien verstande, dat: 
a. gebouwen - niet zijnde woningen - mogen worden gebouwd indien deze v~or een doelmatig 

beheer noodzakelijk zijn met een oppervlakte van niet meer dan 10,00 m en een goot- en 
nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 2,00 m en 4,00 m; 

b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals bosmeubilair, zitbanken, hekken, ert
afscheidingen, picknickvoorzieningen en naar aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen niet 
meer mag bedragen dan 1,50 m; 

c, woningen mogen worden gebouwd voor zover dit krachtens artikel 7 wordt toegestaan, 
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Aanlegvergunning 

7. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende andere werken 
of werkzaamheden, geen norma Ie onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dijken, kaden, dobben en onverharde wegen/paden;' 
b. het ontginnen, egaliseren, aanvullen, ophogen, afgraven en diepploegen van gronden; 
c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
d. het dempen, graven en het verleggen van wijken, sloten, vijvers en watergangen; 
e. het aanbrengen en verwijderen van dammen en/of duikers in sloten, vaarten en andere water-

gangen; 
f. het aanbrengen of wijzigen van bemalingsinsta/laties, bemalingsgebieden of stuwen; 
g. het verbreden en uitdiepen van sloten, vaarten en andere watergangen; 
h. het begreppelen; 
i. het verwijderen van bomen en andere houtopstanden, tenzij wordt herplant of het uitdunnings

werkzaamheden betreft ter uitvoering van of op basis van de Boswet: 
j. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen; 
k. het aanbrengen en/of verleggen van boven- en ondergrondse energie-, telecommunicatie- en 

transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur. 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 5 gegeven Beschrijving in 
hoofdlijnen. 
De in lid 7 onder d, e, f, g en h bedoelde vergunning zal in ieder geval worden verleend indien de 
betreffende werken en werkzaamheden geen gevolgen hebben voor het waterpeil in sloten, 
vaarten en watergangen in de onderhavige bestemming dan wei in gebieden met de bestemming 
bedoeld in artikel 6 (Agrarisch gebied met natuurwaardeJ, artikel 12 (NatuurgebiedJ, artikel 14 
(Park met golfbaanJ en artikel 18 lid 3 (BI/zondere doeleindenJ, dan wei voorzieningen worden 
getroffen waardoor bedoelde werken en werkzaamheden geen gevolgen (kunnenJ hebben op het 
waterpeil in de bedoelde sloten, vaarten en watergangen. 

Verklaring van geen bezwaar 

8. Burgemeester en wethouders verlenen de in lid 7 onder d. e, f, g en h bedoelde aanlegvergunning 
pas nadat van Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring is ontvangen dat zij tegen het 
verlenen van de aanlegvergunning geen bezwaar hebben. 

Nadere eisen 

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stell en ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden over de 

waarden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder b, c en d 
mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder dat 
sprake is van wijziging van het uiterlijk daarvan. 

Toetsing 

10. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en bij het stellen van nadere 
eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in de leden 2 tot en met 5 gegeven Be
schrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 14 - Park met golfbaan 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Park met golfbaan zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. een golfbaan met 18 holes en 1 oefenbaan; 
b. paden; 
c. weilanden; 
d. het behoud en herstel van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden; 
e. de waterhuishoudkundige bescherming van de (aangrenzendeJ gronden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Park met golfbaan geldt dat de golfbanen en paden en - in het overige gebied 
- de instandhouding van weilanden en de in lid 1 onder d. genoemde waarden eerste prioriteit 
hebben; voor het gehele gebied gelden de volgende bijzonderheden: 
engelse landschapsstiil; door de aanwezigheid van de golfbanen heeft dit gebied, gesitueerd in 
het bosgebied ten zuiden van hotel Lauswolt, een engelse landschapsstijl met zijn kenmerkende 
dieptewerking en fraaie bospartijen; voorts zijn de laanstructuren - onder meer De Walle en de Ket
tingsingel - waardevol. 

3. De waarden zoals hierboven omschreven, zullen in het kader van dit betemmingsplan worden 
beschermd en versterkt. Hierbij is vooral te den ken aan een goede toe passing van de vrijstellings
en wijzigingsbevoegdheden aangaande het gebruik van gronden en gebouwen, van het aanlegver
gunningstelsel en het stellen van nadere eisen bij het bouwen. Daarnaast dient de gemeentelijke 
kapverordening te worden toegepast. 

Bebouwing 

4. Binnen de bestemming Park met golfbaan mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 omschreven bestemming, met dien verstande, dat 
de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals hekken, zitbanken en erfafscheidingen 
niet meer mag bedragen dan 1,50 m. 

Aanlegvergunning 

5. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende andere werken 
of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dijken, kaden, dobben en onverharde wegen/paden; 
b. het ontginnen, egaliseren, aanvullen, ophogen, afgraven en diepploegen van gronden; 
c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
d. het dempen, graven en het verleggen van wijken, sloten, vijvers en watergangen; 
e. het aanbrengen en verwijderen van dammen en/ of duikers in slaten, vaarten en andere water-

gangen; 
f. het aanbrengen of wijzigen van bemalingsinsta//aties, bemalingsgebieden of stuwen; 
g. het verbreden en uitdiepen van slaten, vaarten en andere watergangen; 
h. het aanbrengen van drainage; 
i. het begreppelen; 
j. het verwijderen van bomen en andere houtopstanden; 
k. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen; 
I. het aanbrengen en/of verleggen van boven- en ondergrondse energie-, telecommunicatie- en 

transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 
fm aan1eg holes ; "'aarbij gOR rapPQrligi dignt aiR til 'SRaR s at 88 RattjldFlij 

onaanvaardbaar worden aangetast. In de rapportage wordt ee . van de bestaande 
natuurlijke waarden opgenomen waarb" aunabeheer (broedplaats voor vogels, 
bescherming va e valk enzovoort) aandacht wordt besteed en een inschatting 

... 
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Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in de leden 2 en 3 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen. 
De in lid 5 onder d, e, f, g, h en i bedoelde vergunning zal in ieder geval worden verleend indien 
de betreffende werken en werkzaamheden geen gevolgen hebben voor het waterpeil in sloten, 
vaarten en watergangen in de onderhavige bestemming dan wei in gebieden met de bestemming 
bedoeld in artikel 6 (Agrarisch gebied met natuurwaarde), artikel 12 (Natuurgebied) en artikel 13 
(Bos), dan wei voorzieningen worden getroffen waardoor bedoelde werken en werkzaamheden. 
geen gevolgen (kunnen) hebben op het waterpeil in de bedoelde sloten, vaarten en watergangen. 

Verklaring van geen bezwaar 

6. Burgemeester en wethouders verlenen de in lid 5 onder d, e, f, g, h en i bedoelde aanlegvergun
ning pas nadat van Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring is ontvangen dat zij tegen 
het verlenen van de aanlegvergunning geen bezwaar hebben. 

Nadere eisen 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering 
en de hoogte van bouwwerken, met dien verstande, dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met c. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
d., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder dat 
sprake is van wijziging van het uiterlijk daarvan. 

Toetsing 

8. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en bij het stellen van nadere 
eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in de leden 2 en 3 gegeven Beschrijving 
in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 15 - Verzorgingscentrum C.a. 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Verzorgingscentrum c.a. zijn de volgende doeleinden toege
kend: 
a. een verzorgingscentrum voor dieren; 
b. natuureducatie; 
c. woondoeleinden in de vorm van een bedrijfswoning met daarbij behorende gebouwen, erf en 

tuin; 
d. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Verzorgingscentrum c.a. geldt dat de bedrijfsvoering van dit centrum de 
eerste prioriteit heeft en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en land
schappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Verzorgingscentrum c.a. mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van het in lid 1 onder a., b. en c. genoemde 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. het bestemmingsvlak voor niet meer dan 30% mag worden bebouwd; 
b. de goot- en nokhoogte van gebouwen als vogelnachtverblijf, vogelkooien en voorlichtings

lokalen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 3,00 m en 6,00 m; 
c. 1. een bedrijfswoning mag worden gebouwd waarvan de inhoud, goot- en nokhoogte niet meer 

mogen bedragen dan respectievelijk 450,00 m3, 4,50 m en 8,00 m; 
c. 2. de bedrijfswoning mag zijn voorzien van aanbouwen, eventueel gekoppeld aan de overige 

bedrijfsgebouwen, mits de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van d~ bebouwde 
oppervlakte van de (bedrijfs)woning met een absoluut maximum van 30,00 m ; 

c. 3. de goot- en nokhoogte van de bij de bedrijfswoning behorende aan- en bijgebouwen mogen 
niet meer bedragen dan respectievelijk 2,50 m en 4,75 m; 

d. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
d. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 3,50 m; 
e. voor het bouwen van bedrijfswoningen binnen de geluidhinderzone artikel 7 lid 5 onder g. 

en lid 16 van overeenkomstige toepassing zijn. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
c. sub 1. met betrekking tot de inhoud van een bedrijfswoning, voor het vergroten van de bedrijfs
woning met maximaal1 00,00 m3 mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit oogpunt 
van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst is. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met c. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
d., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 
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Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag v~~r vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 16 - Handel en bedrijf 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Handel en bedrijf zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. 1. bedrijfsdoeleinden, krachtens bijlage B toegestaan, waarbij de detail handel slechts is toege

staan in de vorm van verkoop van goederen die ter plaatse worden toegepast, vervaardigd 
of bewerkt; 

a. 2. detailhandelsbedrijven op die percelen waar deze krachtens bijlage B zijn toegestaan; 
a. 3. woondoeleinden in de vorm van bedrijfswoningen met daarbij behorende gebouwen, erven 

en tuinen, op die percelen waar deze krachtens bijlage B zijn toegestaan; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Met uitzondering van Bobbefjild 2/4/6/8 te Olterterp (deelplan 11) worden hieronder niet begrepen 
bedrijven vallende onder het Besluit Categorie A-inrichtingen (Staatsblad 1981 nr. 671, /88tsteillk 
gewijzigd als vermeld in Staatsblad 1985 nr. 551) op grond van de Wet geluidhinder. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Handel en bedrijf geldt dat de bedrijfsvoering de eerste prioriteit heeft en 
dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en landschappelijke waarden mag 
plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Handel en bedrijf mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. sub 1., 2. en 3. omschreven 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. bedrijfsgebouwen, uitsluitend mogen worden gebouwd met inachtneming van de in bijlage B 

gegeven voorschriften; 
b. 1. indien krachtens bijlage B bedrijfswoningen zijn toegestaan de inhoud

3 
de goothoogte en de 

nokhoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 450,00 m ,4,50 m en 8,00 m; 
b. 2. een bedrijfswoning mag zijn voorzien van aanbouwen, eventueel gekoppeld aan de overige 

bedrijfsgebouwen, mits de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van d~ bebouwde 
oppervlakte van de (bedrijfs)woning met een absoluut maximum van 30,00 m ; 

b. 3. de goot- en nokhoogte van de bij de bedrijfswoning behorende aan- en bijgebouwen mogen 
niet meer bedragen dan respectievelijk 2,50 m en 4,75 m; 

c. de afstand tussen gebouwen, en de as van een weg tenminste 20,00 m moet bedragen; 
d. de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan het als zodanig in bijlage B aangege

Yen bebouwingspercentage; 
e. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bed rag en dan 2,00 m; 
e. 2. ten behoeve van bedrijfsdoeleinden de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

hekken, erfafscheidingen en schuttingen uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 5,00 m; 
e. 3. ten behoeve van bedrijfswoningen de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, 

erfafscheidingen en schuttingen uitgezonderd, niet meer mag bed rag en dan 2,50 m; 
f. voor het bouwen van bedrijfswoningen binnen de geluidhinderzone artikel 7 lid 5 onder g. 

en lid 16 van overeenkomstige toe passing zijn. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
b. sub 1. met betrekking tot de inhoug van een bedrijfswoning, voor het vergroten van een 
bedrijfswoning met maximaal 100,00 m mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit 
oogpunt van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst 
is. 
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5. Burgemeester en wethouders. zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
a. het bepaalde in lid 3 onder c. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 

20.00 m uit de as van een weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan 
het verkeersbelang en mits er op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 
20.00 m reeds gebouwen aanwezig zijn; 

b. het bepaalde in lid 3 onder e. sub 2. tot een hoogte van maximaal 20.00 m. 

Nadere eisen 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering. 
de bebouwde oppervlakte. de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken. met dien verstande. 
dat: 

r a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van de bouwwerken en gronden voor 
de doeleinden als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden. als bedoeld in lid 1 onder b .• mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

7. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling of bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 17 - Verkooppunt voor motorbrandstoffen ("openbare") 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de op de kaart (de detailkaartjes) weergegeven bestemming Verkooppunt 
voor motorbrandstoffen ("openbare") zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. voorzieningen ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Verkooppunt voor motorbrandstoffen ("openbare") geldt dat de bedrijfsvoe
ring ten behoeve van deze doeleinden de eerste prioriteit heeft en dat geen onevenredige aantas
ting van de stedebouwkundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Verkooppunt voor motorbrandstoffen ("openbare") mogen uitsluitend 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van het in lid 1 
onder a. genoemde doel, met dien verstande, dat: 
a. voor de verkooppunten aan de Vonken (nr. 16) en De WAlden (nr. 12) aan de rijksweg A 7 

onder Terwispel geldt dat: 
- per verkooppunt de oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 200,00 m2 mag bedragen; 

de hoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 5,00 m; 
de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
de hoogte van de bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 
uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 3,00 m, met deze uitzondering dat boven de 
pompeilanden een luifel ter hoogte van maximaal 7,00 m mag worden gebouwd; 

b. voor de andere verkooppunten geldt dat: 
- de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 25,00 m2; 

de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
de hoogte van de bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 
uitgezonderd, niet meer mag bed rag en dan 3,00 m, met deze uitzondering dat boven de 
pompeilanden een luifel ter hoogte van maximaal 7,00 m mag worden gebouwd, mits deze 
tenminste 3,00 m uit de kant van de rijbaan is gesitueerd. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
a. het bepaalde in lid 3 met betrekking tot de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot 

een hoogte van maximaal 6,00 m; 
b. het bepa~lde in lid 3 onder b. v~~r het bouwen/vergroten va'n een gebouw tot maximaal 

50,00 m . 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van de bouwwerken en gronden voor 

de doeleinden als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder b., mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling of bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 18 - Bijzondere doeleinden 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Bijzondere doeleinden zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. socia Ie, medische, maatschappelijke, culturele, dienstverlenende en sportvoorzieningen; 
b. woondoeleinden in de vorm van dienstwoningen met daarbij behorende gebouwen, erven en 

tuinen; 
c. het behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke en natuurlijke waarden; 
d. de waterhuishoudkundige bescherming van de (aangrenzendel gronden, althans voor wat betreft 

het gebied onder lid 3. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Bijzondere doeleinden geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden 
de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige, 
landschappelijke en natuurlijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Bijzondere doeleinden, wat betreft het "gebied" (Allardsoog te Bakkeveen; 
deelplan 1), mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd 
ten dienste van de in lid 1 onder a. en b. genoemde doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. het bestemmingsvlak voor niet meer dan 10.000,00 m2 mag worden bebouwd; 
b. de goot- en nokhoogte van de gebouwen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 

6,00 m en 8,00 m; 
c. ten hoogste 7 (dienst)woningen mogen worden gebouwd met een inhoud per woning van 

niet meer dan 450,00 m3 en een goot- en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 
4,50 m en 8,00 m; 

d. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
d. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 5,00 m. 

4. Binnen de overige op de kaart aangeduide bestemmingsvlakken Bijzondere doeleinden (dorpshuizen 
enzovoort), mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd 
ten dienste van de in lid 1 onder a. en b. genoemde doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. het in bijlage F genoemde bebouwingspercentage niet mag worden overschreden; 
b. 1. een dienstwoning slechts mag worden gebouwd indien dit krachtens bijlage F wordt toege

staan; 
b. 2. de inhoud, goot- en nokhoogte van een dienstwoning niet meer mogen bedragen dan 

respectievelijk 450,00 m3, 4,00 m en 8,00 m; 
c. de goot- en nokhoogte van de gebouwen, geen dienstwoning zijnde, niet meer mag bedragen 

dan respectievelijk 4,00 m en 8,00 m; 
d. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
d. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bed rag en dan 2,75 m; 
e. de afstand tussen de gebouwen en de as van de weg ten minste 20,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

5. 8urgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
c. en lid 4 onder b. sub 2. met betrekking tot de inhoud van een dienstwoning, voor het vergro
ten van een dienstwoning met maximaal 100,00 m3 mits dit ondermeer om stedebouwkundige 
redenen, uit oogpunt van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening 
gewenst is 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
a. het bepaalde in lid 3 onder d. sub 2. en lid 4 onder d. sub 2. tot een hoogte van maximaal 

20,00 m; 
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b. het bepaalde in lid 4 onder e. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 
20,00 m uit de as van een weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan 
het verkeersbelang en mits er op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 
20,00 m reeds gebouwen aanwezig zijn. 

Nadere eisen 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van de bouwwerken en gronden voor 

de doeleinden als bedoeld in lid 1 onder a. en b. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder c., 
mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Aanlegvergunning tenbehoeve van het gebied Allardsoog te Bakkeveen 

8. Het is verboden op of in de in lid 1 en nader omschreven in lid 3 bedoelde gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders 
de navolgende andere werken of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of verzorgings
werkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het vergraven of verplaats3n van wallen, dijken, dobben en onverharde wegen; 
b. het ontginnen, egaliseren, aanvullen, opbergen, afgraven en diepploegen van gronden; 
c. het verwijderen van houtopstanden; 
d. het aanbrengen en/of verleggen van boven- en ondergrondse energie-, telecommunicatie- en 

transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 
e. het graven en het verleggen van wijken, sloten, vijvers en watergangen; 
f. het aanbrengen en verwijderen van dammen en/of duikers in sloten, vaarten en andere water

gangen; 
g. het aanbrengen of wijzigen van bemalingsinstallaties, bemalingsgebieden of stuwen; 
h. het verbreden en uitdiepen van sloten, vaarten en andere watergangen; 

_. i. het aanbrengen van drainage; 
j. het begreppelen. 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen. 
De in lid 8 onder e, f, g, h, i en j bedoelde vergunning zal in ieder geval worden verleend indien 
de betreffende werken en werkzaamheden geen gevolgen hebben voor het waterpeil in sloten, 
vaarten en watergangen in de onderhavige bestemming dan wei in gebieden met de bestemming 
bedoeld in artikel 5 (Agrarisch gebied), artikel 6 (Agrarisch gebied met natuurwaarde), artikel 12 
(Natuurgebied) en artikel 13 (80S), dan wei voorzieningen worden getroffen waardoor bedoelde 
werken en werkzaamheden geen gevolgen (kunnen) hebben op het waterpel1 in de bedoelde sloten, 
vaarten en watergangen. 

Verklaring van geen bezwaar 

9. Burgemeester en wethouders verlenen de in lid 8 onder e, f, g, h, i en j bedoelde aanlegvergunning 
pas nadat van Gedeputeerde Staten van Friesland een verklaring is ontvangen dat zij tegen het 
verlenen van de aanlegvergunning geen bezwaar hebben. 

Toetsing 

10. Bij het behandelen van een aanvraag voor een vrijstelling of een aanlegvergunning en bij het stellen 
van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrij
ving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 19 - Onderwijsdoeleinden 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Onderwijsdoeleinden zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. onderwijsdoeleinden; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Onderwijsdoeleinden geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden de 
eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Onderwijsdoeleinden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, met 
dien verstande, dat: 
a. het in bijlage F genoemde bebouwingspercentage niet mag worden overschreden; 
b. geen dienstwoningen mogen worden gebouwd; 
c. de goot- en nokhoogte van de gebouwen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 

8,00 m en 15,00 m; 
d. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
d. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,75 m; 
d. 3. in afwijking van het bepaalde onder d. sub 2. de hoogte van speelwerktuigen en daarmee 

naar aard gelijk te stell en bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer mag bedragen dan 
3,50 m; 

e. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg tenminste 20,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 
onder e. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van 
een weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en 
mits er op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen 
aanwezig zijn. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

onderwijsdoeleinden, als bedoeld in lid 1. onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder b., 
mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 



47 

Artikel 20 - Reliaieuze doeleinden 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Religieuze doeleinden zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. religieuze doeleinden, al dan niet in combinatie met een begraafplaats; 
b. woondoeleinden in de vorm van dienstwoningen met daarbij behorende gebouwen, erven en 

tuinen; 
c. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Religieuze doeleinden geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden 
de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Religieuze doeleinden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. en b. genoemde doeleinden, 
met dien verstande, dat: 
a. het in bijlage F genoemde bebouwingspercentage niet mag worden overschreden; 
b. 1. een dienstwoning slechts mag worden gebouwd indien dit krachtens bijlage F wordt toege

staan; 
b. 2. de inhoud van een dienstwoning niet meer mag bedragen dan 450,00 m3; 
b. 3. de goot- en nokhoogte van de dienstwoningen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 

4,00 m en 8,00 m; 
c. de goot- en nokhoogte van de gebouwen, geen dienstwoningen zijnde, niet meer dan res

pectievelijk 5,00 men 13,00 m mogen bedragen met uitzondering echter van de hoogte van 
een kerktoren die maximaal 35,00 m mag zijn; 

d. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
d. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,75 m, met uitzondering van een klokkestoel die 
maximaal 10,00 m hoog mag zijn; 

e. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
b. sub 2. met betrekking tot de inhoud van een dienstwoning, voor het vergroten van een dienst
woning met maximaall 00,00 m3 mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit oogpunt 
van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst is 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
d. sub 2. tot een hoogte van maximaal 20,00 m. 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 
onder e. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van 
een weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en 
mits er op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen 
aanwezig zijn. 

