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PAH . 1 ALGEt.lElfä BEP/\T.JNGEN 

Artikel 1 

13egripsbepali ngen 

1 . het plnn : 

2 . gebouw : 

3 . bouw\'lerk: 

4 . ander bouwwerk: 

5 . ander werk : 

Art ike l 2 

Wijze van meten 

het bestemmingsplan, als bedoeld in de \o/et op de 
Huirntelijke Ordening, genaamd "Besternmi ng~;;plan 
\·1oonwagcncentrum te l lcmrik "; 

elk bou\·!1·1erk, dat een voor mensen toegankcl:i.j ke 
overdek t e , geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten, ruimte vormt ; 

elke constructie van enige omvang van hout , steen, 
metaal, of ander materiaal , welke hetzij dj rect 
of indirect met de grond is verbonden , hetzj_j 
direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde ; 

een werk , gAen bouwwerk z i jnde ; 

één of: meer g e houwen en/of andere bou1·1werken; 

een op de kaart als zodanig aangeduide lijn , we lke 
tv1ee of meer bestemmingen scheidt. 

Bij d e toepassing van deze voorschriften wordt a ls volgt gemeten : 

a . oppervlakte van ge~ouwen : tussen de buitenwerkse gevelvlakken ; 

b , 139_ot- e n/of boeihoogte van gebouwen : van de snijl i jn van elk dakvlak, met elk 
daaronder ge l egen buitenwerks gevelvlak, tot het aanslui temde afgcv1erkte 
maaiveld. 

PAR. 2 13ESTEMIU NGS!3EPAL INGEN 

A. Des temming_ dj e_ nader door burgemeester en wethouders moet \'lorden ui t ge\•1erkt_ . 

Arti l<cl 3 

Grond e n, b es t emd voor v.roonwa_g~'.JC~nt~.:..':l!!! 

i• 1 or : ne be- A. De op de kaart voor \•JOonwagencentrurn aangeduide gronden zijn bc~stemcl voor 
-· ~ ----J _l1J1gen standplaats voor wo_on\'lagens e n voor opslag- en verwerkingspl aats voor (oude) 

ma terialen , met de daarbij behorende gebouwc11, andere bouwwerken en andere 
werken en voor groen , met inachtneming van de volgende rege1s: 
1 . e~ wordt een afzonderlijk gedeclt~ bestemd : 

a . voor standplaats voor woonwagens en 
b . voor opslag- en vcn1erkingsplaats voor (oude) mate r ial e n , 
;:;et d ien verstande dat het zuideiijk gedeelte (langs de Bûtewei ) voor de 
standplaatsen \'lordt bestemd ; 

2 . de gezamenlj jke oppervlakte van de gel.Jouwen mag niet mee r bedragen dan 
250 rn2 ; 

3. de goot- of boeihoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 .00 m. 

~bru i.k::;b epa--13. Het is verboden de in lid A bedoel de gronden en de daarop toelaatbare bouv1-· 
L:~ -- - werken te gehrui l~ en op een \'lij ze of tot een doel , strijdig met de bij het 

plan daaraan gege v e n ber-o t e mming. 
Onder st:rjjdig gebruik wordt in dezen in elk geval verstaan h et gebruik va11 
het sta anplaa t scngedeelte voor de ops lag e n v e n1crking vo.n (oude ) mat 2.ri a lcn . 
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C. Het bepaalde in J.icl B ü; niet van toepnssin~ op de ti j delijke ops lag van 
afb;_··aak-· en bou\'lmatnrialen en puin tem h~hocvc van liet lo'aclrl.cns deze voor-· 
schri ftcn tocgel<1tcn bouwen of uitvoere n van ancle1'e \"terkcn en \·1 cdo:aan1-
heden , dan wel ten behoeve van het norrnalc onderhoud en beheer van de 
gronden. 

)) . Burgemeester en \·1ethoudern vei_· l e nen vrijstellj ng van het bepaalde in J ·i c1 !3, 
indien strikte toepassing e1-van lej dt tot een beperl<ing van hei.. mees I; 
doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardir:;d. 

