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2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 3: Waterwingebied 

Bestemmingsomschrijving 

A. De op de kaart voor waterwingebied aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. de waterwinning, -produktie, c.q. -distributie; 
met de daarbij behorende: 
2. gebouwen ten behoeve van: 

a. de waterwinning, -produktie, c.q. -distributie; 
b. een dienstwoning met bijgebouwen; 
voor zover de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"bebouwing toegestaan"; 

3. wegen en paden; 
4. erven en terreinen; 
5. bermen en beplanting; 
6. groenvoorzieningen; 
7. wateren; 
8. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bebouwingsbepalingen 

B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 onder a genoemde bedrijfs
gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. het bebouwingspercentage van het terrein zal ten hoogste 5% 

bedragen; 
b. de hoogte van een bedrijfsgebouw zal over 75% van de 

oppervlakte van een bedrijfsgebouw ten hoogste 12,00 m 
bedragen; 

c. de hoogte van een bedrijfsgebouw zal over 25% van de 
oppervlakte van een bedrijfsgebouw ten hoogste 15,00 m 
bedragen; 

d. de dakhelling van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 60° 
bedragen. 

2. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 onder b genoemde dienst
woning gelden de volgende bepalingen: 
a. de inhoud van de dienstwoning zal ten hoogste 450,00 m3 

bedragen; 
b. de goothoogte van de dienstwoning zal ten hoogste 4,50 m 

bedragen; 
c. de nokhoogte van de dienstwoning zal ten hoogste 8,00 m 

bedragen; 
d. de dakhelling van de dienstwoning zal ten minste 30° en ten 

hoogste 60° bedragen. 
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3. Voor het bouwen van de in lid A sub 2 onder b genoemde bijge
bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij een 

dienstwoning zal ten hoogste 100 m2 bedragen; 
b. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen; 
c. de dakhelling van een bijgebouw zal ten hoogste 60° bedra

gen. 

4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden 
de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m be

dragen; 
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijn

de, zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 

Nadere eisen 

C. 1. Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de land
schalmelijke ingassing, nadere eisen stellen aan: 
-- de plaats en afmetingen van gebouwen. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de ver
keersveiligheid, nadere eisen stellen aan: 

de plaats en afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde. 

Aanlegvergunningen 

O. 1. Het is, in het gebied waarop deze bestemming betrekking heelt, 
verboden zander of in afwijking van een schriltelijke vergunning 
(aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders, de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voe
ren: 
a. het aanbrengen van opgaande beplanting; 
b. het aanleggen van bovengrondse leidingen. 

2. Het in lid 0 sub 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken 
en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreften; 
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de betreftende be

stemming gerichte beheer of gebruik van de grond. 

3. De in lid 0 sub 1 genoemde vergunning kan slechts worden ver
leend indien: 
a. een afweging van de voor deze bestemming in het geding 

zijnde belangen heelt plaatsgevonden, waaruit blijkt dat geen 
onevenredige schade wordt toegebracht aan die belangen; 

b. de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht. 
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Strijdig gebruik 

E. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 
6 lid A, wordt in ieder geval gerekend: 
1. het gebruik van de gronden als opslag-, stort- of bergplaats van 

puin, afval of schroot; 
2. het gebruik van de gronden als opslag- of standplaats voor aan 

het oorspronkelijke gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen; 
3. het gebruik van een dienstwoning anders dan ten behoeve van een 

op hetzelfde bouwperceel gevestigd bedrijf. 

.. 
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3. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 4: Anti-dubbeltelbepaling 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening van een 
bouwvergunning waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft 
bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 5: Aigemene vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 

1. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en 
percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en per
centages; 

2. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat het beloop of profiel van 
wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt 
aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aan
leiding geeft; 

3. de bestemmingsbepalingen en toe te staan dat bouwgrenzen worden 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

4. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de toelaatbaarheid van 
gebouwen, en toe te staan dat openbare nutsgebouwtjes en naar de 
aard daarmee vergelijkbare gebouwtjes worden gebouwd, mits: 
-- de inhoud per gebouwtje ten hoogste 50 m3 zal bedragen; 

5. het bepaalde in artikel 3 ten aanzien van de toelaatbaarheid van bouw
werken, geen gebouwen zijnde, en toe te staan dat de hoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 
15,00 m, mits: 
-- de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht. 
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Artikel 9: Siotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de litel: 

Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan Nij Beets 
(waterwingebied) van de gemeente Opsterland. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ....... .J1 .... ~ .... l~g.'1 

De voorzitter. 