Nadere eisen 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stell en ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en b. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder c., 
mogen aantasten; 
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b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

7. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 21 - Begraafplaatsen 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Begraafplaatsen zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. het instandhouden van begraafplaatsen; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Begraafplaatsen geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden de eerste 
prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en landschappelij
ke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Begraafplaatsen mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, met 
dien verstande, dat: 
a. per bestemmingsvlak niet meer dan twee gebouwen mogen worden gebouwd waarvan de 

totale oppervlakte en de goot- en nokhoogte niet meer dan respectievelijk 100,00 m2, 4,00 
m en 8,00 m mag bedragen; 

b. 1. de hoogte van hekken, eriafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
b. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, eriafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,75 m, met uitzondering van een klokkestoel die 
maximaal 15,00 m hoog mag zijn. 

Nadere eisen 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te steil en ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

begraafplaatsen, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden als bedoeld in lid 1 onder b. mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk z~nder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

5. Bij het stelien van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 
gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 



50 

Artikel 22 - Openbare nutsvoorzieningen 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Openbare nutsvoorzieningen zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. nutsvoorzieningen in de vorm van gaswininrichtingen, gasreduceerstations, transformatorsta

tions, drinkwatervoorzieningen, waterschapsgemalen, rioolgemalen en daarmee gelijk te stellen 
voorzieningen nader omschreven in de in lid 3 bedoelde lijst; 

b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Open bare nutsvoorztemngen geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde 
doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouw
kundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste 
van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, met dien verstande, dat de hoogte van hekken, 
erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m, de hoogte van andere 
bouwwerken niet meer mag bedragen dan 8,00 m en het in bijlage F genoemde bebouwings
percentage niet mag worden overschreden. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te veri en en van het bepaalde in lid 3 met 
betrekking tot de hoogte van bouwwerken tot een hoogte van maximaal 20,00 m. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

openbare nutsvoorzieningen, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 
onder b., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 23 - Recreatieve doeleinden I (Sparjeburd onder Hemrik) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden I zijn de volgende doeleinden toege
kend: 
a. recreatieve voorzieningen t.b.v. de dagrecreatie zoals speelweiden en speelvoorzieningen met 

de daarbij behorende groenvoorzieningen, bosschages, paden, waterlopen en parkeervoorzie
ningen; 

b. instandhouding van bos; 
c. het behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke en natuurlijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Recreatieve doeleinden I geldt dat de in lid 1 onder a. en b. genoemde 
doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouw
kundige, landschappelijke en natuurlijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden Imogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, 
met dien verstande, dat: 
a. niet meer dan twee gebouwen mogen worden gebouwd waarvan de totale o~pervlakte en 

goot-en nokhoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 750,00 m ,4,00 m en 
8,00 m; 

b. 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals hekken en erfafscheidingen niet meer 
mag bedragen dan 2,00 m; 

b. 2. de hoogte van speelwerktuigen en daarmee naar de aard gelijk te stellen bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, niet meer mag bedragen dan 3,50 m. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 ten 
behoeve van de bouw van dienstgebouwen en schuren, mits deze gebouwen geen grotere inhoud 
hebben dan 25,00 m3 en geen grotere hoogte dan 3,00 m en ten behoeve van bouwwerken, geen 
gebouw zijnde, met een hoogte van maximaal 20,00 m. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
b. en c., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 24 - Recreatieve doeleinden " IWaterpartij onder Nij Beets) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden " zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. recreatieve doeleinden zoals verblijfsvoorzieningen, waterpartijen, speelweiden, bosschages en 

andere groenvoorzieningen en paden; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden " geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden 
de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en land
schappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden " mogen behoudens het bepaalde in lid 4 uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd zoals hekken en terreinafscheidingen 
waarvan de hoogte niet meer dan 1,50 m mag bedragen, alsmede na toepassing van lid 4, 
gebouwen. 

Uitwerking van het plan ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming uit te werken voor het bouwen van 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, met de daarbij behorende voorzieningen ten 
behoeve van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden. 

Toetsing 

5. Bij het uitwerken van de bestemming nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 
gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 

Procedure 

6. Een besluit tot uitwerking van het plan zoals bedoeld in lid 4 wordt niet vastgesteld alvorens 
belanghebbenden gedurende 14 dagen door burgemeester en wethouders in de gelegenheid zijn 
gesteld schriftelijk bezwaren in te dienen. De terinzagelegging van het uitwerkingsplan wordt 
tevoren in Mn of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden en voorts op 
de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 
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Artikel 25 - Recreatieve doeleinden III (Manege/kamphuis onder Gorrediikl 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden III zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. een binnen- en buitenmanege en kamphuis; 
c. een kantine met een bebouwd oppervlakte van niet meer dan 50,00 m2; 
d. een winkel ten behoeve van ruiter en paard met een oppervlakte van niet meer dan 50,00 m2; 
e. woondoeleinden in de vorm van bedrijfswoningen met daarbij behorende gebouwen, erven en 

tuinen; 
f agrarische doeleinden; 
g. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Recreatieve doeleinden III geldt dat de in lid 1 onder a. tot en met f. genoem
de doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouw
kundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden III mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. tot en met f. genoemde 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. 1. ten hoogste twee bedrijfswoningen mogen worden gebouwd met een inhoud van niet meer 

dan 450,00 m3 en met een goot- en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 4,50 m 
en 8,00 m; 

a. 2. de goot- en nokhoogte van bij bedrijfswoningen behorende aan-en bijgebouwen niet meer 
mogen bedragen dan respectievelijk 3,00 m en 4,75 m; 

b. de goot- en nokhoogte van de overige gebouwen niet meer mogen bedragen dan respec
tievelijk 4,50 m en 13,00 m; 

c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
c. 2. de hoogle van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,75 m, terwijl de hoogte van hooibergen en 
silo's niet meer dan 15,00 m mag bedragen; 

d. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. met betrekking tot de inhoud van een bedrijfswoning v~~r het vergroten van een bedrijfs-· 
woning met maximaal1 00,00 m3 mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit oogpunt 
van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst is. 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
d. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van een weg 
mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits er op het 
desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig zijn. 

Nadere eisen 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor de 

agrarische- en recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met f. en de waarden, 
als bedoeld in lid 1 onder g., mogen aantasten; 
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b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

7. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 26 - Recreatieve doeleinden IV (Manegeikamphuis onder Siegerswoude) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden IV zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. een binnen- en buitenmanege en kamphuis; 
c. een kantine met een bebouwd oppervlakte van niet meer dan 50,00 m2; 
d. een winkel ten behoeve van ruiter en paard met een oppervlakte van niet meer dan 50,00 m2; 
e. woondoeleinden in de vorm van een bedrijfswoning met daarbij behorende gebouwen, erf en 

tuin; 
f. agrarische doeleinden; 
g. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden IV geldt dat de in lid 1 onder a. tot en met f. 
genoemde doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de 
stedebouwkundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen da bestemming Recreatieve doeleinden IV mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebcuwd ten dienste van de in lid 1 onder a. tot en met f. genoemde 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. 1. ten h009S~ lien bedrijfswoning mag worden gebouwd met een inhoud van niet meer dan 

450,00 m en met een goot- en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 4,50 m en 
8,00 m; 

a. 2. de goot- en nokhoogte van de bij de bedrijfswoningen behorende aan- en bijgebouwen niet 
meer mogen bedragen dan respectievelijk 3,00 m en 4,75 m; 

b. de goot- en nokhoogte van de overige gebouwen niet meer mogen bedragen dan respec
tievelijk 4,50 m en 13,00 m; 

c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 2,75 m, terwijl de hoogte van hooibergen en 
silo's niet meer dan 15,00 m mag bedragen; 

d. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1 . met betrekking tot de inhoud van een bedrijfswoning voor het vergroten van een bedrijfs
woning met maximaal1 00,00 m3 mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit oogpunt 
van welstand en/of als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst is. 

5. Burgemeesteren wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder d. 
voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van een weg 
mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits er op het 
desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig zijn. 

Nadere eisen 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve en agrarische doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met f. en de waarden, 
als bedoeld in lid 1 onder g., mogen aantasten; 
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b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande· 
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

7. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hooflijnen in acht. 
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Artikel 27 - Recreatieve doeleinden V (Agrarisch bedrijflkamphuis onder Bakkeveen) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bastemming Recreatieve doeleinden V zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. kamphuis; 
c. woondoeleinden in de vorm van aen bedrijfswoning met daarbij behorende gebouwen, erf en 

tuin; 
d. agrarische doeleinden; 
e. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden V geldt dat de in lid 1 onder a. tot en met d. 
genoemde doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de 
stedebouwkundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden V mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. tot en met d. genoemde 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. 1. ten hoogs!r !!en bedrijfswoning mag worden gebouwd met een inhoud van niet meer dan 

450,00 m en met een goot- en nokhoogte van niet meer dan respectievelijk 4,50 m en 
B,OO m; 

a. 2. de goot- en nokhoogte van de bij de bedrijfswoning behorende aan- en bijgebouwen niet meer 
mogen bedragen dan respectievelijk 3,00 m en 4,75 m; 

b. de goot- en nokhoogte van de overige gebouwen niet meer mogen bedragen dan respec
tievelijk 4,50 m en 13,00 m; 

c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 1,50 m; 
c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd niet meer mag bedragen dan 2,75 m, terwijl de hoogte van hooibergen en silo's 
niet meer dan 15,00 m mag bedragen; 

d. de afstand tussen gebouwen en de as van een weg ten minste 20,00 m moet bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
a. sub 1. met betrekking tot de inhoud van een bedrijfswoning voor het vergroten van een bedrijfs
woning met maximaal1 00,00 m3 mits dit ondermeer om stedebouwkundige redenen, uit oogpunt 
van welstand enlof als gevolg van de minimumeisen van de bouwverordening gewenst is. 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 
onder d. voor het bouwen van gebouwen op een afstand van minder dan 20,00 m uit de as van 
een weg mits hierdoor niet in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang en mits 
er op het desbetreffende bouwperceel binnen die afstand van 20,00 m reeds gebouwen aanwezig 
zijn. 

Nadere eisen 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve en agrarische doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. tot en met d. en de waarden, 
als bedoeld in lid 1 onder e., mogen aantasten; 
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b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat er sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

7. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 



59 

Artikel 28 - Recreatieve doeleinden VI (Stripe onder Wiinjewoudel 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden VI zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. instandhouding van bos; 
c. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden VI geldt dat de in lid 1 onder a. en b. genoemde 
doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouw
kundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden VI mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, 
met dien verstande, dat; 
a. niet meer dan twintig seizoenwoonverblijven mogen worden gebouwd; 
b. de goot- en nokhoogte van de seizoenwoonverblijven niet meer mogen bedragen dan respec

tievelijk 3,00 m en 5,00 m; 
c. de bebouwde oppervlakte van elk seizoenwoonverblijf niet meer mag bedragen dan 75 m2; 
d. bij elk seizoenwoonverblijf mag maximaal een berging (in de vorm van aan- of bijgebouw), 

waarvan de totale oppervlakte en de hoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 
15,00 m2 en 2,50 m; 

e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals hekken en terreinafscheidingen niet 
meer mag bedragen dan 1,50 m. 

Nadere eisen 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
b. en c., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

5. Bij het stellen van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 
gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 29 - Recreatieve doeleinden VII (IJsbanen) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden VII zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. agrarische doeleinden; 
b. recreatieve doeleinden in de vorm van een ijsbaan; 
c. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden VII geldt dat de in lid 1 onder a. en b. genoemde 
doeleinden de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouw
kundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden VII mogen uitsluitend een kantine en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. en b. genoemde 
doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. de kantine een oppervlakte van niet meer dan 50 m2 mag hebben en een goot- en nokhoogte 

van niet meer dan respectievelijk 4,50 m en 8,00 m; 
b. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
b. 2. ten dienste van de agrarische doeleinden de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

hekken, erfafscheidingen en schuttingen uitgezonderd niet meer mag bedragen dan 2,50 m; 
b. 3. ten dienste van de ijsbaan de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, 

erfafscheidingen en schuttingen uitgezonderd niet meer mag bedragen dan 10,00 m. 

Nadere eisen 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

agrarische en recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en b. en de waarden, als 
bedoeld in lid 1 onder C., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

5. Bij het stellen van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 
gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 30 - Recreatieve doeleinden VIII (Volkstuinenl 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden VIII zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. recreatieve doeleinden in de vorm van volkstuinen; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Recreatieve doeleinden VIII geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doelein
den de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden VIII mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, worden gebouwd, ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden zoals hekken 
en terreinafscheidingen waarvan de hoogte niet meer dan 1,50 m mag bedragen. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 voor 
het bouwen: 
a. van ruimtes voor gezamenlijk/centraal gebruik waarvan de totale oppervlakte en de hoogte 

niet meer mag bedragen dan respectievelijk 50,00 m2 en 2,50 m; 
b. van kleine gebouwen als kassen en dergelijke in de afzonderlijke tuinen, waarvan de totale 

oppervlakte per tuin en de hoogte niet meer mag bedragen dan respectievelijk 10,00 m2 en 
2,00 m. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
b., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 31 - Recreatieve doeleinden IX !Zwembadenl 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden IX zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. recreatieve doeleinden in de vorm van een zwembad; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Recreatieve doeleinden IX geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden 
de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden IX mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, 
met dien verstande, dat: 
a. niet meer dan 500,00 m2 mag worden bebouwd; 
b. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 5,00 m; 
c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 

meter; 
c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen, schuttingen, 

springplanken en met springplanken vergelijkbare bouwwerken uitgezonderd, niet meer mag 
bedragen dan 2,50 m; 

c. 3. de hoogte van springplanken en vergelijkbare bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer 
mag bedragen dan 8,00 m. 

Nadere eisen 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
b., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk z~nder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

5. Bij het stellen van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 
gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 32 - Recreatieve doeleinden X (Kampeerterreinenl 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden X zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. recreatieve doeleinden in de vorm van een kampeerterrein; 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden X geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden 
de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden X mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van het in lid 1 onder a. genoemde doeleinden, 
met dien verstande, dat: 
a. niet meer dan twee gebouwen mogen worden gebouwd waarvan de to~ale oppervlakte, goot

en nokhoogte niet meer mag bedragen dan respectievelijk 50,00 m ,2,50 m en 5,00 m; 
b. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 1,50 m; 
b. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgczonderd, zoals speelwerktuigen en daarmee naar aard gelijk te stell en bouwwerken niet 
meer mag bedragen dan 4,00 m. 

Nadere eisen 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor 

recreatieve doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder 
b. mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

5. Bij het stellen van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 
gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 33 - Recreatieve doeleinden XI (Qpenluchtmuseum DamshOs onder Nij Beets) 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Recreatieve doeleinden XI zijn de volgende doeleinden 
toegekend: 
a. verblijfsrecreatieve, educatieve en culturele doeleinden; 
b. winkel (kiosk) en horecagelegenheid ten behoev~ de onder a. omschreven doeleinden met een 

totaal oppervlakte van niet meer dan 100,00 m ; 
c. het behoud en herstel van stedebouwkundige en landschappelijke waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Recreatieve doeleinden XI geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden 
de eerste prioriteit hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Recreatieve doeleinden XI mogen uitsluitend gebouwen, alsmede bouw
werken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. en b. genoem
de doeleinden, met dien verstande, dat: 
a. het bebouwingspercentage niet meer dan 30% mag zijn; 
b. de goot- en nokhoogte van gebouwen niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 10,00 m 

en 15,00 m; 
c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 2,00 m; 
c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 

uitgezonderd, niet meer mag bedragen dan 3,50 m. 

Vrijstelling 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 onder 
b. en c. sub 2 voor het toestaan van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, met een 
hoogte van maximaal 20,00 m. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de bebouwde oppervlakte, de hoogte en de dakvorm van de bouwwerken, met dien verstande, 
dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden v~~r 

verblijfsrecreatieve, educatieve en culturele doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en b. en 
de waarden, als bedoeld in lid 1 onder C., mogen aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling en bij het stellen van nadere eisen nemen 
burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 34 - Wegen 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Wegen zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. de aanleg en instandhouding van wegen, straten, trottoirs, fiets- en voetpaden met de daarbij 

behorende voorzieningen zoals tunnels, viaducten, (loop)bruggen, geluidsschermen, straat
meubilair, picknickvoorzieningen, groenvoorzieningen, bermen, bermsloten en parkeervoorzien in
gen; 

b. het behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Wegen geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden de eerste prioriteit 
hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige, landschappelijke, 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden mag plaatsvinden. De landschappelijke en stedebouw
kundige waarden worden mede bepaald door de bomenrijen die de wegen en paden soms begelei
den (onder andere eiken, beuken en houtsingels). Indien bijvoorbeeld bij de uitvoering van recon
structiewerkzaamheden aan een weg of bij de aanleg van een fietsverbinding, houtopstanden 
moeten worden verwijderd, dan dienen (potentieel) gelijkwaardige beplantingen te worden 
aangebracht. 
Deze waarden dienen beschermd te worden door een goede toepassing van het aanlegvergun
ningstelsel. Daarnaast dient de gemeentelijke kapverordening te worden toegepast. 

Wegprofielen 

3. De indeling van de in lid 1 omschreven gronden in rijverharding, voetpaden, fietspaden, bermen 
moet beantwoorden aan hetgeen door middel van de profielen op de plankaart is aangegeven, 
met dien verstande, dat op ondergeschikte punten zoals bij in- en uitvoegstroken hiervan mag 
worden afgeweken. 

Bebouwing 

4. Binnen de bestemming Wegen mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden 
gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden waarvan de hoogte niet meer 
dan 10,00 meter mag bedragen. 

Aanlegvergunning 

5. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende andere werken 
en werkzaamheden, geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het verwijderen van houtopstanden; 
b. het verharden van (onverharde) wegen/paden. 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen. 

Vrijstelling 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de maten in de op de 
plankaart aangegeven profielen tot een maximum van 30%. 
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Nadere eisen 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de hoogte en de vorm van de in lid 4 bedoelde bouwwerken, met dien verstande, dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor de 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder b., mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

-Toetsing 

8. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en vrijstelling en bij het stellen 
van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving 
in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 35 - Water 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Water zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. rivieren, vaarten, (hoofd)waterlossingen en plassen met de daarbij behorende houtopstanden, 

groenvoorzieningen, oevers en de daarbij behorende voorzieningen, zoals kunstwerken, bruggen 
en dergelijke; 

b. het behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. Voor de bestemming Water geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden de eerste prioriteit 
hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden mag plaatsvinden. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Water, met uitzondering van het Koningsdiep en de Beetstervaart, mogen 
(uitsluitend) bouwwerken van waterbouwkundige aard worden gebouwd zoals een brug, een 
brugwachtershuisje, een stuw en een steiger. 

Aanlegvergunning 

4. Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronde" zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende andere werken 
en werkzaamheden, geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het verwijderen van houtopstanden; 
b. het aanbrengen van walbeschoeiing langs het Koningsdiep en de Beetstervaart. 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen norma Ie onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen. 

Vrijstelling 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 v~~r 
het bouwen van bruggen, stu wen en steigers en andere bouwwerken van waterbouwkundige 
aard over c.q. in het Koningsdiep en de Beetstervaart. 

Nadere eisen 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de hoogte en de vorm van de in lid 3 bedoelde bouwwerken, met dien verstande, dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor de 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder b., mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

7. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en vrijstelling en bij het stellen 
van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrij
ving in hoofdlijnen in acht. 



68 

Artikel 36 - Paden 

Doeleinden 

1. Aan de gronden met de bestemming Paden zijn de volgende doeleinden toegekend: 
a. de aanleg en instandhouding van fiets-, voet- en ruiterpaden met de daarbij behorende bruggen, 

tunnels, straatmeubilair, houtopstanden, groenvoorzieningen, bermen en bermsloten 
b. het behoud en herstel van stedebouwkundige, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. V~~r de bestemming Paden geldt dat de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden de eerste prioriteit 
hebben en dat geen onevenredige aantasting van de stedebouwkundige, landschappelijke, 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden mag plaatsvinden. De landschappelijke en stedebouw
kundige waarden worden mede bepaald door de bomenrijen die de paden soms begeleiden (onder 
andere eiken, beuken en houtsingels). Indien bijvoorbeeld bij de uitvoering van reconstructiewerk
zaamheden houtopstanden moeten worden verwijderd, dan dienen (potentieel) gelijkwaardige 
beplantingen te worden aangebracht. 
Deze waarden dienen beschermd te worden door een goede toepassing van het aanlegvergun
ningstelsel. Daarnaast dient de gemeentelijke kapverordening te worden toegepast. 

Bebouwing 

3. Binnen de bestemming Paden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden 
gebouwd ten dienste van de in lid 1 onder a. genoemde doeleinden. 

Aanlegvergunning 

4. Het is verboden op of in de lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de navolgende werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, uit te voeren: 
a. het verwijderen van houtopstanden; 
b. het verharden van (onverharde) paden. 

Of, en zo ja onder welke voorwaarden de in dit lid opgesomde andere werken of werkzaamheden, 
geen normale onderhouds- of verzorgingswerkzaamheden zijnde, toelaatbaar zijn zal worden 
beoordeeld aan de hand van artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen. 