/\rtike1 4 

A . Burgemeester e n wethouders \·.'erken het plan voor \":at betreft de in artikel 3 
b edoelcle gronden uit conforn1 het bepaalde in ar Likel J.J Vän de \'let op de 
Ruimtelijke Ordenine en met i11achtncming van het bepaalde in artikel 3 , a ls-
1ne de met inachtneming van het bepaalde in de n avolgende leden . 

fi. Er;n ontwcrp-·ui t.;..re1•1<ingsplan van burgemeester en v1ethouders Jj .gt gedLwenc1c één 
inaand ter gem~entccccretad e voor een j eder ter inzage. 

C. Burgeir:~esi:er en i·1cthoudc:· ~_; !nnken cc ter vü;ieh: [~ging te·- vorcn bek end i n één 
01· 1r1ecr daarvoor in aamnerldnr, komende in de r;e1:1ccrite verschijnende d ag-- of 
11 .i.cuv1bJaden, alsinede c•p de in de ge r~ee nt.e gebrui lwlijke •::ij:.::e. 

D . De b c.::kendmnkine h o:idt r11cdccieling :in dat belangl '.8bbcnden ge<lt.a·cnde de termijn 
van de tervidclegg:i ng sc:hriîteli jl: bij burgemeester en i"!Ci.houders 
hun bezwaren tegen het ont\.;erp-ui twe rkingsplun kunnen i ndienen . 

E . Burgemf!ester en wethouders zemelen te samen rnet het ui h1erkingsplan aff;chrif
tcn van de ingeàiende bez\·1aarschriftcm en éen verslag van de resultaten va11 
het over-Jeg met degenen die bezwaar maakten aan Gedeputeerde Staten. 

Artikel 5 

!!·i. t~9-5~:z~!.'..&._':'..~!.l_bouwv!~!'ken ~J2....~~'01~en met ~er~_ ;io_g_~ii t . t~_..\'.1el_j~c;_1]_ 1,?este~~!'!.:1-.i:!.€; · 

/\ , l iet bow••en op de gronden, als bedoeJd in ::u·t.ikel 3 van d<:!ze voo1·schr if"'.:en , 
mag t~J.echts Plaatsvi nden overeenkornstjg een door burgemeester en \'/Cthouder·s 
ovei'eenkc11.sL.g ai'U.kel 11 van de \'!et op de Ruimteli jke Ordening ui tgewcr!d:. 
pJ an . 

Il . Zolang en voor zover een in lid A bedoeld uitwerkingsplan nog geen rechts
kracht hc~e ft ve1'l<regen , mag slech ts ~cbou \'ld v1or-den indien het bouv1pl :>,11 pa:3l _ ) 
in het ontwerp-·uiü1erkingsplan van burgemeester en \'lethouders en Gedeputeerde 
Staten vooraf schri:ftelijk hebben verklaard , dat :ój tegen het ver] enen van 
een boul'1vergunning geen b ezwaar he bbe n. 

C. Indien burgemeester en wethouders uitvoe ring geven aan het in l id B bepaalde , 
is het bepaalde in art ikel 4 van overeenkomstige toepassing. 

B. !!:?'.?_t:·.f'.~!2:.~&!.._~1~i~1_22:._<;__"l; nader cloo_!: __ l?_~~'ge111ee_'.>_te__!:~!1 1·K'.~h<?._uders -~ehoef!_J;~-~~2rd~._'..~ 
u:i tuei·Jcrl~ t. _:..:;:s, _____ _ 
/\1'tikel 6 