GOEOGEKEURD door 
Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij besluit van haden, 
nummer RM/94-53095 

Leeuwarden, 7 oktabar 1994 

De secretaris, 
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GEMEENTE OPSTERLAND 92-99-13/18-04-94 
PARTIELE EN CORRECTIEVE HERZIENING VAN HET BESTEMMINGS
PLAN LANDELlJK GEBIED (GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED) 

De Raad van de gemeente Opsterland 

overwegende. 

dat het wenselijk is ten behoeve van de realisatie van een waterwingebied 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied. op grond van artikel 34 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. partieel te herzien; . 

dat tevens Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. bij besluit van 
17 mei 1991 aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente 
Opsterland hun goedkeuring hebben gehecht. behoudens enkele onderdelen; 

dat ingevolge het bepaalde in artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening een nieuw bestemmingsplan dient te worden vastgesteld. met 
inachtneming van de beslissing van Gedeputeerde Staten; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.".::?-;3·- b-'I,j'ji 

besluit 

de plankaart en de voorschriften van het bestemmingsplan (voor het Lande
lijk Gebied) te herzien. zoals aangegeven op bijgaande kaarten en in bij
gaande voorschriften. deer uitmakende van de Partiele en Correctieve 
herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied (grondwaterbescher
mingsgebied), 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van """""'I:f .... ~ .... ,l%'~1 

De voorzitter. 

GOEDGEKEURD door 
Gedeputeerde Staten van Friesland 
bi; besluit van haden, 
nummer RM/94-53095 

Leeuwarden, 7 oktabar 1994 

De secretaris. 
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PARTIELE EN CORRECTIEVE HERZIENING 

PLANKAART 

* De deelplankaarten 10 en 11 worden aangepast op de wijze zoals aan
gegeven op de bij deze herziening behorende kaarten. 

VOORSCHRIFTEN 

Ar!ikel 1: Begripsbepalingen 

* In lid 1 wordt na het woord "Opsterland" toegevoegd de volgende teks!: 

"zoals aangepast bij de Partiele en Correctieve herziening"; 

Artikel 4 - Beschrijving van he! !o!ale gebied 

* Aan het artikel wordt toegevoegd de volgende tekst: 

de waterwinning 
de activiteiten, die zijn toegelaten binnen het gebied dat op de kaart 
tevens is bestemd voor "Grondwaterbeschermingsgebied", mogen de 
functie van het gebied voor de waterwinning niet onevenredig aantasten. 
Activiteiten die een potentiele bedreiging vormen voor de grondwater
kwaliteit dienen te worden geweerd. 
Genoemde doelstelling wordt verwezenlijkt middels de provinciale 
Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden van 1 januari 1990. 

Artikel 24 - Recreatieve doeleinden " (Waterpartij onder Nij Beets) 

* In lid 2 wordt na de woorden "de in lid 1 onder a. genoemde doelein
den" de volgende tekst toegevoegd: 

"v~~r zover de gronden op de kaart niet tevens zijn bestemd voor 
"Grondwaterbeschermingsgebied", " 

Na artikel 36 wordt toegevoegd: 

PARAGRAAF 2A - AANVULLENDE BESTEMMINGSBEPALING 

Artikel 36a - Grondwaterbeschermingsgebied 

Doeleinden 
1. De op de kaart voor grondwaterbeschermingsgebied aangewezen 

gronden zijn naast het bepaalde in de artikelen 5, 7, 8, 9, 24, 34, 35 en 
36 tevens bestemd voor: 
a. de drinkwaterwinning; 
b. de drinkwaterproduktie; 
c. de drinkwaterdistributie; 
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d. de bescherming van de grondwaterkwaliteit; 
e. het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoe

ve van de drinkwaterwinning en drinkwaterdistributie. 