Nadere eisen 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 
de hoogte en de vorm van de in lid 3 bedoelde bouwwerken, met dien verstande, dat: 
a. de nadere eisen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden voor de 

doeleinden, als bedoeld in lid 1 onder a. en de waarden, als bedoeld in lid 1 onder b., mogen 
aantasten; 

b. de nadere eisen niet mogen worden gesteld indien het bouwen betrekking heeft op het verande
ren en/of vernieuwen van een bouwwerk zonder dat sprake is van wijziging van het uiterlijk 
daarvan. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor een aanlegvergunning en bij het stellen van nadere 
eisen nemen burgemeester en wethouders artikel 4 en de in lid 2 gegeven Beschrijving in hoofd
lijnen in acht. 
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PARAGRAAF 3 - BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 37 - Wiiziaingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet 00 de Ruimteliike Ordening 

Wijziging Agrarisch bedrijf in Bijzonder agrarisch bedrijf 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat op de gronden met 
de bestemming Agrarisch bedrijf bijzondere agrarische bedrijven mogen worden opgericht, mits: 
a ' 'it een ad!(ies "aR de I'(IgioRale Inspecteur van de volksgezoRlli=leid V9()(. file i=I'Iilienll van Ret 

.mUieu blijkt dat het bedrijf ter plaatse uit milieuhygienisch en ecologisch oogpunt aanvaardbaar 
is; 

b. de bepalingen van artikel 9 op overeenkomstige wijze worden toegepast; 
c. bedrijfsbelangen niet onevenredig worden geschaad; 
d. de aanwezige bedrijfswoning(en) dient (dienen) te worden gehandhaafd. 

Vervallen woonbestemming na onbewoonbaarverklaring, sloop of tenietgaan 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan voor de gronden met de bestemming Woon· 
doeleinden te wijzigen in de bestemming van het gebied waarbinnen de desbetreffende (bestaande) 
woning is gesitueerd mits gedurende een periode van ten minste 2 jaar nadat de woning onbe
woonbaar is verklaard, gesloopt is of door een calamiteit is tenietgegaan en niet is herbouwd. 

Wijziging bedrijfsbestemming 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan voor de grenden met de bestemming Handel 
en bedrijf te wijzigen in die zin dat een bedrijf dat krachtens bijlage B is toegestaan wordt vervan
gen door een ander bedrijf (A-inrichtingen uitgezonderd), passend binnen de omschrijving als 
verwoord in bijlage G, met dien verstande, dat: 
a. de bebouwingsvoorschriften voor de betreffende gebouwen zoals die zijn opgenomen in bijlage 

B van toepassing dienen te zijn voor de nieuwe situatie; 
b. de eventueel aanwezige bedrijfswoning(en) dient(en) te worden gehandhaafd; 
c. indien gebruik gemaakt wordt van deze wijzigingsbevoegdheid dit wordt bijgehouden in bijlage 

B. Bijlage B wordt geacht een lijst te zijn van ondermeer met deze wijzigingsbevoegdheid 
verleende vergunningen. 

Wijziging ten behoeve van nieuwe bedrijven 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor bedrijven, passend in de 
omschrijving opgenomen in bijlage G, te situeren binnen op de kaart aangegeven bestemmingen 
Agrarisch bedrijf en Bijzonder agrarisch bedrijf en binnen de b3stemming Woondoeleinden, indien 
de aanwezige woningen meer inhoud hebben dan 750,00 m , met dien verstande, dat: 
a. de eventuele aanwezige bedrijfswoning(en) dient (dienen) te worden gehandhaafd; 
b. indien bij verkleining van het (eventueel) aanwezig bestemmingsvlak zal tevens een nieuwe 

bestemming aan het aangrenzende gebied (binnen) dit bestemmingsvlak moeten worden 
gegeven die aansluit bij de aangrenzende bestemmingen. 

c. nadere eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van ondermeer de sanering van bouwwerken; 
d. indien gebruik gemaakt wordt van deze wijzigingsbevoegdheid dit wordt bijgehouden in bijlage 

E. Bijlage E wordt geacht ondermeer een lijst te zijn van met deze wijzigingsbevoegdheid 
verleende vergunningen. 

Ambachtelijke bedrijven enzovoort binnen de bestemming "Woondoeleinden" 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van ambachtelijk 
bedrijven zoals bedoeld in artikel 1 lid 23, en/of voor dienstverlenende bedrijven/activiteiten 
alsmede de (inpandige) opslag daarvoor, binnen de bestemming Woondoeleinden, met dien 
verstande, dat: 
a. de totale oppervlakte van de bijgebouwen, eventueel gekoppeld aan het hoofdgebouw en 

behorende bij het desbetreffende hoofdgebouw (de woning) niet meer zal zijn dan 1 ~ maal 
de bebouwde oppervlakte van die woning met een absoluut maximum van 200,00 m ; 
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b. van de wijzigingen een lijst moet worden bijgehouden met vermelding van de desbetreffende 
adressen, de toegestane oppervlakte van de gebouwen en de aard van het gebruik; bijlage E 
wordt geacht ondermeer een lijst te zijn van met deze wijzigingsbevoegdheid verleende vergun
ningen. 

Verschuiven van woningen over een afstand van meer dan 20,00 m 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het met meer 
dan 20,00 m verschuiven (in de betekenis van slopen en elders nieuwbouwen) van een woning 
in enige richting, mits geen afbreuk wordt gedaan aan het verkeersbelang. Binnen de geluidhinder
zone dient voldaan te worden aan artikel 7 lid 5 onder g., respectievelijk aan artikel 7 lid 16. De 
begrenzing van de bij een woning behorende erven en tuinen verschuift in een dergelijk geval 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 2. 

Agrarisch bedrijf, Bijzonder agrarisch bedrijf, Agrarisch bedrijf I, Kwekerij, Verzorgingscentrum c.a., 

Handel en bedrijf, Bijzondere doeleinden, Religieuze Doeleinden, Recreatieve doeleinden III, Recrea-

tieve doeleinden IV en Recreatieve doeleinden V tot woondoeleinden 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat op gronden met de 
bestemming Agrarisch bedrijf (artikel 8), Bijzonder agrarisch bedrijf (artikel 9), Agrarisch bedrijf 
I (artikel 10). Kwekerij (artikel 11), Verzorgingscentrum c.a. (artikel 15), Handel en bedrijf (artikel 
16). Bijzondere doeleinden (artikel 18), Religieuze doeleinden (artikel 20), Recreatieve doeleinden 
III (artikel 25), Recreatieve doeleinden IV (artikel 26) en Recreatieve doeleinden V (artikel 27) 
indien een bedrijfs- of dienstwoning is toegestaan, uitsluitend hoofdgebouwen ten behoeve van 
woondoeleinden mogen worden opgericht en gebruikt, mits de bepalingen in artikel 7 op overeen
komstige wijze worden toegepast en er sprake is van bedrijfsbeeindiging met betrekking tot het 
gehele op het desbetreflende bouwperceel gevestigde bedrijf of instelling. Indien van deze 
bevoegdheid gebruik wordt gemaakt zijn burgemeester en wethouders tegelijkertijd verplicht de 
bestemming en het gebruik van het betreflende gebied (binnen) het bestemmingsvlak nader te 
bepalen en wei in het bijzonder in relatie tot de aangrenzende bestemmingen en bevoegd onder
meer eisen te stellen inzake sanering van bouwwerken. Indien gebruik gemaakt wordt van deze 
wijzigingsbevoegdheid wordt dit bijgehouden in bijlage A, als omschreven in artikel 7. Bijlage A 
wordt geacht ondermeer een lijst te zijn van met deze wijzigingsbevoegdheid verleende vergunnin
gen. 

Oprichten openbare nutsgebouwen van 75 m3 tot 150 m3 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het algemeen 
belang of het openbaar nut zoals voortransformatorgebouwen, water(schaps)gemalen, riool(pers)
gemalen, waterwingemalen, (water)meetputten, gasontvangststations, gasdrukre8elstations en 
gasdrukmeetst§tions, waarbij de inhoud van een gebouw niet minder dan 75,00 m en niet meer 
dan 150,00 m mag zijn en de hoogte van een bouwwerk niet meer dan 5,00 m mag bedragen. 

Nieuwe bebouwingsvlakken Agrarisch bedrijf 

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor het bouwen van bouwwerken 
ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijven in het gebied met de bestemming Agrarisch 
gebied (artikel 5), met dien verstande, dat deze bevoegdheid niet geldt voor gronden gesitueerd 
langs de bovenloop van het Koningsdiep zoals aangegeven op afbeelding 5 van de toelichting. De 
bevoegdheid geldt in ieder geval tijdens de uitvoeringsfase van het ruilverkavelingsplan Midden 
Opsterland voor de in het stemmingsrapport aangegeven plaatsen voor boerderijbouw, te weten: 

Nij Beets; Geawei; 
Lippenhuizen; beide kanten SIOsleane; 
Gorredijk; westzijde Badweg ter hoogte van de Kromten; 
Langezwaag; aan de Hegedyk en Langewyk. 
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Indien van de in dit lid gegeven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en daarbij en door het 
stichten van een nieuw agrarisch bedrijf (bedrijfsgebouwen met in beginsel een bedrijfswoning), 
binnen het plangebied een bestaand bedrijf niet meer als zodanig wordt gebruiktlvoortgezet, dan 
zijn burgemeester en wethouders tegelijkertijd verplicht de bestemming en het gebruik van het 
vrijgekomen perc eel nader te bepalen. Alvorens het plan te wijzigen wi"''''Il''' bUflil llr:RIlIl'tllr Il'" 
'''8tl:!g",deFS ad'cieE iR bij de raQinn?'" 'nspects,, ' " an d e l'olksgezpndheid Hopr de bYQiene " an bet 
FAilie!.! SIR bij de DireQte!lr Landbow" . bl at'!! It en openl"cbtrpcreatie !Iit de adyipzen dient onder
meer te blijken dat het bedrijf ter plaatse uit milieuhygienisch en ecologisch oogpunt aanvaardbaar 
is. 

Verschuiving agrarische bouwvlakken 

10. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te w ijzigen in die zin dat de bestemmingsgrens 
tussen enerzijds de bestemmingen Agrarisch bedrijf (artikel B) en/of Bijzonder agrarisch bedrijf 
(artikel 9) met ten hoogste 20,00 m wordt verschoven. Indien van de in dit lid gegeven bevoegd
heid gebruik wordt gemaakt en er gronden vrijkomen dan zijn burgemeester en wethouders 
tegelijkertijd verplicht de bestemming en het gebruik van de vrijgekomen gronden nader te bepalen. . . . . 
dient te blijken dat hij de wijziging, mede in relatie to n e woonbebouwing, 
vanuit milieuhygienis . unt ezien aanvaardbaar vindt en mits er geen bedrijfs-

Wijziging voor het aanleggen of verleggen van wegen en paden 

i 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor het aanleggen of verleggen 
van wegen en paden indien dit uit oogpunt van verkeersveiligheid, voorkoming of beperkinll van 
geluidhinder, bedrijfsbelang of anderszins gewenst is en mits dit bepaalde belangen niet oneven
redig schaadt . 

Verwijdering van de te handhaven houtsingels, houtwallen en structuurlijnen 

12. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te w ijzigen·ten behoeve van het (gedeeltel ijk) 
verwijderen van de op de kaart aangegeven "te handhaven houtsingels, houtwallen" of "te 
handhaven structuurlijn" of een combinatie van beide, mits zulk gepaard gaat met het tegelijkertijd 
aangeven van een nieuwe gelijkwaardige wal, singel of waterlossing. 
Voorwaarden bij het toepassen van deze bevoegdheid zijn: 
a. de agrarische en/of waterbeheersings-belang moet hiermee gediend zijn; 
b. de nieuwe singel, wal of waterlossing moet in de directe nabijheid liggen van die welke wordt 

verwijderd; 
c. de kenmerken van het betreffende gebied moeten worden gehandhaafd of verbeterd; 
d. de waarde van de nieuwe singel, wal of waterlossing moeten gelijkwaardig zijn of gemaakt 

worden aan die welke wordt verwijderd; 
e. het aantal strekkende meter wal/singel dient gelijk te blijven. 

Volkstuincomplexen 

13. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor het aanleggen van volkstuin
complexen als bedoeld in artikel 30 met daarbij behorende bouwwerken. 

Campings 

14. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te w ijzigen voor het aanleggen van kleinscha
lige campings met daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, met dien 
verstande, dat: 
a. per camping maximaal 15 kampeermiddelen en maximaal 5 trekkershutten zijn toegestaan; 
b. per camping niet meer dan twee gebouwen ten behoeve van campingdoeleinden mogen 

worden gebouwd waarvan de totale oppervlakte, goot- en nokhoogte niet meer mag en 
bedragen dan respectievelijk 50,00 m2, 2,50 m en 4,75 m; 
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c. 1. de hoogte van hekken, erfafscheidingen en schuttingen niet meer mag bedragen dan 1,50 
meter; 

c. 2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hekken, erfafscheidingen en schuttingen 
uitgezonderd, zoals speelwerktuigen en daarmee naar aard gelijk te stellen bouwwerken niet 
meer mag bedragen dan 3,50 m; 

d. van de met deze wijzigingsbevoegdheid toegestane campings wordt een lijst (bijlage J) bijge
houden met vermelding van de desbetreffende adressen en aard kampeerfaciliteiten . Bijlage 
J wordt geacht een lijst te zijn van met deze wijzigingsbevoegdheid verleende vergunnin
gen/toestemmingen; 

e. 1. de camping gesitueerd mag zijn in het gebied waar uitbreiding van verblijfsrecreatie krachtens 
bijlage K is toegestaan; 

e. 2. tussen de campings en een eventueel aanwezig natuurgebied een zone aanwezig moet zijn; 
een afstand van ongeveer 200 meter moet ten aanzien van die zone ring als richtlijn worden 
gehanteerd; situering alsmede aard en omvang van de camping zullen mede van invloed zijn 
bij het hanteren van genoemde afstandsmaat; 

e. 3. de camping (grotendeels) zal moeten grenzen aan een bestaand bebouwd en bestemd perceel 
bestemd voor bijvoorbeeld Woondoeleinden of Agrarische doeleinden. 

Verplaatsing bllzonder agrarische bedrijven 

15. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming 
Agrarisch gebied (artikel 5), ten behoeve van de verplaatsing van een bijzonder agrarisch bedrijf 
wordt gewijzigd in Bijzonder agrarisch bedrijf (artikel 9). Deze bevoegdheid geldt echter niet voor 
de gronden langs de bovenloop van het Koningsdiep zoals aangegeven op afbeelding 5 van de 
toelichting. Alvorens het plan te wijzlQen "dQQen buc"emees'e' en wetbo",te,s een adw'es io bij 
&Ie c8ijQQa~ 'p&pectp,' , " in de \ro 'ksge zoodbeid 'l00' rip b )'gipne van b e t m jlip,t en b ij rip Direc tet/C 

tSlfe'hetHu , ""etbb, eM e"effltJeJ:lYS9FS8t'" Iii( ge Rdw", 19n moet blijken dat de wijziging mede in 
relatie tot eventueel aangrenzende woonbebouwing, vanuitmilieuhygienisch en ecologisch oogpunt 
aanvaardbaar is en er geen bedrijfsbelangen onevenredig worden geschaad. Indien van de in dit 
lid gegeven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, dan zijn burgemeester en wethouders tegelilker
tijd verplicht de bestemming en het gebruik van het vrijgekomen perceel nader te bepalen. 

Agrarisch gebied tot Bas 

16. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming 
Agrarisch gebied (artikel 5), wordt gewijzigd in Bas (artikel 13). Deze wijziging behoeft aileen te 
worden toegepast, indien er sprake is van de aanplant van bos met een aaneengesloten opper
vlakte van meer dan 2 ha. 

Agrarisch gebied met natuurwaarde tot Bos 

17. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming 
Agrarisch gebied met natuurwaarde (artikel 6) wordt gewijzigd in Bos (artikel 13). Deze wijziging 
behoeft aileen te worden toegepast, indien er sprake is van de aanplant van bos met een aaneen
gesloten oppervlakte van meer dan 1 ha. 

Agrarisch gebied enl of Agrarisch gebied met Natuurwaarden tot Natuurgebied of Agrarisch gebied tot 
-----_._----------------------------------------------------------------------------------------------
Agrarisch gebied met natuurwaarde 

1 B. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan ter uitvoering van rijks- en provinciale plannen, 
zoals bllvoorbeeld het Natuurbeleidsplan, in die zin te wijzigen dat de bestemming Agrarisch gebied 
(artikel 5) enlof Agrarisch gebied met Natuurwaarde (artikel 6) wordt gewijzigd in Natuurgebied 
(artikel12) of de bestemming Agrarisch gebied (artikeI5) wordt gewijzigd in Agrarisch gebied met 
natuurwaarde (artikel 6). Het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid vloeit in beginsel voort 
uit plannen van hogerhand. Van de bevoegdheid mag niet eerder gebruik worden gemaakt dan 
wanneer het Landbouwschap, gewestelijke raad voor Friesland, de Friese milieuraad, het betref
fende waterschap en voorzover in functie, de landinrichtingscommissie van een (eventueel) in 
uitvoering zijnde landinrichtingsplan, vooraf zijn geraadpleegd. 
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Bos tot Natuurgebied 

19. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wllzigen in die zin dat de bestemming Bos 
fartike! 13), wordt gewijzigd in Natuurgebied fartike! 12). 

Toetsing 

20. Bij het behandelen van een aanvraag voor een wijziging nemen burgemeester en wethouders de 
in artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 

Procedure 

21. Een besluit tot wijziging van het plan zoals bedoeld in dit artikel wordt niet vastgesteld alvorens 
belanghebbenden gedurende 14 dagen door burgemeester en wethouders in de gelegenheid zijn 
gesteld schriftelijk bezwaren in te dienen. De terinzagelegging van de voorgestelde wijziging 
wordt tevoren in Mn of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden en 
voorts op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 
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Artikel 38 - Aigemene vriistellingsbevoegdheid ex artikel 15 van de Wet 00 de Ruimtelijke Ordening 

Geringe mate aanpassen van het plan 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan, 
voor zover dit, tengevolge van geringe afwijkingen of onnauwkeurigheden op de plankaart, 
noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het plan, met dien verstande, dat de genoemde 
afwijkingen ten hoogste 5,00 meter mogen bedragen. 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
ten behoeve van een vermeerdering of een vermindering van de voorgeschreven maten met 
betrekking tot de goothoogte en de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
inhouds- en oppervlaktematen toe te staan, mits de vermeerdering of de vermindering niet meer 
dan 10% bedraagt. 

Windturbines 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
voor het oprichten van windturbines voor de opwekking van energie ten behoeve van bedrijven 
en woningen, met dien verstande, dat de hoogte van een windturbine, de wieken niet meegere
kend, niet meer mag bedragen dan 25,00 m en de turbine een stedebouwkundige relatie moet 
hebben met de bebouwing waaraan deze dienstbaar is. Bij een grotere hoogte dan 20,00 m 
moeten Gedeputeerde Staten van Friesland vooraf een verklaring van geen bezwaar hebben 
afgegeven. 

Biogasinstallaties 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
voor het oprichten van biogasinstallaties ten behoeve van agrarische en bijzondere agrarische 
bedrijven, met dien verstande, dat: 
a. de inhoud van tanks en andere bouwwerken per installatie niet meer dan 150,00 m3 mag 

bedragen; 
.b-wit een advies "an d_~le Inspecteur_4e-v~eiG-vG~~e van he+ 

.milie!! blijkt dat de installatie ter plaatse uit milieuhygienisch oogpunt aanvaardbaar is. 

Gebouwtjes van openbaar nut kleiner dan 75 m3 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen ten behoeve van het algemeen 
belang of het openbaar nut, zoals voor het realiseren van telefooncellen, wachthuisjes, transforma
torstations, riool(pers)gemalen, gasontvangststations, gasdrukregelstations, gasdrukmeetstations, 
water(schaps)gemalen, waterwingemalen, (water)meetputten en toiletgebouwen waarbij de inhoud 
van een gebouw maximaal 75,00 m3 mag zijn en de hoogte van een bouwwerk niet meer mag 
zijn dan 3,00 m. 

Opsporingsonderzoeken en hoogspanningsmasten 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
voor het verrichten van opsporingsonderzoeken in de grond en voor het bouwen van hoogspan
ningsmasten, met dien verstande dat deze bevoegdheid, anders dan voor seismografisch onder
zoek, niet geldt voor gronden met de bestemmingen Natuurgebied, Park met golfbaan, Bijzondere 
Doeleinden ex artikel 18 lid 3 en Bos en mits Gedeputeerde Staten van Friesland vooraf een 
verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven. 
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Agrarisch bedrijf, Bijzonder agrarisch bedrijf, Agrarisch bedrijf I, Kwekerij, Verzorgingscentrum c.a., --_ ....................................•.......•........................•.................................................... 
Handel en bedrijf, Bijzondere doeleinden, Religieuze Doeleinden, Recreatieve doeleinden III, Recrea··· 

tieve doeleinden IV en Recreatieve doeleinden V tot woondoeleinden 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen opgenomen 
in de Brtikelen Agrarisch bedrijf, Bijzonder agrarisch bedrijf, Agrarisch bedrijf I, Kwekerij, Verzor· 
gingscentrum c.a., Handel en bedrijf, Bijzondere doeleinden, Religieuze doeleinden, Recreatieve 
doeleinden III, Recreatieve doeleinden IV, Recreatieve doeleinden V indien een bedrijfs·of dienst· 
woning is toegestaan, ten behoeve van woondoeleinden, mits de bepalingen in artikel 7 op 
overeenkomstige wijze worden toegepast en er sprake is van bedrijfsbeeindiging met betrekking 
tot het gehele op het desbetreffende bouwperceel gevestigde bedrijf of instelling. Bij het verlenen 
van deze vrijstelling kunnen in ieder geval eisen worden gesteld ten aanzien van sanering van 
bouwwerken (bijvoorbeeld mestsilo's, mestbassins en bouwwerken v~~r voedselopslag zoals een 
sleufsilo) . 