yroncl~~:!.!_!?_9~j:mnc1 v~~i::- g!:~n 

.)._f.~'i::.1e _!~~.=::.: A. 1. ne op de kaart voor groen aangeàu) de gronden zijn beste md voor een 
~~~.l·!2!?.:::_1_i_ gi·ocnstrook en cle hij een vmommgcncentrurn j n een dergelij l<e stroc.i~ nood

zal<e J.l j ke rn 1dere boml\'ICl'ken e n an de re \'.'erken , ;,,oaJ. s li chtrnas ten, s J o"l.J'.:!n , 
f>ChuLtingcn , als1nedc één v e rharde toegan g tot de in artil<el 3 b edoeld e 
gronden, ui t~ü11itend vanaf de \·.ree clc~ I'oosen . 

2 . Bu1·gcme~ster en wethouders kunnen, om i·cclcnen van stedehorn·1kuncJj ge oa r-cl, 
llGderc eisen ntell en me l: hctreldüng tot .-Je pl aat::~ en afmc Ungen vrn. <iu ander• 
bou1•.'\·1erken en andere \'/erJ-;en. 
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n, liet is verboclen de j n lid /1 genoemde gronden en de daarop l:oclaatbare bom.r-
\'/erkcn l;e gehrujJ<en op een l'lij7.e of tot een doel strijdig met de bi j het 
plan daaraan gegeven bestemming. 
Onder strijdig gebruik l'lordt ten cle7.e in ieder geval verstaan het ecbrtd k van 
de gronden voor opslag-, r;tort- of bcrgp.laats voor puin, afval , gerede of 
ongerede goederen . 

c. Het bepaalde in Jid B is niet; van toepassing op de ti jdelijke opslag van 
afbraak-- en bomnna Lcrialcn en puin ten behoeve van het krachtens deze voor-
schriften toegelaten boul'Jen of uitvoeren van andere werken en 1·1erkzaamheclen , 
dan 1·1el ten behoeve van het normale onclerhoud en heheer van de gronden . 

D. 13urgemeester en \'/ethouderf> verlenen vrijr;telling van het bepaalde in lid n, 
indien strJkte toepassing ervan leidt tot een beperking van het incest doel
matige gebruik , aie niet door dringende redenen \'/Orden gerechtvaardigd , 

PAR. 3 ALGEMENE VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID 

Artikel 7 

1. 13urgernec::;ter en weLhouders kunnen vrijstelling verlenen van de bepalingen van 
paragraaf 2 van deze voorscJirj ften voor de bom; van kleine , nie t voor be1·10-
ning bestemde eebouwtj es van openbaar nut, zoa] s transfori.mtorLui sj es , scliakel
hui sj es en gernaalgcboU1"1tjes, mits deze gebouwtjes geen g r otere Ü1houd hebben dan 

JO m3 en geen grotere hoogte dan 3 m. 
2. 13urgcinecstcr en wethouders kunnen vrijsl:elling verlenen van de bepalingen 

van dit plan in die zin dat in geringe inate wordt a!gel'leken van de in het plan 
aangegeven bestemmingsgrenzen, voor zover ;-;ull<S bj_j uitmeting i n het terTein 
noodzake lijk bli jkt voor een goede uitvoering van het plan . 

PAR. 4 STR/\FJ3EPALING 

/lrt ikel 8 

Een strafbaar f~i t als bedoeld in art i kel 59 van de \'Ict op de Huj mtelijke Orde-· 
ning is de over treding van het bepaalde in artikel 3 , lid B, en a:cti kel 6, 
l id B. 

PAR . 5 SLOTBEPALING 

Artikel 9 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: Voorschriften b estcrniilingsplan 
woonwagencentrum te llemrik. 

\ • J. .. (Jo ( • 

STATE!" vo 

Griffier. 
." . .._. 

Behoor l; bij bes 1 uit van de raar~ der gemeen te 
Opsterland van l.1 ~ q ~ 1 <17D, YV\ . .r c~ 1s9) 

De secretaris ,_ 
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GEMEENTE OPSTERLAND 

Vaststelling bestemmingsplan woonwagencentrum Hemrik 

De burgemeester van Opsterland maakt bekend dat ingaande 

15 september 1978, gedurende één maand ter secretarie dier 

gemeente (afd. A.Z . en R.O .) te Beetsterzwaag voor een ieder 

ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 4 september 1978, 

nr. 5 , bijlage nr. 159, overeenkomstig het ontwerp, vastge

stelde bestemmingsplan voor het woonwagencentrum te Hemrik. 