Beschrijving in hoofdlijnen 

2. a. Rangorde 

De drinkwaterwinningsbelangen c.q. de bescherming van de 
grondwaterkwaliteit hebben binnen het gebied waarop deze toege
voegde bestemming betrekking heeft de prioriteit. De op basis van 
de artikelen 5, 7, 8, 9, 24, 34, 35 en 36 toegestane functies zijn 
daaraan ondergeschikt in die zin, dat de daaruit voortvloeiende 
activiteiten niet tot aantasting van de grondwaterkwaliteit mogen 

Ii leiden. 

• 

b. Inrichting en beheer 

Inrichting, beheer en gebruik van de gronden binnen deze toege
voegde bestemming zullen naast hetgeen daaromtrent in het 
onderhavige plan is bepaald, tevens moeten voldoen aan hetgeen 
daarover in de provinciale Verordening Grondwaterbeschermings
gebieden is neergelegd. 

c. Toetsing 

1. Bouwactiviteiten, vergunningplichtige werken en werkzaamhe
den en grondgebruik zullen voor zover niet bij recht toege
staan, worden getoetst aan de hiervoor gegeven rangorde van 
functies en voorwaarden ten aanzien van inrichting en beheer. 

2. Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan 
vormen van inrichting, beheer en gebruik voor zover die in 
overeenstemming zijn met de voorwaarden voor inrichting, 
beheer en gebruik van deze bestemming en met de voor
waarden zoals die zijn neergelegd in het Grondwaterbescher
mingsplan Friesland en de daarop gebaseerde Verordening 
Grondwaterbeschermingsgebieden. 

Vrijsteliing 

3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 
bepaalde in de artikelen 5, 7, 8, 9, 24, 34, 35 en 36 ten aanzien van de 
toelaatbaarheid van bouwwerken, geen gebouw zijnde, en toestaan dat 
bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten behoeve van 
de waterwinning, c.q. -distributie, mits: 
a. de hoogte niet meer dan 2,00 m zal bedragen(en); 
b. geen onevenredig nadeel wordt toegebracht aan de andere be

stemming(en). 
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Bijzondere bepaling 

4. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 5, 7, 8, 9, 24, 34, 35 en 36 
kan een vrijsteliing van die artikelen niet worden verleend indien daar
door onevenredige schade wordt toegebracht aan de bescherming van 
de drinkwaterwinning, c.q. -distributie. 

Artikel 37 - Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de 
Ruimteliike Ordening 

* 

* 

* 

In lid 1 wordt na sublid d een nieuw sublid e toegevoegd met de vol
gende tekst: 

"e. de gronden op de kaart niet tevens zijn bestemd voor "Grondwa
terbeschermingsgebied". " 

In lid 9 wordt na de woorden "op afbeelding 5 van de toelichting" de 
volgende tekst toegevoegd: 

"en voor gronden die op de kaart tevens zijn bestemd voor "Grondwa
terbeschermingsgebied" ." 

In lid 15 wordt na de woorden "op afbeelding 5 van de toelichting" de 
volgende tekst toegevoegd: 

"en voor gronden die op de kaart tevens zijn bestemd voor "Grondwa
terbescherm ingsgebied"." 

Artikel 38 - Aigemene vrijstellingsbevoegdheid ex artikel15 van de Wet 
oR de Ruimtelijke Ordening 

* In lid 8 wordt na de woorden "ten behoeve van noodzakelijke mestop
slag" de volgende tekst toegevoegd: 

"deze bepaling niet van toepassing is op de gronden die op de kaart 
tevens zijn bestemd voor "Grondwaterbeschermingsgebied"." 

Artikel 45 - Titel 

Na de woorden "Voorschriften bestemmingsplan Landelijk Gebied" wordt de 
volgende tekst toegevoegd: 

"zoals aangepast bij de Partiele en Correctieve herziening (grondwaterbe
schermingsgebied). " 

0) 
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