Vergroting agrarische bebouwingsvlakken 

8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het plan en wei in die zin 
dat: 

de bestemmingsvlakken van de bestemmingen Agrarisch bedrijf en/of Bijzonder agrarisch bedrijf 
met ten hoogste 25 % vergroot worden; 
de oppervlakte van een agrarisch bouwvlak met maximaal 0,2 ha wordt vergroot uitsluitend ten 
behoeve van noodzakelijke mestopslag. 

dient te blijken dat hij de vrijstelling, mede in relatie tot e woonbebouwing, 
vanuit milieuhygienis unt ezien aanvaardbaar vindt en mits er geen bedrijfs· 

Antennes 

9. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
en toe te staan dat voorzieningen worden opgericht ten dienste van het ontvangen en zenden van 
radio· en televisiesignalen, mits; 
a. deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn; 
b. de hoogte niet meer bedraagt dan maximaal 15,00 m voor antennes voor privtlgebruik en 

maximaal 30,00 m voor antennes voor gemeenschappelijk gebruik. 

Vlaggemasten en dergelijke 

10. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
met betrekking tot de hoogte van vlaggemasten en vergelijkbare bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, tot ten hoogste 8,00 m. 

Veetunnels 

11. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan 
ten behoeve van het oprichten van tunnels ten behoeve van het vee in aansluiting op de bestem· 
ming "Wegen" (artikel 34) . 

Picknickvoorzieningen 

12. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor picknickvoorzieningen, 
eventueel in combinatie met parkeervoorzieningen, en naar aard daarmee gelijk te stellen voor· 
zieningen en overige recreatieve voorzienin~en waarbij het bebouwd oppervlak en de hoogte per 
gebouw maximaal respectievelijk 15,00 m en 3,00 m mag bedragen. 
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Toetsing 

13. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de in 
artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 

Procedure 

14. De in de leden 3 tot en met 12 van dit artikel bedoelde vrijstellingen worden niet verleend, alvo
rens eigenaren en/of gebruikers van de aangrenzende gronden of gebouwen gedurende 14 dagen 
door burgemeester en wethouders in de gelegenheid zijn gesteld hun bezwaren tegen zodanige 
vrijstelling schriftelijk kenbaar te maken. De terinzagelegging van de voorgestelde vrijstelling wordt 
tevoren in Mn of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden en voorts op 
de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 
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PARAGRAAF 4 - GEBRUIKSBEPALINGEN 

Artikel 39 - Gebruik van gronden anders dan voor bebouwing 

Aigemene gebruiksbepaling 

1. Het is verboden gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de bij het plan 
daaraan gegeven bestemming. 

Voorbeelden van verboden gebruik 

2. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: 
a. het gebruik van de gronden als opslag-, stort-, of bergplaats voor puin, chemisch, radioactief 

of welk afval dan ook, gerede en ongerede goederen, uitgezonderd opslag ter realisering van 
de bestemming, dan wei ten behoeve van het norma Ie onderhoud en beheer van gronden; 

b. het gebruik van de gronden voor het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen; 
c. het gebruik van gronden voor opsporingsboringen. 

Uitzonderingen 

3. Het bepaalde in lid 2 onder b. is niet van toepassing voor: 
a. het plaatsen of geplaatst houden van aan kampeermiddel op het erf van een woning; 
b. het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen voor ten hoogste 72 uur, indien en 

voor zover hiervoor bij gemeenteraadsbesluit een gebied is aangewezen; 
c. het plaatsen of geplaatst houden van ten hoogste drie kampeermiddelen ten behoeve van 

recreatief nachtverblijf daarin op het erf van een agrarisch bedrijf, indien en voor zover burge
meester en wethouders terzake vrijstelling hebben verleend; er mogen ten hoogste vijf kampeer
middelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf op het erf van een agrarisch bedrijf worden 
geplaatst indien het betreffende agrarisch bedrijf niet gesitueerd is in de zones waarin uitbreiding 
verblijfsrecreatie krachtens bijlage K niet is toegestaan. Zodanige vrijstelling wordt in elk geval 
niet verleend indien het desbetreffende boerenerf een uitloop heeft op gebieden welke wat 
betreft flora en/of fauna kwetsbaar voor betreding zijn; aan een vrijstelling kan het voorschrift 
worden verbonden dat een afschermende beplanting eerst voldoende moet zijn gegroeid 
alvorens in de toekomst tot plaatsing van de kampeermiddelen mag worden overgegaan; 

d. het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van groepen, uitgaande van een vereniging of 
andere organisatie met een doelstelling van sociale, culture Ie, educatieve of wetenschappelijke 
aard, voor een al dan niet aaneengesloten periode van ten hoogste 100 dagen, indien en 
voorzover burgemeester en wethouders terzake vrijstelling hebben verleend; een zodanige 
vrijstelling wordt in elk geval niet verleend indien het desbetreffend perceel een uitloop heeft 
op gebieden welke wat betreft flora en/of fauna kwetsbaar voor betreding zijn. 

4. Het in lid 3 onder c. opgesomde maximale toegestane aantal van vijf kampeermiddelen ten 
behoeve van recreatief nachtverblijf op een erf van een agrarisch bedrijf kan wanneer dit krachtens 
de Wet op de Openluchtrecreatie is toegestaan worden verhoogd tot 10; dit betekent dat dan voor 
"ten hoogste vijf kampeermiddelen" als omschreven in lid c. moet worden gelezen "ten hoogste 
tien kampeermiddeleen dan wei het dan bij Wet op de Openluchtrecreatie toegestane maximum 
aantal" . 

Vrijstelling 

5. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in lid 1 gestelde verbod, indien strikte 
toe passing zou leiden tot een niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperking van het 
meest doelmatig gebruik. 

Toetsing 

6. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de in 
artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 40 - Gebruik van gebouwen en andere bouwwerken 

Aigemene gebruiksbepaling 

1. Het is verboden gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, te gebruiken op een wijze of tot 
een doel strijdig met de bij het plan aan de gronden gegeven bestemming. 

Voorbeelden van verboden gebruik 

2. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: 
a. het gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen, met inbegrip van bedrijfswoningen, voor woon

doeleinden zonder dat dit aan de uitoefening van het agrarisch bedrijf op het betreffende 
bouwvlak is gerelateerd en voor recreatieve doeleinden voorzover dat overigens bij deze 
voorschriften niet is toegestaan; 

b. het gebruik van bedrijfsgebouwen op de gronden met de bestemming Agrarisch bedrijf voor 
bijzondere agrarische doeleinden, voorzover dat overigens bij deze voorschriften niet is toege
staan; 

c. het gebruik van agrarische bedrijfsgebouwen als opslagplaats voor puin, chemisch, radioactief 
of welk afval dan ook, gerede en ongerede goederen, uitgezonderd puinopslag ter realisering 
van de bestemming en opslag ten behoeve van agrarische doeleinden; 

d. het gebruik van seizoenwoonverblijven voor permanente bewoning; 
e. het gebruik van gebouwen voor bedrijfsdoeleinden, bijzondere doeleinden, onderwijsdoeleinden 

en religieuze doeleinden indien zij niet als zodanig zijn bestemd; 
f. het gebruik van voor woondoeleinden bestemde gebouwen als seizoenwoonverblijf; 
g. het gebruik van bijgebouwen voor permanente bewoning of als seizoenwoonverblijf; 
h. het gebruik van bijgebouwen, voor het staUen van meer dan 2 paarden of het houden van 

varkens, mestkalveren, mestkippen en pelsdieren met uitzondering van hetgeen bij voorschrift 
is toegestaan; 

i. het gebruik van gebouwen voor het uitoefenen van detailhandel, met uitzondering van hetgeen 
bij voorschrift is toegestaan. 

Vrijstelling 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 onder a. 
voor een al dan niet aaneengesloten periode van ten hoogste 100 dagen; een zodanige vrijstel· 
ling wordt in elk geval niet verleend indien het desbetreffende perc eel een uitloop heeft op 
gebieden welke wat betreft flora of fauna kwetsbaar voor betreding zijn. 

4. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in lid 1 gestelde verbod, indien strikte 
toepassing zou leiden tot een niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperking van het 
meest doelmatig gebruik. 

Toetsing 

5. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de in 
artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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PARAGRAAF 5 - OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 41 - Overgangsbepaling omtrent vernieuwing. verandering en vergroting van bestaande 
bouwwerken. die afwijken van het plan 

Aigemeen 

1. Bestaande bouwwerken die afwijken van het plan mogen, behoudens onteigening vanaf het 
ogenblik dat het desbetreffende raadsbesluit door de Kroon is goedgekeurd, gedeeltelijk worden 
vernieuwd en veranderd mits de afwijkingen van het plan naar de afmetingen en de aard niet 
worden vergroot. 

Calamiteit 

2. De in lid 1. bedoelde bouwwerken die afwijken van het plan mogen, nadat en voorzover zij door 
een calamiteit teniet zijn gegaan, behoudens een goedgekeurd onteigeningsbesluit terzake, geheel 
of gedeeltelijk worden vernieuwd, mits: 
a. de afwijkingen van het plan naar de afmetingen en de aard niet worden vergroot; 
b. zo mogelijk de bebouwingsgrenzen in acht worden genomen; 
c. de aanvraag voor de bouwvergunning binnen 2 jaar na het tenietgaan is ingediend. 

Vrijstelling 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling ~e verlenen van het bepaalde in lid 1. voor 
een vergroting van een woning met maximaal 50,00 m ,met dien verstande, dat geen uitbreiding 
is toegestaan, indien en voorzover in een periode van 5 jaar voorafgaande aan de ter visielegging 
van het ontwerp-plan reeds een uitbreiding heeft plaatsgevonden. 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1. voor 
de bouw bij een woning van ten hoogste twee bijgebouwen met een totale oppervlakte van niet 
meer dan 45,00 m2 en een hoogte van niet meer dan 3,50 m. 

Toetsing 

5. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de in 
artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 
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Artikel 42 - Overgangsbepaling omtrent het bestaande gebruik van onbebouwde gronden anders dan 
voor bebouwing, dat afwijkt van het plan 

Aigemeen 

1, Het gebruik van onbebouwde gronden overeenkomstig de be stemming van het uitbreidingsplan 
in hoofdzaak of van het bestemmingsplan voor de Natuurgebieden of krachtens de overgangsbepa
lingen van die plannen, welk gebruik ten tijde van het onherroepelijk worden van het bestem
mingsplan "Landelijk gebied", in strijd met dit bestemmingsplan wordt gemaakt, mag worden 
voortgezet, mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet worden vergroot, 

2, Het is verboden een met het plan strijdig gebruik te wijzigen in een ander met het plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze wijziging de afwijking niet wordt vergroot, 

Vrijstelling 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2, indien 
strikte toe passing zou leiden tot een niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperking van 
het meest doelmatig gebruik, 

Toetsing 

4, Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de in 
artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht, 
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Artikel 43 - Overgangsbepaling omtrent het gebruik van bestaande bouwwerken. dat afwijkt van het 
plan 

Aigemeen 

1. Het gebruik van bestaande bouwwerken overeenkomstig de bestemming van het uitbreidingsplan 
in hoofdzaak of van het bestemmingsplan voor de Natuurgebieden of krachtens de overgangsbepa
lingen van die plannen, welk gebruik ten tijde van het onherroepelijk worden van het bestemmings
plan "Landelijk gebied", in strijd met dit bestemmingsplan wordt gemaakt, mag worden voortgezet, 
mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet worden vergroot. 

2. Het is verboden een met het plan strijdig gebruik te wijzigen in een ander met het plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze wijziging de afwijking niet wordt vergroot. 

Vrijstelling 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te veri en en van het bepaalde in lid 2, indien 
strikte toepassing zou leiden tot een niet door dringende redenen te rechtvaardigen beperking van 
het meest doelmatig gebruik. 

Toetsing 

4. Bij het behandelen van een aanvraag voor vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de in 
artikel 4 gegeven Beschrijving in hoofdlijnen in acht. 



82 

PARAGRAAF 6 - STRAFBEPALING 

Artikel 44 - Strafbeoaling 

Overtreding van het bepaalde in artikel 5 lid 7, artikel 6 lid 7, artikel 7 lid 17, artikel 12 lid 6, artikel 13 
lid 7, artikel 14 lid 5, artikel 18lid 8, artikel34 lid 5, artikel 35 lid 4, artikel 361id 4, artikel 39 leden 1 
en 2, artikel 40 leden 1 en 2, artikel 41 leden 1 en 2, artikel 42 leden 1 en 2 en artikel 43 leden 1 en 
2 is een strafbaar fait als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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PARAGRAAF 7 - SLOTBEPALING 

Artikel 45 - Titel 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "Voorschriften bestemmingsplan Landelijk gebied". 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Opsterland, gehouden 
op 1 oktober 1990, nr. 5. 

w.g. J. van Bodegom , voorzitter 

w.g. J.L. van Tuinen , secretaris 
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Bijlage A - woninglijst. 



 



Onderdeel uitmakende van de bestemning Woondocleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

De Biskop 

De Bult 

Djippegatspaed 

huis~ max. m3 
nr. waning 

art. 
7.5.c 

1 300 
2 450 
3 300 
4 300 
5 1000 
6 950 
7 450 
6 300 

10 350 
12 350 
14 450 
15 650 

1 
3 
7 
B 
9 

11 
12 

1 
2 
3 

750 
500 
400 
350 
550 
550 
400 

300 
400 
350 

Duerswa ldmer We i 13 1300 

Houtwal 

Jarig van der 
Wielen Wei 

Kreilen 

Leidyk 

15 300 

10 
12 
13 
14 

3 
7 

9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 

1 
3 
5 
6 
7 
8 

10 

400 
400 
450 
700 

300 
450 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
750 

350 
650 
450 
350 
550 
550 
550 

2 1150 

besluit en 
omschrijving 
{extra in-
houd hoofd-
gebouwe.d.} 
art. 7.13 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Deze bevoegd
heid geldt 
niet zolang 
het gebouw 
een monument 
is in de zin 
van de Monu
mentenwet. 
Minimale af
stand 12 m. 

Minimale af-
stand 13 m. 
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Straatnaam huis-
nr. 

Mandefjild 1 
2 
4 
5 
6 

12 

Bijlage A 

Dorp: Bakkeveen 
Deelplan: 1 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

350 
450 
650 

1250 
400 
850 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

--------------------------------------------------------
Mandewyk 

MjQrnster We i 

Nije Orintse Wei 

N i jefeanster We i 

Skeane Reed 

Verlengde 
Scheidingsweg 

1 750 
2 300 
9 300 

10 400 
11 400 

12 900 
13 600 

14 400 
15 800 

17 350 
19 1400 
20 300 
21 400 
23 800 
25 500 
35 300 
37 600 

20 350 
22 1250 
24 350 

26 450 
28 450 
30 1150 
34 650 
45 300 

41 350 
47 350 
51 300 

2 400 

2 1050 
4 900 

2 
3 

350 
350 

3300 

Minimale af-
stand 10 m. 

Minimale af-
stand 10 m. 

Minimale af-
stand 10 m. 

Minimale af-
stand 15 m. 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7, 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschr i jv i ng sen Lv.m. 

art. (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.O.V. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 3 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Bakkeveen 
Deelplan: 1 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.S.c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (bIz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Beakendyk 

Binnenwei 

Boskwei 

Bremerwei 

De Mersken 

Dwarswyk 

Foarwurk 

huis- max. m3 
nr. woning 

art. 
7.5. c 

I 450 
2 1050 
3 300 
4 450 
6 1250 
8 950 

2 400 
7 450 

10 650 
13 300 
21 800 
22 500 
24 550 
25 400 
26 900 
27 950 
28 500 
29 800 
34 350 
37 650 
38 450 
41 400 
43 300 
45 350 
47 300 
49 400 
51 600 

2 
2a 
4 
6 
8 

10 
12 

350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 

1 350 
3 400 
6 500 
8 400 

10 350 
12 800 
14 350 
16 1200 
18 650 
26 550 

5 
12 

400 
600 

1 1350 
3 850 
5 700 

1 850 
5 350 
6 1250 
7 450 

10 1150 
11 300 
13 350 
14 350 
15 300 
16 800 
17 450 
19 550 
18 300 
20 400 
22 300 

besluit en nadere ei-
omschrijving sen 1. v.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- t.O.V. de 
gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam 

Foarwurk 
(vervolg) 

Grinzerleane 

Klauwertswei 

langpaed 

Middenwei 

Skieppedrift 

Taeijewyk 

Bijlage A 

Dorp: Siegerswoude 
Oeelplan: 2 

huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. 

24 
25 
26 
28 
30 
32 
33 
35 
36 
39 
40 
44 
46 
48 

1 
3 
5 
7 
8 

10 
12 
16 
18 
22 

3 
5 
8 
9 

11 
12 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 

30 
32 

1 
2 
3 
5 

Sa 
7 

17 

2 
6 
8 

waning 
art. 
7.5. C 

300 
450 
300 
300 
300 
300 
350 
900 
550 
350 
350 
500 
400 
350 

400 

450 
450 
600 
500 
450 
450 
400 
300 
300 
400 

350 
300 
450 

1050 
300 
300 
300 
500 
500 
300 
450 
400 
300 
400 
500 
600 

350 
700 

350 
500 
300 
350 
500 
500 
300 

500 
300 
650 

1 850 
3 350 
4 1350 
8 450 

omschrijving sen i. v.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- Lo. v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Minimale af-
stand 10 m. 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Van Akenwei 

Waskmerwei 

huis-
nr. 

2 
4 

4a 
4b 

6 

2 

max. m3 
won ing 
art. 
7.5.c 

350 
450 
350 
350 
500 

900 

besluit en nadere ei-
omschri jv i ng sen Lv.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- t.o.v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Siegerswoude 
Deelplan: 2 

max. m3 besluit en nadere ei-
woning omschrijv;ng sen ; .v.m. 
art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschr i jv i n9 sen i. v .m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Siegerswoude 
Deelplan: 2 

max. m3 besluit en nadere ei-
waning omschrijving sen l.v.m. 
art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o,Y. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art, 7.21 



Dnderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Boskdobbe 

De Scheiding 

De S10s 

Hearsterwei 

Kromhoek 

't Tolhek 

huis-
nr. 

2 
4 

2 
4 

3 
5 
8 

10 
12 
16 
18 
20 
22 
24 

2 
4 

25 
27 
29 
31 

3 
5 

7 
11 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
31 
32 
34 
35 
36 
38 
40 
44 

max. m3 
woning 
art. 
7.5.c 

900 
500 

350 
500 

450 
550 
700 
300 
400 
800 
350 
800 
300 
600 

300 
350 
450 
300 
350 
350 

350 
350 

300 
300 
600 
300 
300 
400 

1550 
850 
550 
400 
400 
500 
300 

2700 
900 
450 

300 

3 300 
5 750 
7 850 
9 500 

11 400 
13 400 
15 300 
17 750 

besluit en 
omschr i jv i ng 
(ext ra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i .v.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af-
stand 13 m. 

I.o.v. To1-
heksleane mi
n ima le af
stand 25 m en 
1.0. v. 
't Tolhek mi
nimale af
stand 25 m. 
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Straatnaam 

Tolheksleane 

huis-
nr. 

22 
24 
26 
28 
30 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 

Bijlage A 

Dorp: Frieschepalen 
Deelplan: 2 

max. m3 
waning 
art. 
7.5. c 

350 
350 
400 
350 
550 
450 
350 
400 
400 
350 
750 
300 
300 
300 
300 
350 
400 
950 
300 
550 
300 
300 
400 
300 
400 
350 
500 
300 
500 
500 
350 
400 
700 
300 

besluit en 
omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.o. v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingshevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37, lid 7, 
behelsende het onderhrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschr i jvi ng sen i .v.m. 

art. (ext ra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 8 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Frieschepalen 
Deelplan: 2 

max. m3 besluit en nadere ei-
waning omschrijving sen; .v.m. 
art. (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.O.V. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max; m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen Lv,m. 

art. {extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t,o.v. de 

gebouwe.d.} weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Beakendyk I 300 
2 300 
3 300 
4 300 
5 300 
6 300 
7 300 
8 300 
9 300 

10 300 
11 300 
12 300 
13 300 
14 300 
15 450 
17 500 
18 750 
21 575 

21a 575 
---------------------------------------------------------
Boerestreek 500 I.o.v. Skiep-

peleane mini-
maal 10 m. 

2 1000 T.o.v. Boere-
streek mini-
maal 25 m. 

3 400 Minima le af-
stand 20 m. 

4 400 
7 400 
8 600 
9 300 

10 700 
11 300 
12 300 
14 550 
16 350 
17 350 
19 300 
22 350 Minima le af-

stand 15 m. 
26 600 
27 350 
28 300 

28a 450 
30 300 
32 350 
34 300 
35 350 
36 300 
37 500 
39 1300 
40 550 
42 300 

----------------------------------.----------------------
BOtewei 2 350 

14 2400 
14a 300 

21 350 
22 350 
23 300 
24 850 

---------------------------------------------------------
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Straatnaam huis-
nr. 

De Feart 2 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
16 
20 
21 
22 
23 
25 

27 

28 
29 

31 

32 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 

52 
54 
55 
56 
60 
62 

64 
65 
66 
67 
69 
70 

71a 
73 

75 
77 
78 
79 

80 
82 
87 
89 

91 
93 

Bijlage A 

Dorp: Ureterp 
Deelplan: 3 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

450 
1050 
400 

1150 
350 
500 
900 
400 
350 
400 
400 
300 

1000 
300 
950 

450 

450 
350 

1000 

1200 
300 

1000 
650 

1500 
700 
300 
300 

550 
300 
450 
300 
300 
350 
650 
450 

600 
300 
350 
450 
650 
450 

450 
300 
400 
650 
300 
300 

350 
400 

950 
450 
400 
300 

600 
400 
350 
300 

350 
350 

nadere ei-
sen i .v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af-
stand 14 m. 
Minimale af-
stand 14 m. 

Minimale af-
stand 14 m. 
Minimale af-
stand 14 m. 

Minimale af-
stand 14 m. 

Minimale af-
stand 8 m, 

Minimale af-
stand 8 m. 