Gedurende voornoemde termijn kunnen ziJ, die zich tijdig met 

bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend bezwaren tegen 

dit bestemmingsplan indienen bij Gedeputeerde Staten van 

Friesland te Leeuwarden. 

copie: De Woudklank l met verzoek bovenstaande advertentie zo 
spoedig mogelijk en in elk geval voor Leeuwarder Courant (editie zuid) 

Nederlandse Staats courant 
publicatiebord 
dir. van gemeentewerken 
I. z. 

9 september 1978 te plaatsen. 
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PROVINCIE FRIESLAND 

Telex 46552. Tel. 05100- 412 14 

Postcode 8900 HM Leeuwarden 

Toestel 2 17/DeH. 

Afd. Ruimtelijke Ordening en 
Recreatie, no.32. 180 

Bericht op schrijven van: 
16 oktober 1978, no . 8 147 

Leeuwarden, 19 december 1978. 

Aan burgemeester en wethouder s van 
Ops terland te Beetste rzwaag . 

~ > 

/ ,_,}/ GEMEU-lE t w:i.L.L, ,ND 

ti;;?i>· ' ;\c~' :."' ;~~~ 

J<less Nó . 

t / / No.-".~CJ l l 
bestemmingsp lan woonwagencentrum, f O.. ·· ---===""""rdï 
Hemrik. are:, IW<\d 311-1') ~ 

Betreffende: 

/ ) 

Aan bovenvermeld bes temmingsp lan, dat wij op 26 oktober j. 1. hebben ontvangen , 
hebben wij onze goedkeuring gehecht . 

Deze brief, waarin ons besluit is vervat , beschouwen wij tevens als mededeling 
van onze bes lissing aan de gemeenteraad , zoals bedoeld in artikel 28 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening . 

~edeputeerde s taten van Friesland, 

,voorzi tter 

,griffier 



Uw kenmerlt 

GEMEENTE OPSTERLAND 

Uw brief van 

Aan het bestuur van het woonwagen
schap Friesland, 

gemeentehuis, 

DRACHTEN. 

Ons kenmerk 

10.073 
1 -

BEETSTERZWAAG, 

Datum 29 december 1978 . 
Tel. 05126, no. 1545* 

Onderwerp: Bestemmingsplan woonwagen
centrum Hemrik. 

j In uw antwoord 1 

1 
~ermelden s .v.p. 

( î 

Copie: d.g.w. 

Geacht bestuur, 

Hierbij delen wij u mede dat gedeputeerde staten onder 
dagtekening van 19 december 1978 het bovenvermelde be
stemmingsplan hebben goedgekeurd . 

Zoals u bekend is, zal het plan door ons in details moeten 
worden uitgewerkt overeenkomstig artikel 11 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Gegevens hiervoor zien wij te ge
legener tijd van u tegemoet. 

Hoogachtend, 

en wethouders van Opsterland, 

~)burgemeester. 

:----:------ -
, secretaris . 

Az-,§'l 
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Copie: 

GEMEENTE OPSTERL.AND 

Goedkeuring bestenuningsplan woonwagencentrum Hemrik 

Ingaande 12 januari 1979 ligt gedurende één maand ter 
secretar i e te Beetsterzwaag ter inzage het besluit van 
gedeputeerde staten van Friesland van 19 december 1978 
tot goedkeuring van het raadsbesluit van 4 sep tember 1978 
tot vaststelling, overeenkomsti g he t on twerp , van het 
bestenuningsplan woonwagencentrum Hemrik. 

Gedurende voormelde termijn kan beroep bij de Kroon 
worden ingesteld door: de gemeenteraad, de inspecteur 
van de ruimte lijke ordening en degenen die zich tijdig 
met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde 
staten hebben gewend. 

De beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de 
Koningin en ingediend bij de Afde ling Geschillen van Bes tuur 
van de Raad van State te ' s-Gravenhage, Binnenhof 1. 

Beetsterzwaag, 28 december 1978 . 

De 

A'Î1GBP 

de Woudklank l 
Leeuwarder Courant 
Ned. Staatscourant 
pub l icatiebord 
d . g .w. 

met verzoek ui terl ijk 11 jan . 1979 
te pl aatsen en een bewij snununer te 
zenden aan de afd. A.Z ., gem . huis B' zwaag 

A.Z. 

~ . 1- -îj 



GEMEENTE OPSTERLAND 

Bestemmingsplan Woonwagencentrum te Hemrik 

Ingaande 23 februari 1979 ligt bovenvermeld 

bes temmings plan, waarvan de goedkeuring onherroepelij k 

is geworden, voor een i eder ter gemeentesecretar ie ter 

inzage . 

Beetsterzwaag, 14 februari 1979 

De burgemeester van Opsterland, 

Va n Bo degom 

copi e : Leeuwarder Courant (editie 
De Woudklank 

zuid) ~ 
~ publiceren vóór 23 februari 1979 . 

Nederlandse Staatscourant 
r. z. 
dossier 
A. Z . 
d. g . w. 
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Ministerie van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening OLf~ . 

Centrale Directie van de Volkshuisvesting 

Directie van de Volkshuisvesting 
in de provincie Friesland Ik 
postbus 411 
8901 BE Leeuwarden ~/ l.'J 
te lefoon 05100- 39215 / /(/(J 

afdeling I.S.Z. ---
toestel 12 ..... -------7t~~----i 

Kless. No. ~ 
GEMEENîE c_, 

1 n c• \ · 

Het college van 
Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Opsterland 
Postbus 10.000 
9244 ZP BEETSTERZWAAG 

' 

Uw kenmerk 
'9 

Uw brie\ van i • \ " Kenmerk Datum 

No. -··=3 _2_.· __ 218/BM/ K 29 augustus 1980. 
~ 

Onderwerp 

Bouw zonder de vereiste bouwvergunning ex artikel 47, eerste lid 
van de Woningwet. 

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland verzocht mij te 
adviseren omtrent de door Uw college vastgestelde uitwerking van 
het bestemmingsplan "Woonwagencentrum te Hemrik" , gelegen in de 
gemeente Opsterland. 

Daar ik in materieel opzicht geen bezwaar heb tegen de vastgestel
de uitwerking heb ik i ·n d-ier voege dan ook Gedeputeerde Staten 
van Friesland geadviseerd. 
Het formele standpunt ontvangt U van dit college. 

Echter is mij uit ambtsberichten gebleken dat met de uitvoering 
van het nog niet goedgekeurde uitwerkingsplan reeds is begonnen 
en bijvoorbeeld de opstallen in aanbouw waren. 

Aannemende dat door Uw college de bouwvergunning nog niet is ver
leend, moet il{ constateren dat Uw college gedoogt dat er strijd 
is met artikel 47, eerste lid van de Woningwet. 

Welke Uw motieven ook mogen zijn, door de huidige situatie ont
staat er rechtsongelijkheid binnen Uw gemeente; Uw college heeft 
naar ik aanneem de consequenties hiervan bij de overwegingen be
trokken. 
Ik achtte het gewens t dit onder Uw aandacht te brengen. 

De Inspecteur van de Volkshuisvesting ,~ 
./ 

Kantooradres Willemskade 27 

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden Model DV 4007 · 825702 F-168 
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Leeuwarden, 1 september 1980 

PROV INCIE FRIESLAND 

Telex 46552. Tel. 05100-41214 

Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 

Toestel 219/TAK 

Afd. ruimtelijke orde~ 
ning en recreatie, nr. 23950 

Bericht op schrijven van 
24 juni 1980 , nr. 4158 

Betreffende: Uitwerking 
bestemmingsplan Woonwagen
centrum te Hemrik 

Aan burgemeester en wethouders van 
Opsterland 

1 

Nt-~ 
~/)o'-'(l~ 

. LAND 
111 ) Il 

De Uitwerking van het besterruningsplan Woonwagencentrum te 
Hemrik, die wij op 1 juli 1980 ter goedkeuring van u hebben ont
vangen, zal niet binnen de daarvoor bij de wet gestelde termijn 
kunnen worden behandeld. 

Wij hebben derhalve de beslissing omtrent dit plan voor 
een termijn van t en hoogste zes maariden verdaagd, ingaande 2 
september 1980. 

~edeputeerde staten van Friesland. 

___.> , voorzitter. 
~-----

---
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PROVINCIE FRIESLAND 

Telex 46652. Tel. 05100- 41214 

Postbus ?.01 20 
8900 HM Leeuwarden 