Minimale af-
stand 8 m. 

Minimale af-
stand 13 m. 

Minimale af-
stand 14 m. 

Minimale af-
stand 14 m. 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

5traatnaam huis- max. m3 
nr. waning 

art. 
7.5.0 

De Feart (vervolg) 95 350 

De Mersken 

Leidyk 

Lipomwyk 

Mounleane 

97 300 

99 350 

101 300 
103 350 
109 450 
113 350 
115 400 
117 750 
123 350 

125 300 

127 300 

129 300 

133 300 
135 450 

137 500 

139 450 

141 350 
143 400 

147 400 

149 600 
151 450 
157 350 
159 850 

1 300 
3 400 
5 1200 
9 1000 

10 400 

1 
5 
8 

10 
12 
15 
17 
18 
23 
24 
25 
26 
29 

2 
10 
12 

450 
500 
300 
500 
550 
350 
350 
650 
550 
450 
450 
550 
550 

400 
300 
350 

6 300 
7 300 
8 300 
9 300 

10 300 
11 300 
14 1500 
16 300 

besluit en 
omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Min ima 1e af
stand 14 m. 
Minimale af
stand 14 m. 
Minimale af
stand 14 m. 

Minima1e af
stand 14 m. 
Minimale af
stand 13 m. 
Minima 1e af
stand 13 m. 
Minima1e af
stand 13 m. 

Minimale af
stand 13 m. 
Minima 1e af
stand 14 m. 
Minima1e af
stand 15 m. 

Minima 1e af
stand 14 m. 
Minimale af
stand 13 m. 

Minimale af
stand 15 m. 
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5traatnaam 

Moun1eane 
(vervo1g) 

Dokter Prakken-
1eane 

5e lmien 

5chansweg 

5koa 1 1e leane 

Tsjerkeleane 

Bijlage A 

Dorp: Ureterp 
Dee1p1an: 3 

huis- max. m3 bes1uit en 
nr. waning 

art. 
7.5.0 

17 300 
19 300 
20 300 
21 350 
23 350 
25 750 
29 750 

31a 450 
32 300 
33 300 
34 300 
35 300 
37 1150 
42 400 
43 750 

67 550 

350 

3 350 
4 500 
5 950 

5a 300 
6 950 

13 500 
16 300 
17 300 
19 300 
20 1500 
22 450 
23 300 
26 350 
27 350 

27a 400 
28 350 
34 300 
35 550 
38 1500 
40 1750 
41 1200 
48 400 
49 900 
51 400 

1 600 
2 1150 
6 600 
7 350 
8 550 

11 350 
12 350 

10 
14 
18 
22 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

11 
13 
15 

500 
800 
300 
300 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af-
stand 15 m. 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Tsjerke leane 
(vervo1g) 

Va lorn 

Verbindingsweg 

Weibuorren 

Wytharst 

Zandstra reed 

huis-
nr. 

17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 

max. m3 
waning 
art. 
7.5.c 

550 
300 
400 
350 
350 
350 
300 
350 
550 

17 1400 
19 500 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

13a 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

20a 

450 
300 
500 
500 
400 
500 
300 
350 
350 
300 
550 
550 
350 
300 
350 
300 
400 
300 
300 
300 
300 
300 

350 
1aa 450 

2 350 
10 300 
12 350 
14 2700 
20 2250 
89 500 
91 300 
93 300 

3 
4 
5 

1 
2 
4 

350 
350 
400 

650 
350 
300 

besluit en nadere ei-
omschrijving sen i. v .m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- t.o.v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bij1age A 

Dorp: Ureterp 
Dee1p1an: 3 

max. m3 besluit en 
waning omschrijv;ng 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.O.v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7, 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam hu is~ max. m3 besluit en nadere ei~ 
nr. woning omschrijving sen Lv.m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Ureterp 
Deelplan: 3 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.5. c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen LV.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Ald Duerswald 

Biskopsreed 

BOtewe i 

Compagnonsfeart 

Duerswa ld 

Jan Hofswyk 

Leidyk 

huis- max. m3 
nr. waning 

art. 
7.5.c 

1 500 
6 1000 
8 1200 

10 500 
14 600 

3 
5 
7 
9 

II 
13 
15 

350 
300 
650 
300 
350 
300 
500 

48 350 
50 500 
59 llOO 
63 1050 

52 

54 

55 

56 
57 

58 
59 
61 

62 
63 

64 

65 

67 
68 
69 
73 
75 

76 

77 

1 
3 
6 

10 
12 
15 
17 
21 
25 
27 
29 

1 
2 
3 
4 
6 

6 

400 

350 

550 

300 
300 

300 
400 
300 

300 
350 

550 

350 

350 
350 
300 
600 
300 

300 

550 

400 
700 
350 
450 
400 
600 
400 
300 
750 
600 
350 

450 
400 
500 
350 
550 

500 

besluit en 
omschr i jv i ng 
(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af
stand 7 m. 
Minimale af
stand 7 m. 
Minimale af
stand 7 m. 

Minima le af
stand 7 m. 

Minimale af
stand 7 m. 

Minimale af
stand 7 m, 
Minimale af
stand 7 m, 
Minimale af
stand 7 m, 

Minimale af
stand 7 m. 
Minima le af
stand 7 m. 
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Straatnaam 

Loksleane 

Merkebuorren 

Moskouwei 

Mounleane 

Nije Heawe; 

Opperbuorren 

hu;s- max, 

Bijlage A 

Dorp: Wijnjewoude 
Deelplan: 4 

m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen i ,v.m, 

17 
19 
21 

art. 
7.5.c 

450 
400 
300 

5 500 
6 2300 
7 450 
9 850 

96 350 
III 600 
ll3 600 
ll5 300 
ll7 400 
119 600 
121 350 
123 350 
125 ll50 

1 
2 
5 
6 
8 

7 
9 

12 
13 
14 

16 
18 

650 
350 
350 
500 
600 

300 
350 
500 
450 
300 

450 
400 

3 550 
4 2350 

375 
la 375 
2 2050 
5 400 
7 500 
8 350 
9 300 

10 300 
12 400 
14 300 

(extra ;n- situering 
houd hoofd- t.O.V. de 
gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Minimale af-
stand 12 m. 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 beslult en nadere ei-
nr. waning omschri jv ing sen i. v .m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Opper Haudmare 2 400 Minimale af-
stand 25 m. 

4 300 Minimale af-
stand 25 m. 

5 300 Min;male af-
stand 25 m. 

6 450 Minimale af-
stand 25 m. 

7 350 Minimale af-
stand 25 m. 

9 500 
10 550 Minimale af-

stand 25 m. 
II 500 
12 350 M;n;male af-

stand 25 ffi. 

14 300 Minimale af-
stand 25 m. 

15 700 
16 350 Minimale af-

stand 25 m. 
38 1150 Minima le af-

stand 25 m. 
41 300 Minimale af-

stand 25 m. 
---------------------------------------------------------
Petersburg 21 300 

23 300 
15 350 
27 300 
29 550 
31 300 
34 350 
36 400 
38 550 

---------------------------------------------------------
Stripe I 400 

3 500 
30 550 

---------------------------------------------------------
Tjalling Harkeswei 73 400 Minimale af-

stand 10 m. 
76 500 Minimale af-

stand 10 m. 
75 500 Minimale af-

stand 10 m. 
77 450 Minimale af-

stand 10 m. 
78 300 
79 550 Minima le af-

stand 10 m. 
80 650 
81 350 Minimale af-

stand 10 m. 
82 300 
85 350 Minimale af-

stand 10 m. 
87 300 Minimale af-

stand 10 m. 
88 400 Minimale af-

stand 10 m. 
92 500 
94 300 
97 550 Minimale af-

stand 10 m. 
99 350 

100 350 Minima le af-
stand 10 m. 

104 450 Minimale af-
stand 10 m. 
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Straatnaam huis-
nr. 

Tja"ing HarkesweilOS 
(vervo19) 106 

Bijlage A 

Oorp: Wijnjewoude 
Oee1p1an: 4 

max. m3 besluit en nadere ei-
waning omschr i jv i n9 sen i. v .m. 
art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.O.V, de 

gebouwe.d . .) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

450 
500 Minimale af-

stand 10 m. 
--------------------------------------------------------
To lleane 2 300 

3 700 
4 400 
5 450 

--------------------------------------------------------
Tsjerkereed I 300 

4 350 
6 800 Minimale af-

stand 7 m. 
--------------------------------------------------------
Weinterp 2 400 

3 800 
4 500 
5 450 
6 350 
7 350 
9 300 

II 450 
12 550 
14 300 
16 400 
18 300 
19 500 
21 400 
27 1000 
29 750 
30 1550 
31 300 
33 300 
35 350 
38 300 
39 500 
41 300 
43 550 
45 4600 
46 1050 
48 950 
50 900 
51 600 
52 300 
54 400 
56 450 
57 500 
58 500 
59 300 
60 1600 
62 350 
63 550 Minimale af-

stand 15 m. 
65 350 Minimale af-

stand 15 m. 
66 300 
68 3300 
69 500 Min;male af-

stand 15 m. 
70 500 
71 300 
73 350 
74 400 
75 350 
76 350 
78 350 
80 350 
82 350 
84 350 
86 500 

--------------------------------------------------------



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr, waning omschrijving sen i. v .m. 

art. (extra in- situering 
7,5,c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouw e,d,) weg 
art. 7,13 art. 7,21 
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Straatnaam huis-
nr, 

Bijlage A 

Dorp: Wijnjewoude 
Deelplan: 4 

max. m3 besluit en nadere ei-
waning omschrijving sen LV.m. 
art. (extra in- situering 
7,5,c houd hoofd- t.O.V. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7,13 art. 7,21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. won ing omschrijving sen i. v.m. 

art. (extra in- situering 
7.5.0 houd hoofd- t.o. v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Binnenwei 1 1350 
3 350 Minimale af-

stand 15 m. 
4 450 
7 2650 
9 900 

10 450 
13 500 
15 300 
17 850 
28 300 
32 300 
34 300 
36 350 
38 350 
40 450 
42 350 
44 350 
46 350 
50 400 
52 450 
54 500 
59 500 
61 300 
63 350 
65 450 
71 300 
73 500 
75 400 
77 350 
79 350 
81 350 
83 450 
85 350 
87 500 
89 400 
91 350 
93 350 
95 300 
97 350 
99 2100 

103 450 
107 500 
109 350 
111 350 
113 450 
115 300 
117 450 

---------------------------------------------------------
Butewei 47 450 

49 550 
51 400 

---------------------------------------------------------
Compagnonsfeart 21 850 Minimale af-

stand 10 m. 
23 300 Minimale af-

stand 10 m. 
24 300 Minima le af-

stand 10 m. 
25 1550 Minimale af-

stand 10 m. 
26 1150 Minimale af-

stand 10 m. 
27 300 Minlmale af-

stand 10 m. 
28 500 Minimale af-

stand 10 m. 
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Straatnaam huis-
nr. 

Compagnonsfeart 29 
(vervo1g) 

30 

32 
33 
37 
41 

42 

43 

45 
46 
47 
48 
49 

51 

Bij1age A 

Dorp: Hemrik 
Dee1p1an: 5 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.5.0 houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

1400 

450 

1000 
550 
400 
350 

500 

300 

300 
300 
300 
300 
550 

500 

nadere ei-
sen 1. v.m, 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

T.o.v. 
Berchleane 
minimale af-
stand 10 m en 
t.o.v. earn-
pagnons-
feart mini-
male afstand 
15 m. 
T .o.v. Berch-
leane mini-
rna 1e afstand 
10 m en 
t,o.V. Corn-
pagons-
feart mini-
rna 1e afstand 
15 m. 

Minima 1e af-
stand 10 m. 
Minimale af-
stand 10 m. 
Minimale af-
stand 10 m. 

Minimale af-
stand 10 m. 
Minima le af-
stand 10 m. 

--------------------------------------------------------
Himrikerpaed 1 350 

2 750 
4 550 

--------------------------------------------------------
Jan Evertswyk 300 Minimale af-

stand 15 m, 
2 700 
3 450 Minimale af-

stand 15 m. 
5 300 

--------------------------------------------------------
Poasen 2 350 Minimale af-

stand 15 m. 
3 300 
5 300 
7 300 
9 300 

11 350 
13 550 
17 350 
21 300 
27 950 

--------------------------------------------------------
Sparjeburd 1 450 

3 350 
5 350 
7 300 
9 550 

11 350 
13 400 
15 400 
21 500 
23 350 
25 350 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. woning omschrijving sen ;.v.m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Sparjeburd 27 1000 
(vervo1g) 29 350 

31 300 
33 300 

---------------------------------------------------------
Tjalling Harkeswei 41 300 

43 550 
44 500 Minimale af-

stand 10 m. 
47 350 Minimale af-

stand 10 m. 
48 400 Minimale af-

stand 10 m. 
49 400 Minimale af-

stand 10 m. 
51 500 
52 450 
54 300 Minima le af-

stand 10 m. 
55 350 Minimale af-

stand 10 m. 
56 300 Minima le af-

stand 10 m. 
57 600 
58 1250 
60 650 
61 350 
62 550 
63 300 
64 500 
65 500 
66 800 
67 500 Minima le af-

stand 10 m. 
69 500 Minimale af-

stand 10 m. 

Welgelegen 21 350 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Hemrik 
Deelplan: 5 

max. m3 besluit en 
woning omschrijving 
art. (extra in-
7.5. c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37, lid 7, 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschr i jv i ng sen Lv.m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o. v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Hemrik 
Deelplan: 5 

max. m3 besluit en 
woning omschrijving 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouwe,d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i .v.m. 
situering 
t.O.v. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Boerestreek 

BOtewei 

hu is- max. m3 
nr. woning 

art. 
7.5.c 

1 1300 
3 1050 

13 500 
23 300 

12a 350 
14 300 
16 650 
18 350 
24 1050 
27 350 
29 300 
31 300 
33 400 
35 350 
37 300 
39 300 
41 !l00 
43 400 
47 300 
49 300 
53 900 
55 400 

besluit en nadere ei-
omschrijving sen i.v.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- t.o.v. de 
gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

---------------------------------- ._---------------------
De Buorren 9 350 

11 450 
13 550 
14 450 
15 400 
17 450 
18 500 
19 450 
20 700 
21 300 
55 300 
57 300 
59 2800 

116 1150 
133 350 
135 950 
137 300 
139 300 
141 400 
143 1650 
153 350 
155 350 

---------------------------------------------------------
Compagnonsfeart 1 350 

2 550 
4 450 
5 300 
7 750 
8 300 
9 750 

11 400 
12 400 Minimale af-

stand 10 m. 
13 500 Minimale af-

stand 10 m. 
14 500 
15 300 Minimale af-

stand 10 m. 
16 300 Minima le af-

stand 10 m. 
17 600 
18 300 
19 350 Minima le af-

stand 10 m. 
20 700 Minima1e af-

stand 10 m. 
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Straatnaam 

Heidereed 

Singel 

SlDsleane 

5weachsterwei 

Bijlage A 

Dorp: Lippenhuizen 
Deelplan: 5 

huis- max. m3 bes luit en nadere ei-
nr. woning 

art. 
7.5. c 

3 300 
4 300 
5 1050 
7 300 
9 350 

11 350 
13 300 
15 300 

2 700 
8 1250 

10 800 
12 550 
16 300 
18 400 
22 550 
24 700 
26 550 
28 300 
3D 450 
32 300 
34 300 
36 550 
38 1250 
40 300 
42 300 

2 

1 
7 

550 

300 
300 

omschrijving sen Lv.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- Lo. v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Tjalling Harkeswei 2 1600 
5 300 
6 300 
7 400 Minimale af-

stand 10 m. 
12 1350 Minima1e af-

stand 10 m. 
13 900 Minimale af-

stand 10 m. 
14a 550 

15 500 
16 350 Minimale af-

stand 10 m. 
17 2440 Minima le af-

stand 10 m. 
18 550 Minimale af-

stand 10 m. 
19 300 Minimale af-

stand 10 m. 
20 300 Minimale af-

stand 10 m. 
21 300 Minimale af-

stand 10 m. 
22 350 Minimale af-

stand 10 m. 
24 1400 Minimale af-

stand 10 m. 
26 300 T.o.v. Tj. 

Harkeswei 
min. afstand 
10 m en 
Lo.v, 510s-
leane min. 
afstand 15 m. 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 
nr. woning 

art. 
7.5.c 

Tjalling Harkeswei 27 
(vervo1g) 

400 

Trijehoek 

We1ge1egen 

29 
31 

32 
35 

37 

39 

I 
2 

400 
300 

400 
750 

550 

300 

400 
500 

3 450 
4 500 
5 700 
6 450 
7 350 
8 350 

10 500 
II 1600 
12 700 
14 300 
16 300 
17 2350 
18 450 
20 2050 
21 400 
23 350 
25 300 
27 300 

I 
3 
7 
9 

11 
13 
17 
19 

300 
300 
350 
450 
450 
500 
550 
400 

besluit en 
omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. Y.m. 
situering 
t.o.Y. de 
weg 
art. 7.21 

T.o.Y. Tj. 
Harkeswei 
min. afstand 
10 m en 
t.o.Y. S10s
leane min. 
afstand 15 m. 

Minima le af
stand 10 m. 

Minimale af
stand 10 m. 
Minima1e af
stand 10 m. 
Minima le af
stand 10 m. 

T.o.y. Trije
hoek min. af
stand 20 m en 
t.o.v. 
Sweachsterwei 
min. afstand 
30 m. 

- 20 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bij1age A 

Dorp: Lippenhuizen 
Oee1p1an: 5 

max. m3 besluit en nadere e i-
woning omschrijving sen LY.m. 
art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.Y. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam hu i s- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. wonlng omschrijving sen LV.m, 

art, (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.o, v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 21 -

Straatnaam huis-
nr. 

8ijlage A 

Dorp: Lippenhuizen 
Deelplan: 5 

max. m3 besluit en nadere e i-
woning omschrijving sen Lv.m. 
art, (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.O.V. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 
nr. woning 

art. 
7.5.c 

Alde Singel 3 1000 
4 1000 
5 300 
6 1350 
8 1350 

Dekemaleane 650 

De Leijen 5 300 
6 350 
7 400 
8 350 
9 300 

10 400 
11 850 
12 850 
14 900 
15 1300 
16 300 
17 300 
18 300 
19 450 
20 300 
21 400 
22 300 
23 550 
24 400 
25 650 
26 350 
27 850 
31 300 
32 850 
33 300 
35 300 
37 300 
39 2150 
41 750 
45 300 
47 300 
53 400 
55 300 
57 300 
59 300 
61 300 
63 300 
65 300 
67 300 
69 300 
71 850 
73 300 
75 600 
77 400 
79 1650 
81 1050 
83 550 
85 400 
87 300 

De Tsjoele 1 350 
2a 550 
3 2000 
5 300 
7 450 
8 350 
9 350 

10 450 
11 800 
12 300 
13 450 

besluit en 
omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i .v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af
stand 10 m. 

- 22 -

Straatnaam 

Dwersfeart 

Easterein 

Hegedyk 

Loevestein 

Nijewei 

Stat ionsweg 

Bijlage A 

Oorp: Gorredijk 
Deelplan: 6 

huis- max. m3 besluit en 
or. 

6 
7 
8 
9 

12 
15 
18 
20 
19 
21 
22 
24 
27 

22a 
23 
24 
25 

16. 
18 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 

32 
33 
36 
38 
42 
44 

waning 
art. 
7.5.c 

300 
300 
300 
800 
300 
300 
300 
650 
450 
350 
300 
300 
300 

300 
300 
300 
300 

400 
300 

1350 
350 
400 
500 
300 
400 
300 

350 
300 
300 
350 
950 
300 

1 350 
2 950 
3 1250 
4 1100 
5 300 
6 600 

79 
81 
85 
89 
91 

114 

350 
300 
600 
550 
350 
350 

93 1800 
95 450 
99 400 

101 550 
103 550 
108 350 

omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af-
stand 10 m. 

Minimale af-
stand 20 m. 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen Lv.m. 

art. (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 23 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Gorredijk 
Deelplan: 6 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.S.c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i .v.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemning Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Bonteboksleane 

De Nije Sleat 

FOgelsang 

Langewyk 

Sing Sang 

huis-
nr. 

1 
3 
4 

1 
3 
6 
7 
8 

10 
12 
13 

1 
la 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 

23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
42 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

11 
12 
13 

1 
2 
3 

4 
6 
7 

max. m3 
woning 
art. 
7.5.c 

300 
300 
700 

700 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
400 

400 
2700 
400 
600 
500 
400 
700 
300 
300 
450 

4245 
300 
450 
450 

300 
400 
300 
950 
500 
600 
500 
300 
400 
850 

2750 
600 

300 
500 
350 
400 
300 
300 
300 
850 
350 
300 
400 

350 
700 
300 

450 
350 
450 

besluit en nadere ei-
omschrijving sen i .v.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- t.O.v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Minimale af-
stand 10 m. 

Minimale af-
stand 10 m. 