o ""."" .. "." ... " ... "d.".".""""."""."""""."· • Medegedeeld ·----"---....... " . .. . . 

Toestel 324/Wi. 

Afd . ruimtelijke ordening 
en recreat i e , no . 18954 . 

Ber i cht op schrijven van 
24 juni 1980 , kenmerk 4158. 

Betreffende : 
plan van uitwerking van het 
bes temmingsplan woonwagen
centrum te Hemrik . 

Aan burgemeester en wethouders van 
Opsterland te Beetsterzwaag. 

l(lass No. 
-Gl t"'1ttN r~ ors1ERl.At 1D 

1 ' o " \. o l"I'\ o n 

( 'J80 

\ l 'c 

'l :;l/(J ') 

Naar aanleiding van het op 1 juli 1980 ter goedkeuring ontvangen 
bes luit van uw college, houdende vaststelling van het plan van ui t
werking van het besterrnningsp l an Woonwagencent rum t e Hemrik , waarvan 
wij de bes lissing, ingaande 2 september 1980 , voor een termijn van 
ten hoogs t e één maand hebben verdaagd , merken wij het vo l gende op . 

Gelet op de vermelding in de toelichting , dat van de aan l eg 
van een sloopterrein bij dit ka1np worcit afgezien , zou hei.~ naar 
onze mening uit praktisch oogpunt de voorkeur hebben verdiend , dat 
op de plankaart ook de nu resterende "overboeken" van het globale 
plan waren opgenomen, waaraan dan t evens een passende bestemming 
had kunnen worden gegeven . 

Verder will en wij u er op wiJzen, dat dezerzijds op 12 augustus 
j .1. is geconstateerd, dat reeds met de werkzaamheden een begin i s 
gemaakt, zulks in strijd me t artike l 5 van het globale plan . 

Aangezien wij echter op zi~h geen bedenkingen hebben tegen uw 
voorliggend bes l uit, hebben wij besloten onze goedkeur ing daaraan 
te hechten . Een exemplaar van uw besluit, voorzien van een onderschrift 
van goedkeuring , gaat hierbij retour. 

9edeputeerde staten van Friesland , 

~or~itter. 

gr i ffie r . 



~ROVJNCIE FRIESLAND 
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OPSTERLAND 

_, 

Aan Gedeput eerde Staten 
van Friesland 

Postbus 20.120 

8900 HH LEEUWARDEN 

_J 

Uw kenmerk Uw brief van Ons l<enmerk BEETSTERZWAAG, 

4158 Datum 24jur1i 1980 

. In uw antw.iord , 
Onderwerp: Goedkeuring plan van- uitwer-

. _v_erm ___ el_de __ n __ s __ .v.p._1,, 

Tel. 05126, no. 1545• 

king bestemmingsplan WoQt\:W-0..-
( ) _g_:_ncentrum te Hemrik --=---

·bij 1. .: 10 (3 ex. plan + 1 copie 
advertenties) 

( ; 

Hierbij zenden Wl.J u in drievoud ter goedkeuring het bij ons be
s iuit van heden vastgestelde plan vau uitwerking van het bcstem
:ningsplan woonwager.c entrum te Hemrik (toelichtiag, kaart, aan
vullende vo'orschri ï: 2n) . 

Het bestemmingsplan • . .,roonwagencentrum Hem:::ik is vastgesteld bij 
raadsbesluit van 4 ~eptember 1978 en door u goedgekeurd bij be
sluit van 19 december 1978 , nr. 32. 130. 

Het ontwerp-uitwerki3gsplan heeft ingaande 9 mei 1980 ge~urende 
een maand ter inzage ge l egen. Een copie van de publicatie op 
8 mei j.l. in de Woudklank, het Friesch Dagblad en de Leuuwarder 
Courant gaat hierbi j . Er zijn geen bezwaren ingekomen . Verder 
is met de omwonenden uitvoerig gesproken. De omwonenden gaan met 
dit uitwerkingsp lan akkoord (lllet de realisering kunnen zij ook in
stemmen, met di en ve~s tande dat e r ge~n lozing, direct of indi
rect, op het oppervlak tewater plaatsvindt. Dit betekent dat het 
kamp eerst feitelij:<. in gebruik kan worden genomen nadat o.a. de 
persleiding Hemrik - Lippenhuizen tot stand is gekomen). 

Het leek ons - gelet op het eenvoudig karakter ervan - niet no
dig omtrent dit ui~~erkingsplan vooraf overleg te plegen als be
doeld in uw "Handleid ing Ruimtelijke Ordening". 

Burgemeester en wethouders van Opsterland, 