- 24 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Jonkerslan 
Deelplan: 7 

max. m3 besluit en 
woning omschrijving 
art. (extra in-
7.5. c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t .0. v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37, lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A, 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen i .v.m. 

art. (ext ra in- situering 
7.S.e houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 25 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Jonkersl&n 
Deelplan: 7 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.S.e houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen LV.m. 
situering 
t.o. v. de 
weg 
art. 7.21 







Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artike1 7 (b1z. 24 en va1gende van de voorschriften) 

Straatnaam 

De Ops 1ach 

De Wyngaerden 

Hegedyk 

Lukster Heawei 

Nije Leane 

huis- max. m3 
nr. woning 

art. 
7.5.c 

22 650 

3 950 
4 1150 
5 300 
6 300 
7 950 
8 300 

10 450 
12 1600 
13 300 
15 600 
17 700 

1 900 
2 550 
3 300 
4 350 
5 300 
6 300 
7 300 
8 300 

10 650 
13 300 
14 450 
15 800 
18 300 
20 400 
50 300 
51 300 
52 350 
56 !l00 
58 1050 

I 300 
3 1600 
5 300 
7 1350 
8 850 
9 750 

10 1900 

6 
8 

300 
300 

besluit en nadere ei-
omschrijvlng sen i .v.m. 
(extra in- situering 
haud haafd- t.o.v. de 
gebauw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 28 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bij1age A 

Oorp: luxwoude 
Oee1plan: 7 

max. m3 besluit en 
woning emschrijving 
art. (extra in-
7.5.c haud hoafd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i .v.m. 
situering 
t.e. v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A, 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen i .v.m. 

art. (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 29 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: luxwoude 
Deelplan: 7 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.S.c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen; .v.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

A lde Dyk 

Alde Hiemen 

BOtewei 

De Streek 

hu;s- max. m3 
nr. waning 

art. 
7.5.c 

4 300 
6 750 
8 300 

10 350 
12 550 
14 300 
16 500 
18 300 
22 300 
28 400 
29 300 
30 700 
31 300 
32 300 
33 300 
34 300 

35a 350 

36 700 
37 300 
38 300 
39 350 
40 300 
41 300 
44 300 
46 300 
48 1550 
54 500 
56 300 
58 500 
60 300 
62 300 
64 300 
68 600 
70 500 
72 350 

3 1150 
4 350 

2 300 
3 300 
4 500 
5 300 
6 1900 
9 450 

10 400 
13 350 
15 300 
19 300 
23 750 

2 300 
3 300 
4 350 
5 350 
6 1400 
7 300 
9 450 

10 2300 
12 500 
13 350 
18 1900 
21 300 
22 300 
23 2350 
24 300 
27 350 

besluit en 
omschrijving 
(ext ra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen ; .v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minima le af
stand 20 m. 

Minimale af
stand 15 m. 

Minimale af-
stand 10 m. 

- 30 -

Straatnaam 

De Streek 
(verv01g) 

De DOker 

De Vonken 

De Walden 

Griene Oyk 

Harnemoune 

Koaibosk 

Kolderveen 

Mouwe Wei 

huis- max. 

Bijlage A 

Dorp: Terwispel 
Oeelplan: 8 

m3 besluit en 
nr. waning omschrijving 

art. 
7.5.c 

28 300 
29 700 
30 300 
31 300 
33 1700 
34 300 
35 300 
36 500 
37 1550 
38 1300 
39 300 
41 300 
42 500 
44 300 
45 1300 
97 400 
99 300 

101 350 
103 300 
105 300 
107 300 
109 300 
111 300 
113 500 

4 

2 
3 
4 
6 
8 

12 
14 

1 
6 

10 

1 
2 

4 
7 

650 

300 
850 
300 
300 
300 
500 
500 

300 
350 
450 

300 
500 

350 
300 

300 

3 1400 
10 1200 

7 
10 
11 
12 
13 
16 

300 
300 
600 
300 
300 
300 

1 750 
2 500 
4 300 
5 1000 
6 300 
7 300 

10 1000 
12 300 

(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af-
stand 15 m. 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Seagerij 

Skeanpaed 

Spa ltenbrege 

TolhOsleane 

huis-
nr. 

1 
2 
5 
7 
9 

11 

max. m3 
woning 
art. 
7.5.c 

350 
300 
550 
550 
350 
500 

1 900 
2 300 
3 2050 
4 500 
5 1000 

16 300 

2 1600 

15 750 

besluit en 
omschr ijv ing 
(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af
stand 15 m. 

- 31 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Terwispel 
Oeelplan: 8 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen Lv.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevaegdheid zaals bedoeld in artikel 37, lid 7, 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A, 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en valgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschr i jv i n9 sen Lv.m. 

art. (extra in- situering 
7.S.c haud hoafd- t.o.v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 32 -

Straatnaam hu;s-
nr. 

Bijlage A 

Oorp: Terwispel 
Deelplan: 8 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.S.c haud haafd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Breewe; 

Bregeleane 

De Rakken 

De Warren 

De Wispel 

Farskewei 

Hanebuert 

Heawei 

huis-
nr. 

48 
50 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
25 

max. m3 
woning 
art. 
7.5.c 

750 
300 

850 

700 

300 
350 
300 
350 
300 
750 
300 
750 
300 
300 
300 
750 
350 
900 
300 
900 
300 
800 
350 
350 

2 300 
3 1100 
5 2100 
6 300 
9 300 

11 400 
12 300 
13 350 

1 350 
2 300 
4 300 
6 300 
8 1100 

12 300 
14 300 
16 500 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

11 
13 

500 
300 
300 
300 
350 
450 
300 
400 
300 

18 450 
20 300 
22 350 
24 300 
26 300 
27 300 
30 300 
36 300 
38 1500 

besluit en nadere ei-
omschr i jv i ng sen Lv.m. 
(extra in- situering 
haud haafd- t.o. v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 33 -

Straatnaam huis-
nr. 

, 

Po lderdyk 1 
2 
3 
4 
5 
7 

Bijlage A 

Dorp: Tijnje 
Deelplan: 9 

max. m3 besluit en 
waning omschrijv;ng 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

600 
400 
650 
350 
300 
500 

nadere ei-
sen i. v.m. 
situering 
t.o. v. de 
weg 
art. 7.21 

--------------------------------------------------------
R iperwa lden 1 700 

2b 350 
3 800 
7 300 

--------------------------------------------------------
Riperwe; 19 300 

21 300 
24 1200 
27 850 
29 300 Minimale af-

stand 10 m. 
30 450 
31 300 
31 400 
33 500 Minimale af-

stand 15 m. 
34 300 
36 450 
38 300 
42 300 Minimale af-

stand 15 m. 
44 800 
46 300 
48 450 
50 450 Minimale af-

stand 15 m. 
54 300 
56 750 
58 1000 
64 500 
66 700 
68 300 
70 850 
74 1300 
76 350 
78 800 
80 700 
82 600 
88 350 

--------------------------------------------------------
Rolbregedyk 8 1100 

12 1200 
13 300 
14 300 
15 300 
17 300 
19 300 
20 500 
21 300 
21 500 
23 300 
24 400 
25 300 
27 300 
29 300 
30 800 
31 300 
32 300 
33 300 
35 300 
37 300 
41 300 
43 300 
47 300 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Rolbregedyk 
(vervolg) 

Tynjewei 

Ulesprong 

Warrewei 

huis-
nr. 

51 
53 
55 

3 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
22 
23 
24 

max. m3 
woning 
art. 
7.5.c 

300 
300 
300 

300 

1050 
300 
300 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
950 
500 
450 
300 
350 
350 
350 
750 
400 

19 500 
21 1350 
23 300 
29 450 
31 300 
33 300 
35 500 
39 300 
41 700 
52 300 
54 300 
56 650 
58 300 
60 750 
62 450 
68 300 
72 350 
74 550 
76 300 
80 300 

besluit en nadere ei-
omschrijving sen i. v .m. 
(extra in~ situering 
houd hoofd- t.o.v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Minima le af-
stand 10 m. 

- 34 -

Straatnaam huis-
nr. 

max. 

Bijlage A 

Oorp: Tijnje 
Deelplan: 9 

m3 besluit en 
waning omschr i jv i n9 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. won ing omschr; jving sen i.v.m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 35 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Tijnje 
Dee lp lan: 9 

max. m3 besluit en 
waning omschrijv;ng 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de Yoorschriften) 

Straatnaam 

B lauwe Kampwe; 

Doarpsstrjitte 

Domela Nieuwen
huisweg 

De Ripen 

huis- max. m3 besluit en 
nr. 

11 
12 
13 
14 

waning 
art. 
7.5.c 

300 
300 
300 
300 

1 1250 

40 300 
41 300 

8 750 
9 300 

10 650 
11 800 
12 300 
15 300 
18 300 
21 300 
22 650 
23 300 
24 300 
25 300 
26 300 
27 300 
28 300 
29 300 
30 300 
31 300 
32 300 
33 300 
34 300 
35 300 
37 500 
38 750 
71 300 
72 350 
73 300 
76 300 
77 300 
87 1100 
88 600 
90 300 
92 1300 
94 300 
95 1500 
96 600 
97 300 
99 300 

100 300 
102 300 
103 350 
104 300 
105 300 
106 350 
107 1000 
108 1100 
112 300 

113 300 
118 400 

2 
5 
6 

11 
14 
21 

300 
750 
350 
300 
350 
950 

omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Min;male af
stand 15 m. 

Minimale af
stand 30 m. 
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Straatnaam 

Gearen 

Geawei 

Janssen-
stichting 

huis- max. 

Bijlage A 

Dorp: Nij Beets 
Oeelplan: 10 

m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen i.v.m. 

art. 
7.5.c 

2 1150 
3 500 
4 900 

5 550 

1 300 
3 350 
4 300 
5 300 
6 300 
8 300 

10 300 
12 300 
14 300 
16 300 
18 1850 
20 800 

1 600 
3 300 

4 550 
9 1250 

10 550 

(extra in- situering 
houd hoofd-
gebouwe.d.) 
art. 7.13 

t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minimale af
stand 15 tn. 

Minimale af-
stand 15 m. 

--------------------------------------------------------
Kanaelwei Noard 1 300 

2 350 
3 300 
4 350 Minimale af-

stand 15 ffi. 

6 300 
9 500 

11 300 
14 300 Minimale af-

stand 20 m. 
18 850 
20 300 Minimale af-

stand 10 m. 
22a 350 
24 350 
26 350 
28 300 Minima 1e af-

stand 20 m. 
30 300 Minimale af-

stand 20 m. 
32 300 Minima1e af-

stand 15 m. 
34 300 Minima 1e af-

stand 15 ffi. 

36 550 
38 300 Minimale af-

stand 15 m. 
40 400 Minimale af-

stand 15 m. 
--------------------------------------------------------
Kanae lwe; Sud 1 

2 
3 
5 
7 

9 
13 

550 
300 
300 
300 
300 

300 
600 

T.o.v, de 
Krume Swyns
wei mln. af
stand 30 m en 
10 m Lo.v. 
Kanae1wei Sud 

Minimale af
stand 20 m, 

--------------------------------------------------------



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden, 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 
nr. waning 

art. 
7.5. c 

KrOme Swynswei 1 350 
1. 300 
lb 300 
2 350 
3 300 
5 300 
6 300 
7 300 
8 300 
9 300 

10 300 
11 300 
12 300 

13. 300 
15 300 
17 750 
19 700 
20 450 
21 450 
24 500 
26 300 

30 950 
31 300 

legewei 300 

2 500 
3 300 
4 400 
5 300 
7 300 

8 300 
12 400 
14 800 
15 300 
16 600 

17. 300 

19 300 

Leppedyk 8 300 
9 350 

10 350 
11 1300 
15 500 
16 350 
17 400 

Prikkewei 18 800 
20 300 

22 750 
28 300 
30 850 
44 600 
48 900 

Swynswei 3 500 

5 850 
6 450 
7 400 
8 350 
9 350 

10 300 
11 300 
12 300 

besluit en 
omschrijving 
(extra in-
houd hoofd-
gebouwe.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen ;. v .m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

Minima le af-
stand 15 m. 

Minimale af-
stand 15 m. 

Minima le af
stand 15 m. 

Minimale af
st.nd 10 m. 

Minima le af
stand 20 m. 

Minimale af-
stand 15 m, 

Minimale af-
st.nd 15 m. 

- 37 -

Straatnaam huis-
nr. 

Swynswei (vervo1g) 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 

Bijl.ge A 

Dorp: Nij Beets 
Dee1p1.n: 10 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.5.c houd hoofd-

gebouwe.d.) 
art. 7.13 

300 
300 
300 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
350 
350 
300 

nadere ei-
sen 1. v .m, 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 

--------------------------------------------------------
To1hekbuurt 2 350 

4 1200 
6 1100 

19 1400 
20 1300 
21 300 

--------------------------------------------------------



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en yolgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen Lv.m. 

art. (extra in- situering 
7.S.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 38 -

Straatnaam huis-
nr. 

. Bijlage A 

Dorp: Nij Beets 
Dee lp lan: 10 

max. m3 besluit en 
waning omschrijving 
art. (extra in-
7.S.c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v .m. 
situering 
t.O.V. de 
weg 
art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Beetsterweg 

Kerkepad Oost 

Kerkepad 'West 

Koefenne 

Poostweg 

Schuinpad 

Van Harinxmaweg 

Zandlaan 

huis-
nr. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
18 
22 

24/26 
28 

47 

I 
2 

3/4 
5 
6 
8 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8/9 
10 
II 
12 

max. m3 
woning 
art. 
7.5.c 

350 
300 
350 

2650 
350 
350 

3750 
500 

2000 
950 
300 
400 

450 

500 
400 
350 
750 
300 
550 

300 
300 
450 
500 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

2 1400 

I 
2 

2 
7 

II 
12 
13 
14 

16 

I 
3 

400 
450 

400 
800 
350 
450 
350 
300 

700 

350 
550 

besluit en nadere ei-
omschrijving sen i.v.m. 
(extra in- situering 
houd hoofd- t.o.v. de 
gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

Min;male af-
stand 20 m. 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Beetsterzwaag 
Dee lp lan: II 

max. m3 besluit en nadere ei-
woning omschr i jv i n9 sen i. v .m. 
art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. woning omschr i jv i ng sen Lv.m. 

art. (extra in- s ituering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Beetsterzwaag 
Dee lp lan: 11 

max. m3 besluit en nadere ei-
waning omschrijving sen i ,v.m, 
art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.o.v. de 

gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 



Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam 

Achterwei 

Aldhof 

Boppefjild 

Poostweg 

Van Harinxmaweg 

huis w max. m3 
nr. woning 

art. 
7.5.c 

I 2050 
3 400 
4 500 
5 350 
7 450 
9 2500 

13 450 

3 400 
7 1600 

10 
12 
14 
16 

15 
18 
19 
21 

500 
300 
300 
300 

950 

650 
550 
500 
400 

besluit en nadere ei w 
omschr i jv i n9 sen i.v.m. 
(extra inw situering 
houd hoofd- t.o.v. de 
gebouw e.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 
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Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Olterterp 
Dee lp lan: 11 

max. m3 besluit en 
woning omschr i jv i ng 
art. (extra in-
7.5. c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen ; .v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 



Wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 37. lid 7. 
behelsende het onderbrengen van panden onder bijlage A. 
onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. 
artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Straatnaam huis- max. m3 besluit en nadere ei-
nr. waning omschrijving sen i. v.m. 

art. (extra in- situering 
7.5.c houd hoofd- t.O.V. de 

gebouwe.d.) weg 
art. 7.13 art. 7.21 

- 42 -

Straatnaam huis-
nr. 

Bijlage A 

Dorp: Olterterp 
Deelplan: 11 

max. m3 besluit en 
woning omschrijving 
art. (extra in-
7.5. c houd hoofd-

gebouw e.d.) 
art. 7.13 

nadere ei-
sen i. v.m. 
situering 
t.o.v. de 
weg 
art. 7.21 
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""'~ilJgc Ef - bedrijvenlijst 
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Bijlage B 

Dorp: Bakkeveen 
Deelplan: 1 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende ~an de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de voor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
hu i snurrrner eventuele wijzigingen op het gebruik op grand + : ~toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : nlet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij deta i lhande 1 gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk ;s toegestaan 
art. 16.1.a.l art. 16.1.a.2 art. 16.1.a.3 art. 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

De Bult 2 Horecabedr i jf + 7.00 m 40 % 
(bar-dancing) 

Mandef j i ld 15a Loonwerkersbedrijf + 9.50 m 60 % 

Mandewyk 3 Timmerbedrijf/zagerij/ Timmerbedrijf/zagerij/ + 6.00 m 70 % 
winkel winkel 
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Bijl.ge B 

Dorp: Siegerswoude 
Oeelpl.n: 2 

Lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VQor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maxima le Maximaal Datum besluit 
huisnurrrner eventuele wijzigingen op het gebruik op grand + : ~ toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij det. i lh.nde 1 gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. 16.1. •. 1 art. 16.1. •. 2 art. 16.1. •. 3 art. 16.3 .• art. 16.3 .• .rt. 37.3 

Binnenwei 3 Transportbedrijf + 7.00 m 20 % 

Binnenwei 9 Werktuigenco6peratie B.OO m 60 % 
(loonwerkersbedrijf) 

Binnenwei 42 Bakker; j/w; nke 1 Bakker i j/wi nke 1 + 9.00 m 40 % 

Binnenwe; 53 Horecabedrijf (cafe) + 7.00 m 25 % 

Foarwurk 2 Aannemersbedrijf + B.OO m 25 % 

Foarwurk 3 Radio-t.lI. reparat ie- Radio-t.II. reparat ie- + B.OO m 25 % 
bedr i jf bedrijf 

Foarwurk 9 Landbouwmechanisatie- + 6.00 m 55 % 
bedrijf 

Klauwertswei 14 Touringcarbedrijf + B.OO m 50 % 

Middenwei 15 Scheepllaart- en explo;- + 10.00 m 30 % 
tatiemaatschappij 
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Bijl.ge B 

Oorp: Frieschepalen 
Deelpl.n: 2 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de YQor
schriften) 

Straatnaam en 
huisnurrmer 

Kromhoek 15 

Kromhoek 34a 

Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning 
eventuele wijzigingen op het gebruik op grond + :~toe-
van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan 

- : niet toe-
waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan 
eventueel/voorwaarde- ; s toegestaan 
1 ijk is toegestaan 
art. 16.1. •. 1 art. 16.1.'.2 art. 16.1. •. 3 

Stalruimte SRV-wagen Stalruimte SRV-wagen + 
en magazijnruimte/winkel en magazijnruimte/winkel 

Carosseriebedrijf; 
voor aanhangwagens 

Maximale Maximaa' Datum besluit 
nokhoogte toege- wijzig;ng 

stane be- gebruik/be-
bouwings- drijfsvoering 
percentage 

art. 16.3 .• art. 16.3 .• art. 37.3 

8.5D m 25 % 

7.00 m 40 % 
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Bijlage B 

Dorp: Ureterp 
Oeelplan: 3 

Lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf, artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VDor
schriften) 

Straatnaam en 
huisnuJmler 

Boerestreek 41 

BOtewei 

BOtewei 20 

De Feart 13 

De Feart 15/17 

De Feart 19 

De Feart 26 

De Feart 75 

De Feart 107 

De Feart 119 

Mounleane 12 

Selmien 2 

Selmien 7 

Selmien 14 

Selmien 36 

Selmien 39 

Sk ieppe leane 4 

Skoa lleane 20 

Verbindingsweg 12a 

We i buorren 8 

Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning 
eventuele wijzigingen op het gebruik op grond + :~toe· 
van het bepaalde in artikel 37.3 

waarbij detailhandel 
eventueel/voorwaarde-
lijk is toegestaan 
art. 16.1.a.1 

loodgietersbedrijf, 
smederij met winkel 

Mechanisatiebedrijf 

Oefenschool/manege 
Yoor renpaarden 

Zeilmakerij met winkel 
in campingartikelen en 
transportbedrijf voar 
beton, caravans e.d. 

Kruidenierswinkel 

Tinmerbedrijf 

Aanhangwagenbedrijf 

Wormenkwerij annex 
humusgrondbedrijf 

Warenhu;s, rijwielhan
del c.a., met reparatie
werkplaats (zie detail
kaart) 

Til11l1erbedrijf 

Dpslagplaats gemeente
werken 

Antiekhandel C.a. 

Verhuurbedrijf compres
soren en gritstraal
machines en dergelijke 

Vleesgrossierderij + 
verkoop van vleespro
duct en 

Stalling vis- en snack
wagens (inpandig) 

Loonbedr i jf 

Autohandel annex garage
bedri jf 

Bakkerij met winkel 

Rietdekkersbedrijf 

Boombandenbedrijf 

- : 
waarbij deta ilhande 1 
is toegestaan 

art. 16.1.a.2 art. 

Loodgietersbedrijf 
smederij met winkel 

Zeilmakerij met winkel 
in campingartikelen en 
transportbedrijf voor 
beton, caravans e.d. 

Kruidenierswinkel 

v 

Warenhuis, rijwielhan
del c.a., met reparatie
werkplaats (zie detail
kaart) 

Antiekhandel c.a. 

Vleesgrossierderij + 
verkoop van vleespro
duct en 

Bakkerij met winkel 

gestaan 
n;et toe-
gestaan 

16.1.a.3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Maxima 1e 
nokhoogte 

art. 16.3.a 

7.50 m 

6.50 m 

11.00 m 

7.50 m 

6.00 m 

8.75 m 

6.00 m 

1.50 m 

7.50 m 

6.50 m 

6.50 m 

9.50 m 

10.00 m 

10.50 m 

8.50 m 

7.50 m 

7.00 m 

5.75 m 

6.50 m 

7.00 m 

Maximaal 
toege-
stane be-
bouwings-
percentage 

art. 16.3.a 

35 % 

35 % 

65 % 

30 % 

45 % 

45 % 

30 % 

15 % 

25 % 

30 % 

35 % 

30 % 

25 % 

20 % 

40 % 

30 % 

25 % 

50 % 

20 % 

35 % 

Datum besluit 
wijziging 
gebruik(be-
drijfsvoering 

art. 37.3 
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Bijlage B 

Dorp: Wijnjewoude 
Deelplan: 4 

Lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de YQor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnuIT1l1er eventuele wijzigingen op het gebruik op grand + :~ toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
li jk is toegestaan 
art. 16.1.a.l art. 16.1.a.2 art. 16.1.a.3 art. 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

Ald Duerswald 16 Boswachterij annex 6.50 m 30 % 
werkplaats 

Compagnonsfeart 66 Zuivelhandel + 7.00 m 45 % 

Compagnonsfeart 74 Garage/autohandell + 6.50 m 20 % 
autosloperij 

Duerswa ld 8 Rijwielhandel/luxe Rijwielhandel/luxe + 10.00 m 25 % 
huishoudelijke art ike- huishoudelijke art ike-
len en grondgebonden len en grondgebonden 
agrarisch bedrijf agrarisch bedrijf 

Duerswa ld 19 Transportbedrijf + 7.00 m 40 % 

Duerswa ld 23 Horecabedr i jf + 6.00 m 50 % 

Merkebuorren 100 Atelier, ant i ekhande 1. Atelier, antiekhandel, + 7.50 m 50 % 
alsmede reparatie en alsmede reparatie en 
vervaardigingswerkzaam- vervaardigingswerkzaam-
heden heden 

Moun leane 5 Brandweergarage 5.00 m 25 % 

Moskouwei 4 loonbedrijf + 8.50 m 50 % 

Moskouwe i 4a Strohandel 8.50 m 60 % 

Opperhaudmare 3 Garagebedr i jf (zie de- + 7.50 m 35 % 
ta ilkaart) 

Tjalling Harkeswe i 74 Electrotechnisch bedrijf + 7.00 m 35 % 

Weinterp Fotowinkel Fotowinkel + 10.00 m 40 % 

Weinterp 8 Transportbedr i jf + 8.00 m 55 % 

Weinterp 22a Schrootopslag annex 6.00 m 10 % 
-hande 1 

Weinterp 24/26 Garage/autohandel + 8.00 m 35 % 

Weinterp 28 Bouwmaterialenhandel Bouwmaterialenhandel + 6.50 m 35 % 

Weinterp 36 Sch i ldersbedri jf + 6.00 m 25 % 

Weinterp 40 T inmerbedr i jf + 8.50 m 40 % 

Weinterp 44/44a Tinmerbedrijf + (2x) 11.50 m 25 % 
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Bijlage B 

Oorp: Hemrik 
Oeelplan: 5 

Lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf, artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VQor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaa 1 Datum besluit 
hu;snull111er eventuele wijzigingen op het gebruik op grond + :~toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. 16.1.a.1 art. 16.1.a.2 art. 16.1.a.3 art. 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

Binnenwe; 30 Timmerbedrijf en grondge- + 10.00 m 40 % 
bonden agrar;sch bedrijf 

Binnenwei 48 Sch i ldersbedr i jf + 7.50 m 40 % 

Binnenwei 105 Winkel en postagent- Winkel en postagent- + 7.00 m 50 % 
schap schap 

Compagnonsfeart 38 Loonbedr i jf annex + 8.00 m 60 % 
opslag 

Compagnonsfeart 39 Opslagloods grasdrogerij 8.00 m 40% 

Sparjeburd 19 Garagebedrijf + 7.00 m 50 % 

Tjalling Harkeswei 50 Melkontvanger/rijder + 7.00 m 30 % 
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Bijlage B 

Dorp: lippenhuizen 
Oeelplan: 5 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf~ artikel 16 (blz. 51 en volgende van de Yoor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnurrrner eventuele wijzigingen op het gebruik op grand + :~toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaa lde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. IS.l.a.l art. IS.l.a.2 art. IS.l.a.3 art. IS.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

Boerestreek 15-17 Boswachterij annex + (2x) 7.00 m 20 % 
werkp laats 

De Buorren 51 Aannemersbedrijf + 11. 50 m 45 % 

De Buorren 59a Kantoor (RABO-bank) S.50 m 20 % 

De Buorren 158 Kantoor + 12.00 m 25 % 

Singe] 4-6 Loonbedrijf + (2x) 7.00 m 30 % 

Slusleane 5 Technische groothandel + 7.00 m 25 % 

Tjalling Harkeswei 14 Tapijthandel Tapijthandel + 9.00 m 30 % 

Trijehoek 9 Horecabedr i jf ( rest au- + 7.50 m 35 % 
rant annex hotel/motel) 

Trijehoek 15 Houtzagerij + 7.50 m 35 % 
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Bijlage B 

Dorp: Gorredijk 
Deelplan: S 

lijst van bedrijven onderdeel uibmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de voor
schriften) 

5t raatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnurrrner eventuele wijzigingen op het gebruik op grond + : ~ toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebru i k/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk ;s toegestaan 
art. IS.l.a.1 art. IS.l.a.2 art. IS.l.a.3 art. IS.3.a art. IS.3.a art. 37.3 

Ald. Singel 7 Bouwbedrijf + 9.50 m 30 % 

De Leijen 3 Bedrijf in koelmachines + S.OO m 40 % 

De leijen 49 Autosloperij + S.50 m 15 % 

De Leijen 51 Visbewerking + 7.00 m 25 % 

De Tsjoe le 6 Aannemersbedrijf + 10.00 m 20 % 
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Bijlage B 

Dorp: Jonkers lan 
Deelplan: 7 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VOOT
schriften) 

Straatnaam en 
huisnunmer 

FOgelsang 22 

Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of 
eventuele wijz;gingen op het gebruik op grond 
van het bepaalde in artikel 37.3 

waarbij detailhandel 
eventueel/voorwaarde-
1 i jk is toegestaan 
art. IS.1.a.l 

Autohandel en 
spuiteri j 

waarbi j deta i lhande 1 
is toegestaan 

art. IS.1.a.2 

Dienstwoning Maximale Maximaa 1 Datum besluit 
+ : ~toe- nokhoogte toege- wijziging 

gestaan stane be- gebruik/be-- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 
gestaan percentage 

art. IS.1.a.3 art. IS.3.a art. IS.3.a art. 37.3 

+ B.OO m 50 % 
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Bijlage B 

Dorp: Langezwaag 
Deelplan: 7 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf, artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VOOf

schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaa' Datum besluit 
huisnurrrner eventuele wijzigingen op het gebruik op grond + : niet toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : n;et toe- bouwings- dr i jf svaer ; n9 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. 16,l.a,1 art. 16,l.a,2 art. 16,l.a,3 art. 16,3,a art. 16,3,a art. 37,3 

Hegedyk 4 Loonbedrijf + 8,00 m 50 % 

Hegedyk 35 Kruidenierswinkel Kruidenierswinkel + 7,00 m 30 % 

Hegedyk 94 Garage (zie detailkaart) + 6,50 m 20 % 

Hegedyk 148 Potgrondbedr i jf 7,00 m 30 % 

't Skeane Ein 12 Slagerij + 8,00 m 35 % 
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Bijlage B 

Oorp: luxwoude 
Deelplan: 7 

Lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de YQor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaa 1 Datum besluit 
huisnurrrner eventuele wijzigingen op het gebruik op grond + : ~toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebru i k/be-
- : n;et toe- bouwings- drijfsYoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
1 ijk is toegestaan 
art. 16.1.a.l art. 16.1. •. 2 art. 16.1.a.3 art. 16.3.a art. 16.3 .• art. 37.3 

De Ops l.ch 24 Aannemersbedr i jf + 8.50 m 40 % 
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Bijl.ge B 

Dorp: Terwispel 
Deelpl.n: B 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de YQor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gehouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnurrmer eventuele wijzigingen op het gebruik op grand + : ~ toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. 16.1. •. 1 art. 16.1. •. 2 art. 16.l.a.3 art, 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

A lde Dyk 42 Autospuitbedrijf + 7.00 m 60 % 

Koa ibask 4 Service-station (zie Service-station (zie + 5.50 m 50 % 
detailkaart) detailkaart) 

Koa ibosk 6 Werkp 1aats/ loods B.OO m 30 % 
(Rijkswaterstaat) 

De Streek 8 Bouwmaterialenhandel Bouwmaterialenhandel + 11.00 m 60 % 

De Streek 11 Brandstofhande 1 Brandstofhandel + 7.00 m 15 % 

De Streek 32 Petrol- en glashandel + 7.50 m 80 % 

De Streek 45a Loonbedr i jf + 8.00 m 30 % 
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Bijlage B 

Dorp: Tijnje 
Oeelplan: 9 

Lljst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de voor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum bes lu it 
huisnurrrner eventuele wijzigingen ap het gebruik ap grond + : ~toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : niet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. 16.1.a.l art. 16.1. •. 2 art. 16.1. •. 3 art. 16.3 .• art. 16.3.a art. 37.3 

Breewei 6 Garagebedrijf + 7.00 m 30 % 

Brege leane 1 loonbedr i jf + 7.25 m 25 % 

De Wispel 15 Pakhuis 7.50 m 90 % 

Farskewei 3 Loonbedrijf + 7.50 m 60 % 

Heawei 16 Veen- en brandstoffen- + 7.50 m 50 % 
handel 

Heawei 38 Transportbedrijf + 8.00 m 3010 

Rolbregedyk 28 Autospuiterij + 8.00 m 20 % 

Ro lbregedyk 45 Fietsenmakerij Fietsenmakerij + 5.50 m 45 % 

Rolbregedyk 59 Horecabedrijf (cafe) + 6.00 m 30 % 

Ulesprong Horecabedrijf (cafe) + 10.00 m 20 % 

Ulesprong 17 Pottenbakkerij + 8.00 m 25 % 
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Bijlage B 

Dorp: Nij Beets 
Deelplan: 10 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de Yoor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnumner eventuele wijzigingen op het gehruik op grond + :~oe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : nlet toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij deta11handel waarbi j deta ilhande 1 gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- ; s toegestaan 
lijk ;s toegestaan 
art. 16.1.a.l art. 16.1.a.2 art. 16.1.a.3 art. 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

Dome 1a Nieuwenhuis- Transportbedr i jf + 6.50 m 60 % 
weg 13 

Domela Nieuwenhuis- Gemeente' i jk opslag- 3.00 m 70 % 
weg 22a terre in 

Domela Nieuwenhuis- Garagebedrijf/showroom Garagebedrijf/showroom + 9.50 m 60 % 
weg 36 (zie detailkaart) (zie detailkaart) 

Domela Nieuwenhuls- Kruidenierswinkel Kruidenierswinkel + 8.50 m 40 % 
weg 51 

Domela Nieuwenhuis- Betonwarenhandel/-opslag 8.00 m 60 % 
weg 74 

Domela N ; euwenhu i s- Botenbeslagbedrijf + 7.50 m 60 % 
weg 86 

Domela Nieuwenhuis- Glashandel Glashandel + 6.00 m 60 % 
weg 102 

Domela Nieuwenhuis- Horecabedrijf (cafe) + 7.00 m 40 % 
weg 114 

Krume Swynswei 4 Aannemingsbedrijf + 6.00 m 90 % 

Prikkewei 22 Handel in 2e-hands Handel in 2e-hands + 8.00 m 20 % 
bouwmaterialen bouwmaterialen 

Swynswe; 32 Loonbedrijf + 7.50 m 80 % 
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Bijlage B 

Dorp: Beetsterzwaag 
Deelplan: 11 

Lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VDor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnurrmer eventuele wijz;gingen op het gebruik op grand + : ~toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik!be-
niet toe- bouwings- drijfsYoering 

waarblj detailhandel waarbij deta; lhande 1 gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- is toegestaan 
lijk is toegestaan 
art. 16.1.a.l art. 16.1.a.2 art. 16.1.a.3 art. 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

8eetsterweg 4a Opslagterrein (Water- 5.00 m 30 % 
schap Koningsdiep) 

Beetsterweg 4b Opslagterrein 8.00 m 30 % 
(Cornelia Stichting) 

Beetsterweg lOa Werkplaats en opslag- 5.00 m 35 % 
terre;n gemeente 

Koefenne 3 Aannemersbedrijf + 6.00 m 50 % 

Van Har;nxmaweg 4 Boswachterij/werkplaats + 11.50 m 25 % 

Van Harinxmaweg 6, 6a, Horecabedr ; jf (hotel! + (2x) 9.00 m 35 % 
8 restaurant) 

Van Harinxmaweg 9 Kantoor + 11.00 m 20 % 

Van Harinxmaweg 10 Horecabedr i jf (hotel! + 16.00 m 25 % 
restaurant) 
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Bijlage B 

Dorp: Olterterp 
Dee lp lan: 11 

lijst van bedrijven onderdeel uitmakende van de bestemming Handel en bedrijf. artikel 16 (blz. 51 en volgende van de VDor
schriften) 

Straatnaam en Toegestaan gebruik van granden en gebouwen of Dienstwoning Maximale Maximaal Datum besluit 
huisnunmer eventuele wijzigingen op het gebruik op grand + :~ toe- nokhoogte toege- wijziging 

van het bepaalde in artikel 37.3 gestaan stane be- gebruik/be-
- : n;et toe- bouwings- drijfsvoering 

waarbij detailhandel waarbij detailhandel gestaan percentage 
eventueel/voorwaarde- ;s toegestaan 
lijk ;s toegestaan 
art. 16.l.a.1 art. 16.l.a.2 art. 16.l.a.3 art. 16.3.a art. 16.3.a art. 37.3 

Boppefjild 2/4/6/8 Zuivel- annex kaasfa- + (3x) 17.00 m 75 % 
briek (A-inrichting als 
bedoeld in de Wet ge-
luidhinder toegestaan) 

Van Harinxmaweg 17 Kantoor + 13.00 m 25 % 

Van Harinxmaweg 20 Horecabedrijf (hotel/ + 10.50 m 20 % 
restaurant) 
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Bijlage C - beschrijving karakteristieke bebouwing 
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Bijlage C 

Onderdeel uitmakende van de bestemming Woondoeleinden. artikel 7 (blz. 24 en volgende van de voorschriften) 

Beschrijving karakteristieke bebouwing 

In het plangebied bevinden zich agrarlsche bebouwin9, verspreide (kleinschalige) woonbebouwing en overige 
bebouwing zoals niet agrarische bedrijfsbebouw;ng, nutsvDorzieningen en dergelijke. 
Bij de beoordeling van bouwaanvragen voar herbouw. nieuwbouw of verbouw zal, naast de toets1n9 aan bestem
mingsplanvoorschriften en de technische eisen van de bouwverordening met name het welstandsaspect een be lang
rijke rol spelen. 
Het plan 5te1t zich ten doel de karakteristiek van het landschap met de daarin aanwez;ge bebouwing te be
schennen. 

Bovenstaande doelstel1ing wordt zoveel mogelijk bereikt door: 
1. de bestemmingsregeling van bijvoorbeeld de woonbestemming zodanig te regelen dat ongewenste ontwikkelingen 

vermeden kunnen worden; 
2. richtlijnen te geven in deze bijlage die bij het ontwerpen van gebouwen in het plangebied gehanteerd 

moeten worden (welstandsaspecten). 

ad 1 In de voorschriften zijn bij toelaatbare bebouwing maatvoeringen gegeven qua goothoogte, nokhoogte en derge
lijke die grootschalige dan wel landschapsvreemde bouwwerken zoveel mogelijk vermijden. Bij de bestemming 
Woondoeleinden zijn deze maatvoeringen iets stringenter geregeld, omdat juist daar bouwaanvragen aan de orde 
kunnen zijn die sterk afwijken van de traditionele bouwvormen zoals in dit plangebied reeds aanwezig zijn. 
Zo is de goothoogte, dakhelling, inhoud nader omschreven en wel zodanig dat het huidige bouwvolume daar 
binnen past met marges voor verruiming. 
Sinnen deze marge kan verbouwd of herbouwd worden. De marges zijn zodanig aangegeven dat grootschalige ont
wikkelingen ten opzichte van de huidige situatie zijn uitgesloten. 

ad 2 Wat betreft het materiaal gebruik. de architectonische vormgeving, gevelindeling en dergelijke zijn in de 
voorschriften, behoudens in de beschrijving in hoofdlijnen, geen bepalingen opgenomen. Een aantal richtlijnen 
bij de beoordeling van bouwpl".nnen, deels vervat in de beschrijving in hoofdlijnen, ten behoeve van met name 
woningen kunnen echter als volgt worden omschreven waarbij het bestaande landschap als uitgangspunt dient. 
Sij de situering, hoofdvorm, gevelbehandeling, kleuren en toe te passen materialen moet gestreefd worden naar 
harmonie met het landschap en de nabij gelegen bebouwing en niet bijvoorbeeld naar contrast. 

ten aanzien van de sltuering 
* Het te verbouwen of te herbouwen hoofdgebouw moet er niet direct uitspringen maar passen binnen de be

staande structuur. In het algemeen zal dit betekenen dat zoveel mogelijk evenwijdig aan de lengterichting 
van de kavels moet worden gebouwd en dus niet zondermeer loodrecht of evenwijdig aan de weg; 

* Grote verschillen tussen peil van het gebouw en het maaiveld vermijden. 

ten aanzien van gevelbehandeling: 
* weinig variatie in raamvormen aanbrengen; 
* verticale raamvormen toepassen. 

nin 20 
~ 

- ten aanzien van kleuren: 

mOlOr 20 

mOOlr 20 

s·,\ueriT;lg 

bebouw'ng 

gevelindelit"\9 

* hoofdkleuren van het gebouw gedekt houden. Contrasten zoeken in de verfijningen van bijvoorbeeld de goten 
en kozijnen. 

- ten aanzien van toe te passen materialen: 
* muren in rode baksteen of hout; 
* daken gedekt met (gebakken) dakpannen of riet. 
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* Bij de situering van bijgebouwen moet worden vermeden dat op een bepaalde plaats bebouwing ontstaat die 
niet past binnen de structuur van de directe omgeving of het aanwezige hoofdgebouw als ondergeschikt ele
ment verdringt. Zo zal vermeden maaten worden dat grate bijgebouwen aan het huis worden vastgebouwd, a1-
thans voar lover daarmede de e;genheid van het hoofdgebouw wordt verdrongen. 

niet'to 

- ten aanzien van de hoofdvorm: 

mCllelr %0 

ci~uering 

b~gebouwe1l 

aansluiting moet worden gezocht bij de traditionele vorm zoals die nog veel voorkomt. 
Oit betekent over het algemeen: 

* geen hoge verticale wanden; 
* het dak de overhand laten varmen ten opzichte van de verticale wanden; 
* topgevels van bescheiden hoagte toepasbaar, hoogte beperken door het aanbrengen van dakschilden; 
* verstoring door bijvaarbeeld grate dakkapel1en vermijden; 
* het maken van grate everstekken bij daken vermijden; 
* aanbouwen zeveel magelijk afdekken met aankapping; 
* rechthoekige plattegrenden, nog evenwijdig met de lange zijde; 
* een dakhelling tussen 45 en 55 graden hanteren. 

nief :zo maar zo dakvormen 
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Bijlage D - lijst van bij woningen toegelaten bijgebouwen ten behoeve van grondgebonden agrarische hobby- en neven
activiteiten 
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Bijlage D 

lijst van bij vrijstel1ing, zoals bedoeld in artikel 7 (Woondoeleinden) lid 14. toegelaten extra bijgebouwen ten behoeve 
van agrarische hobby- en nevenactiviteiten (met inhegrip van huishoudelijk gebruik) 

Plaats en adres 

Bakkeveen, deelplan 1 

Siegerswoude, deelplan 2 

Beakendyk B 

Frieschepalen, deelplan 2 

Tolheksleane 24 

Ureterp. deelplan 3 

Beakendyk lB 

Boerestreek 39 

Leidyk 1 

Selmien 4 

Toegestane opp. m2 Aard of doel (extra) bijgebouwen Datum besluit 

130 wagenberging c.a. 

200 stalling schapen/wagenberging 

120 paardensta 11 i n9 annex berging 

200 paardensta"ing annex wagenberging 

130 jongveesta 11; n9 annex wagenberging 

200 jongveestalling e.a, 
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Bijlage 0 

Lijst van bij vrijstelling. zoals bedoeld in artikel 7 (Woondoeleinden) lid 14. toegelaten extra bijgebouwen ten behoeve 
van agrarische hobby- en nevenactiviteiten (met inbegrip van huishoudelijk gebruik) 

P laats en adres 

WijnjewQude, deelplan 4 

Jan Hofswyk 3 

To lleane 3 

To lleane 5 

Hemrik, deelplan 5 

lippenhulzen. deelplan 5 

Trijehoek 21 

Gorredijk, deelplan 6 

De Leijen 47 

Dwersfeart 15 

Dwersfeart 20 

Toegestane opp. m2 

200 

200 

200 

75 

126 

100 

108 

Aard of doel (extra) bijgebouwen Datum besluit 

paardenstalling/hoo;opslag 

veestalling annex wagenberging 

stalling jongvee en schapen, alsmede opslag 

paardenstalling annex autostalling 

onderbrenging jongvee en opslag 

kleinveesta'ling annex werktuigenberging 

paardenstalling 
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Bijlage D 

Lijst van bij vrijstelling. zoals bedoeld in artikel 7 (Woondoeleinden) lid 14, toegelaten extra bijgebouwen ten behoeve 
van agrarische hobby- en nevenactiviteiten (met inbegrip van huishoudelijk gebruik) 

Plaats en adres Toegestane opp. m2 Aard of doel (extra) bijgebouwen Datum besluit 

Jonkerslan. deelplan 7 

langezwaag, deelplan 7 

lUXWDude, deelplan 7 

Terwispel, deelplan 8 
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Bijlage 0 

Lijst van bij vrijstelling. zoals bedoeld in artikel 7 {Woondoeleinden} lid 14. toegelaten extra bijgebouwen ten behoeve 
van agrarische hobby- en nevenactiviteiten (met inbegrip van huishoudelijk gebruik) 

Plaats en adres 

Tijnje, deelplan 9 

Rolbregedyk 14 

Nij Beets, deelplan 10 

Beetsterzwaag, deelplan 11 

Poostweg 2 

01terterp. deelplan 11 

Toegestane opp. m2 Aard of doel (extra) bijgebouwen Datum besluit 

liD hooiberging annex schapenhok 

125 veestalling en berging 



- 68 -

Bijlage E - lijst van bij wijzigingsbevoegdheid toegelaten bedrijven 
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Bijlage E 

Lijst van bij wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toegelaten bedrijven: 
- op perce len waarop rust de bestemming Agrarisch bedrijf of 8ijzonder agrarisch bedrijf en binnen de bestemming Woondoel

einden, indien de aanwezige woning Jneer inooud heeft dan 750 Ift3 (art. 37.4); 
- voor het toestaan van ambachtelijke bedrijven omschreven in artikel I, lid 23, en/of voor dienstverlenende bedrij

ven/alsmede de (inpandige) opslag daarvoor. binnen de bestemming Woondoeleinden (art. 37.5) 

Plaats en adres 

Bakkeveen, deelplan 1 

Djippegatspaed 

Mandefjild 5 

Mjumsferw9i 41 

Kreilen 1 

Skeane Reed 3 

Verlengde Scheidingsweg 

Siegerswoude, deelplan 2 

Frieschepalen, deelplan 2 

Ureterp. deelplan 3 

Boerestreek 19 

De Feart 22 

Weibuorren laa 

Toegestane m2 
(nieuwbouw) 

89 

200 

105 

200 

45 

100 

185 

Aard of doel gebruik bestaande of extra 
bijgebouwen 

schoonmaakbedrijf 

cartonagebedrijf (in bestaand pand) 

kruidenhoudorij 

atelier voer beeldende kunst en hUishoudelijke 
doeleinden 

electro-technisch bedrijf 

stalling SRV-wagen en opslag goederen (in 
bestaand pand) 

opslag/werkplaats voor schildersbedrijf 

atelier voor beeldende kunst 

dierenpraktijkruimte en ziekenboeg 

Datum besluit 
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Bijlage E 

Lijst van bij wijzigingshevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toegelaten bedrijven: 
- op perce len waarop rust de bestemming Agrarisch bedrijf of Bijzonder agrarisch bedrijf en binnen de bestemming Woondoel

einden. indien de aanwezige woning meer inhoud heeft dan 750 m3 (art. 37.4); 
- voor het toestaan van ambachtelijke bedrijven omschreven in artikel 1. lid 23, en/of vear dienstverlenende bedrij

ven/alsmede de (inpandige) opslag daarvoor. binnen de bestemming Woondoeleinden (art. 37.5) 

Plaats en adres 

WijnjewQude, deelplan 4 

Biskopsreed 5 

Duerswald 10 

Jan Hofswyk 1 

Hemrik, deelplan 5 

lippenhuizen, deelplan 5 

Gorredijk, deelplan 6 

Toegestane m2 
(nieuwbouw) 

110 

100 

200 

Aard of doel gebruik bestaande of extra 
bijgebouwen 

architectenbureau en hu;shoudelijke doeleinden 

stallingsruimte SRV-wagen en opslag van goederen 

praktijkruimte voor het bedrijven van alterna
tieve geneeskunde en huishoudelijke doeleinden 

Datum besluit 
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Bijlage E 

lijst van bij wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toegelaten bedrijven: 
- op perce len waarop rust de bestemming Agrarisch bedrijf of Bijzonder agrarisch bedrijf en binnen de bestemming Woondoel

einden. iodien de aanwezige woning meer inhoud heeft dan 750 m3 (art. 37.4); 
- voar het toestaan van ambachtelijke bedrijven omschreven in artikel I, lid 23, en/of voar dienstverlenende bedrij

ven/alsmede de (inpandige) opslag daarvoor. binnen de bestemming Woondoeleinden (art. 37.5) 

Plaats en adres 

Jonkerslan. deelplan 7 

langezwaag, deelplan 7 

lUXWDude, deelplan 7 

Terwispel, deelplan 8 

Toegestane m2 
(nieuwbouw) 

Aard of doel gebruik bestaande of extra 
bijgebouwen 

Datum besluit 



- 72 -

Bijlage E 

Lijst van bij wijz;gingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ru;mtelijke Ordening toegelaten bedrijven: 
- op perce len waarop rust de bestemming Agrarisch bedrijf of Bijzonder agrarisch bedrijf en binnen de bestemming Woondoel

einden. indien de aanwezige woning meer inhoud heeft dan 750 rna (art. 37.4); 
- voar het toestaan van ambachtelijke bedrijven omschreven in artikel 1. lid 23. en/of voar dienstverlenende bedrij

ven/alsmede de (inpandige) opslag daarvoor. binnen de bestemming Woondoeleinden (art. 37.5) 

Plaats en adres 

Tijnje, deelplan 9 

Hij Beets. deelplan 10 

Tolhekbuurt 6 

Beetsterzwaag, deelplan 11 

Van Harinxmaweg 13 

Olterterp, deelplan 11 

Toegestane m2 
(nieuwbouw) 

130 

67 

Aard of doel gebruik bestaande of extra 
bijgebouwen 

montagebedrijf stalen gevels annex gevelrein;
gingsbedrijf 

poezenpension 

Datum besluit 
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Bijlage F - lijst van perce len met gegevens over dienst- of bedrijfswoningen en bebouwingspercentages 
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Bijlage F 

Lijst zoals bedoeld in de artikelen 11 (Kwekerij). 18 (Bijzondere Doeleinden), 19 (Onderwijsdoeleinden), 20 (Religieuze 
Doeleinden) en 22 (Openhare nutsvoorzieningen) 

Bestemming Kwekerij zoals bedoeld in artikel 11 (blz. 39 en volgende van de vQorschriften) 

Dorp en adres 

Siegerswoude. deelplan 2 

Foarwurk 8 
Foarwurk 34 
Skieppedrift 4 

Ureterp. deelplan 3 

SGtewei 26 

Verhindingsweg 6a 
Verbindingsweg 6b 

Hemrik, deelplan 5 

Binnenwei 2 

lippenhuizen, deelplan 5 

BGtewe; 12 
Heidereed 1 
Heidereed 2 
Heidereed, achter woning nr. 4 
Tjalling Harkeswei 3B 

Langezwaag, deelplan 7 

Bonteboks leane 2 
Hegedyk 120 

Tuincentrum 
+ : wel toegestaan 
- : n;et toegestaan 
art. 11.1b 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Maximaal toegestaan 
bebouwingspercentage 

art. 11.3a 

45 % 
15 % 
25 % 

25 % 

20 % 
3D % 

75 % 

5 % 
5 % 

25 % 
o % 

15 % 

20 % 
35 % 

Oienstwoning 
+ : wel toegestaan 
- : n;et toegestaan 
art. 11.3b 

+ 

+ 

(wel toegestaan indien bestaande weghe
stemde woning (nr. 26) wordt verplaatst 
binnen het bestemmingsvlak) 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Bijlage F 

lijst zools bedoeld in de artikelen 11 (Kwekerij). 18 (Bijzondere Doeleinden). 19 (Onderwijsdoeleinden). 20 (Religieuze 
Doeleinden) en 22 (Openbare nutsvoorzieningen) 

Bestemming Bijzondere Doeleinden zoals bedoeld in artikel 18 (blz. 55 en yolgende van de voorschriften) 

Dorp en adres 

Ureterp. deelplan 3 

De Feart 17a 

Wijnjewoude, deelplan 4 

Merkebuorren 3 

Beetsterzwaag, deelplan 11 

Maximaal toegestaan 
bebouwingspercentage 

art. 18.4a 

30 % 

25 % 

Beetsterweg 12a 25 % 
(betreft een tijdelijke bestemming; i.Y.m. uitvoering 
van het ruilverkavelingsplan Midden-Opsterland is hier 
een (tijdelijk) kant~~r gebouwd; na de uitvoering van 
dit plan krijgt het perceel de bestemming agrarische 
doeleinden; open gebied) 
Beetsterweg 32 15 % 
leshutten c.a., ten behoeve van het golfbaancomplex. 
achter het perceel Van Harinxmaweg 4 25 % 
Van Harinxmaweg Ba 10 % 

Dienstwoning 
+ : we' toegestaan 
- : niet toegestaan 
art. lB.4b.l 

+ 
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Bijlage F 

Lijst zoals bedoeld in de artikelen 11 (Kwekerij). 18 (Bijzondere Doeleinden), 19 (Onderwijsdoeleinden). 20 (Religieuze 
Doeleinden) en 22 (Openbare nutsvoorzieningen) 

Bestemming Onderwijsdoeleinden zoals bedoeld in artikel 19 (blz. 58 en volgende van de YQorschriften) 

Oorp en adres 

Siegerswoude, deelplan 2 

Foarwurk 12 
Foarwurk 23 

Hemrik. deelplan 5 

Binnenwei 101 

Maximaal toegestaan 
bebouwingspercentage 

art. 19.3a 

25 % 
20 % 

40 % 

Dienstwoning 
+ : wel toegestaan 
- : n;et toegestaan 
art. 19.3b 
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Bijlage F 

Lijsl zoals bedoeld in de .rlikelen 11 (Kwekerij). IB (Bijzondere Doeleinden). 19 (Onderwijsdoeleinden). 20 (Religieuze 
Ooeleinden) en 22 (Openbare nutsvoorzieningen) 

Bestemming Regilieuze Ooeleinden zoals bedoeld in artikel 20 (blz. 60 en volgende van de voorschriften) 

Dorp en adres 

Siegerswoude. deelplan 2 

Binnenwei 14 

Ureterp. deelplan 3 

De Fearl 85 
Selmien 47 
Selmien 50 

Wijnjewoude. deelplan 4 

Breeberchpaed 1 
Tsjerkereed 2 

Hemrik, deelplan 5 

Binnenwei B 

lippenhuizen, deelplan 5 

De Buorre!1 53 

Gorredijk. deelplan 6 

De Leijen 29 

Terwispel. deelplan 8 

De Streek 25 

Tijnje. deelplan 9 

De Warren 6 

Ollerlerp. deelplan 11 

Achterwei 6 

Maxirnaal toegestaan 
bebouwingspercentage 

art. 20.3a 

40 % 

20 % 
5 % 

15 % 

10 % 
10 % 

25 % 

40 % 

5 % 

10 % 

25 % 

20 % 

Dienstwoning 
+ : wel toegestaan 
- : niet toegestaan 
arl. 20.3b 

+ 
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Bijlage F 

lijst zoals bedoeld in de artikelen 11 (Kwekerij), 18 (Bijzondere Doe1einden), 19 (Onderwijsdoeleinden), 20 (Religieuze 
Ooeleinden) en 22 (Openbare nutsvoorzieningen) 

Bestemming Openbare Nutsvoorzieningen zoals bedoeld in artikel 22 (blz. 63 en volgende van de voorschriften) 

Oorp en adres 

Ureterp. deelplan 3 

Aan de lipomwyk 
Aan de Skieppeleane 

Wijnjewoude. deelplan 4 

Opper Haudmare 8 

Hemrik, deelplan 5 

Aan de Jan Evertswyk 

lippenhuizen. deelplan 5 

Sweachsterwei 9 
Aan de Sweachsterwei 

Gorredijk, deelplan 6 

Nijewei 93 
Nabij de Kromten 

Nij Beets, deelplan 10 

Domela Nieuwenhuisweg nabij gemeentegrens 
Aan de Ripen 

Omschrijvlng aard voorziening 

art. 22.la 

gaswininrichting 
gaswininrichting 

te lefooncentra le 

gaswininrichting 

gasreduceerstat;on 
drukstation en toiletgebouw 

110-lOKV-transportstation c.a. 
waterschapsgemaal 

gaswininrichting 
waterschapsgemaal 

Maximaal toegestaan 
bebouwingspercentage 
art. 22.2 

10 % 
10 % 

50 % 

10 % 

10 % 
10 % 

20 % 
10 % 

10 % 
10 % 
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Bijlage G - toetsingslijst van bedrijfsactiviteiten, die bij wijzigingsbevoegdheid kunnen worden toegepast 
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Bijlage G 

Onderdeel uitmakende van artikel 37, leden 3, 4 en 5 

Toetsingslijst bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 11 van de wet op de Ruimte
lijke Ordening voor: 
- wijziging bedrijfsvoering/gebruik (art. 37.3); 
- wijziging voor nieuwe bedrijven binnen de bestemming Agrarisch bedrijf. Bijzonder agrarisch bedrijf en binnen de 

bestemming Woondoeleinden indien de aanwezige inhoud meer is dan 750 m3 (art. 37.4); 
- wijzig;ng voor ambachtelijke bedrijven etc. binnen de bestemming Woondoeleinden (art. 37.5), 

Voorzover uiteraard in het betreffende geval van toepassing luiden de toetsingskriteria als volgt: 

1. Het toetsen aan de 8eschrijving in hoofdlijneni de waarden en doeleinden van de aangrenzende en de nabij gelegen 
perce len mogen niet op onevenredige wijze worden aangetast; de van toepassing zijnde gebiedsbeschrijvingen in 
het plan dienen eveneens a1s 1eidraad. 

2. Het niet in de weg staan van de planologische ontwikkeling van een dorp. In ieder geval dient aan de volgende 
aspecten te worden getoetst: 

de bestaande verzorgingsstructuur in het omliggende gebied; 
- het niet in de weg staan van een uitleg van een dorp; ook niet op langere termijn; 
- de aanwezigheid van een bedrijven- annex industrieterrein; uitgangspunt is dat bedrijven hier in de eerste 

aanleg naar toe moeten. Oit gaat in het bijzonder op ingeval nieuwbouw wordt gepleegd. 

3. Het wijzigen van de bedrijfsvoering of het vestigen van een bedrijf mag niet leiden tot aantasting van het 
landschap, waarin de betreffende of nieuwe bebouwing voorkornt of voar zal komen; aard en omvang maeten passend 
zijn op de betreffende plaats. Solitair gelegen perce len, dit gaat in het bijzonder op voor ;n het veld gelegen 
of sterk in het oog val1ende perce len , zijn kwetsbaarder dan die welke onderdeel ultmaken van een (vrij) ges10-
ten bebouwing en/of 1;ggen in een cluster. In het oog liggende bebouwing, bijvoorbee1d randsituaties bij een 
bebouwde korn of een cluster, als ook de genoemde solitaire percelen, is bij voorkeur niet de aangewezen plaats 
een bedrijf te stichten. Aard en omvang van de bedrijfsvoering zal van invloed zijn op genoemde afwegingen. 

Als locatie voor bedrijfsactiviteiten verdient sterk de voorkeur aan een bebouwingsstructuur. Zonodig kunnen 
burgemeester en wethouders hierover advies van de welstandszorg "HOs en Hiem" inwinnen. 

4. Indien sprake is van het wijzigen van een bestaande situatie, mag er op voorhand niet vanuit worden gegaan dat 
de uiterlijke verschijningsvorm van de betreffende gebouwen wordt gewijzigd, tenzij sprake is van een verbete
ring. 
Ingeval van sanering en/of het beter passend maken van een bebouwingssituatie is er wellicht aanleiding een 
wijziging te accepteren. 

5. De wijziging of vestiging geen opslag en stalling van gerede en ongerede goederen in de open lucht inhoudt of 
met zich meebrengt. Welstandshalve als ook landschappelijk gezien, dienen ongewenste ontwikke1ingen te worden 
voorkomen. oit betekent oak dat geen verkoopplaatsen en/of stands (met vlaggen e.d.) aanwezig mogen zijn v~~r 
het presenteren van gerede en ongerede goederen. 

6. De wijziging of vestiging geen detailhandel inhoudt of met zich meebrengt, tenzij sprake is van de verkoop een 
uitsluitend ter plaatse toegepaste, vervaardigde, gerepareerde, verbouwde of gekweekte - al of niet ter plaatse 
bewerkte - producten, mits de detailhandelsfunctie duidelijk ondergeschikt is aan de productiefunctie. Bij 
verandering van de bedrijfsactiviteiten dient steeds in het oog te worden gehouden dat de productiefunctie 
centraal moet blijven staan. ondergeschikte of (een) toegevoegde assortiment detailhandelsactiviteiten, onder
deel uitmakende van de type bedrijfsvoering, is toegestaan, doch alleen in relatie tot de (basis)bedrijfsvoe
ring. 

7. In vergelijking met het voormalig gebruik mag de wijziging of vestiging geen onevenredige grote verkeersbelas
ting of verkeersintensiteit op de wegen en paden met zich meebrengen en evenmin mag de verkeersveiligheid in het 
geding komen. Het parkeren (ook v~~r bezoekers) bij het betreffende bedrijf mag uitsluitend plaatsvinden ap de 
bij de bebouwing behorende granden. Daartee dienen zonodig voorzieningen te worden getroffen. Bermverharding en 
parkeerstroken ten behoeve van de bedrijfsvoering is niet toegestaan. 8ij de toetsing moet worden betrokken of 
het ontsluitingstrace zich wel leent voor vestiging, ondermeer in relatie tot de intensiteit, wegconstructie 
en/of categorie weg. Locaties aan zeer drukke wegen zijn op voorhand niet het geschikst. Oit gaat eveneens op 
voor een perceel dat ligt dichtbij een kruispunt en/of een (flauwe) becht. Indirecte verkeersaspecten komen dus 
ook aan de orde. 

8. Onverminderd het bepaalde uit het vorenstaande en de beleidsvrijheid welke burgemeester en wethouders overigens 
in dezen hebben, is in elk geval wijziging en/of vestiging uitgesloten ten dienste van de vestiging van horeca
bedrijven, sloperijen, inrichtingen voor verkoop en reparatie van vaar- en voertuigen (incl. showroom), afval
verwerkingsbedrijven, en bedrijven gericht op de productie van bet on of betonproducten. 8edrijven die vallen 
onder de werkingssfeer van de Afvalstoffenwet, A-inrichtingen als bedoeld in de wet Geluidhinder. de Wet op de 
luchtverontreiniging en de Wet Chemische Afvalstoffen worden hier tevens onder gerekend. 

9. Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid dient uitdrukkelijk (en dus in bijlage Ben/of £) te worden 
verrneld voor welk bedrijfstype zij geldt en voorzover nodig de maten en de bebouwingspercentages. 
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Bijlage H - kaarten met de geluidhinderzones (verkleinde kaarten; los bijgevoegd) 
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Bijlage I - een straatnamenlijst met de berekende geluidhinderzones, uitgedrukt in meters 
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Bijlage I 

Onderdeel uitmakende van diverse artikelen waarin verwezen wordt naar gelu;dsaspecten/geluidzones 

Dorp Weg Segment etmaal dag/ perc. perc. perc. 

inten- nacht gem. vracht zwaar 

Deelplan 1 

Bakkeveen 
Deelplan 2 

Foarwurkerwei 

Siegerswoude Klauwertswei Binnenwei/Foarwurk-Foarwurker

wei 

siteit 

3450 

3450 
Deelplan 3 

Ureterp Rijksweg A7 24000 

Deelplan 4 

Wijnjewoude 

Deelplan 5 

Opper Haudmare Vanaf A7 tot Selmien 12000 

Overig richting Wijnjewoude 10500 

Selmien Opper Haudmare-Hegebrechster-

Weibuorren 

Opper Haudmare 

leane 

Van Hegebrechsterleane-We;

buorren-westkant korn 

Weibuorren-oostkant 

kom-Skieppeleane 

3240 

4920 

5040 

10500 

Lippenhuizen Sweachsterwei 4200 

3180 

Deelplan 6 

Garred; jk 

Dee lplan 7 

langezwaag 

Luxwoude 

Deelplan 8 

Terwispel 

Deelplan 9 

Tijnje 

Deelplan 11 

Trijehoek 

Badweg 

Nijewei 

Stationsweg 

Hegedyk 

Hegedyk 

Rijksweg A7 

R ijksweg A7 

Koaibosk 

Bregeleane 

De Rakken 

Warrewei 

Overtoom-richting Trijehoek 

Tot 't Skeane Ein 

Beetsterzwaag R i jksweg A7 

Beetsterweg A7-richting korn 

Gerdyksterwe; 

V. Ha r; nxmaweg 

Olterterp 80ppef j i ld 

V. Harinxmaweg 

7080 

6360 

3220 

3430 

3430 

23880 

24720 

5550 

3480 

2990 

6630 

24720 

3450 

4260 

4860 

4920 

4860 

d 

d 

n 

n 

n 

d 

d 

d 

n 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

n 

n 

d 

d 

d 

d 

n 

d 

d 

d 

d 

d 

uur 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

vrachtv. 

25 

25 

55 

55 

55 

25 

25 

25 

55 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

55 

55 

25 

25 

25 

25 

55 

25 

25 

25 

25 

25 

snelh, verh. afstand 
km/uur 

80 asf. 

80 asf. 

115/90 asf. 

80 asf. 

80 asf. 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

asf. 

115/90 asf. 

115/90 asf. 

80 asf. 

80 

80 

80 

asf. 

asf. 

asf. 

liS/gO asf. 

80 klink 

80 asf. 

80 asf. 

80 

80 

asf. 

asf. 

50 d8(A)-

contour 

46 

46 

379 

168 

156 

45 

58 

58 

156 

52 

44 

72 

67 

45 

46 

46 

377 

385 

62 

46 

42 

70 

385 

80 

52 

58 

58 

58 
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Bijlage J - lijst van kleinschalige campings waarvoor gebruik gemaakt is van de wijzigingsbevoegdheid 
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Bijlage J 

Onderdeel uitmakende van artikel 37. lid 4, van de voorschriften 

Lijst van kleinschalige campings, waarvoor gebruik gemaakt is van de wijzigingsbevoegdheid 

Dorp en adres 
Deelplan 

Aanta 1 kampeer
middelen 

Aantal trekkers
hutten 

Aantekeningen m.b.t. kampeer
faciliteiten e,d. 
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Bijlage K - kaart waarop is aangegeven waar n;euwe verblijfsrecreatie 1S toegestaan 

staf.ro/bijlagen 
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Onderdeel uibmakende van artikel 37. lid 14. van de voorschriften 

Bijlage K 

uitbreiding verblijfs
recreatie toegestaan 
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