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Toelichting bij het plan van uitwerking bestemmingsplan woonwagencentrum 
te Hemrik 

In artikel 4 van het bestemmingsplan Wo~nwagencentrum Hemrik is bepaald dat 
burgemeester en wethouders het plan uitwerken voor wat betreft de grond, aan
gewezen voor de standplaatsen vocir de woonwagens , respectievelijk voor de op
slag en verwerking van (oude) materialen, met dien verstande dat het zuidelijke 
gedeelte (langs de BGtewei) voor de standplaatsen moet worden bestemd. 

Door het woonwagenschap Friesland is nu een uitvoeringsplan o·ntwikkeld voor de 
reconstructie van het standplaatsengedeelte van het woonwagencentrum te Hemrik. 

(Het ligt niet in de bedoeling het sloopgedeelte opnieuw in te richten en aan 
te passen aan de eisen welke daaraan in het licht van de huidige inzichten en 
wettelijke regels daaromtrent gesteld behoren te worden. Het woonwagenschap 
Friesland ziet geen reden over te gaan tot het inrichten van een goed geoutilleerd, 
en daardoor zeer kostbaar sloopterrein te Hemrik. 
Onder andere het cen.trum te Drachtster Compagnie biedt hiervoor mogelijkheden welke 

~ nog lang niet zijn uitgeput. De consequentie hiervan is dat op den duur aan het 
1huidige sloopgedeelte een andere bestemming kan worden gegeven. 
Hierbij valt bijv. te denken aan de mogelijkheid van een agrarische bestemrriing, 
aansluitend aan de omgevinp,.) 

Het reconstructieplan voor het standplaatsengedeelte voorziet in de bouw van 
7 dubbele schuurtjes en één enkel schuurtje vo"or berging, toilet en verdere 
sanitaire voorzieningen. Langs de Poasen zal een aarden wal met beplanting worden 
aangelegd. Er zullen 15 stand?laatsen worden aangelegd . De zuidelijke rij stand
plaatsen leent zich er voor te worden ingepast in het beleiél van het woonwagenschap . 
staanplaatsen te reserveren voor trekkers. 
In de toelichting bij het bestemmingsplan is opgemerkt dat het afvalwater met een 
persleiding naar het rioleringsnet van de kom Hemrik zal worden getransporteerd en 
vandaar op den duur door een (nog aan te leggen) persleiding via Lippenhuizen naar 
de zuiveringsinstallatie te Gorredijk . 
In dit opzicht zijn thans de gedachten in zoverre gewijzigd, dat het nu in de bedoeling 
ligt het rioolwater van het centrum via een vrij-verval-leiding te brengen naar de 
hoek Poasen/Binnenwei, aansluitend op de geprojecteerde riolering van daar af naar 
de kom Hemrik . 
qe verwachting is dat de rio~ering centrum - Poasen-Binnenwei - Hemrik gereed 
.an zijn op het moment dat de provincie de persleiding Hemrik-Lippenhuizen heeft 

ui tgevoerd. 

De provinciale planning gaat hierbij uit van eind volgend jaar, maar dezerzijds 
zal aandrang worden uitgeoefend het een en ander zo mogelijk te bespoedigen. 

De kosten van de herinrichting, rond f 950.000,-- (exclusief de grondkost en), komen, 
vo~r zover geen rijkssubsidie wordt verkregen, voor rekening van het woonwagenschap 
Friesland, d.w. z . van de gezamenlijke gemeenten . 

De uitwerkingstekening en de (aanvullend~) voorschriften zijn zodanig eenvoudig 
dat ze geen toe lichting behoeven . Voor de hoogtemaat van de "andere bouwwerken" 
is in het bij zonder gedacht aan lantaarns. 
De bestemming "groen" is in het door de raad vastgestelde plan reeds geheel uitge
werkt aangegeven. 

Behoort bij besiuit van burgemeester en wethouders van Opsterland 
van 24 juni 19800 
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Voorschriften plan van uitwerking van het bestemming.splan 
Woonwagencentrum te Hemrik. 

Artikel A 

Gebouwtjes voor berging en toilet 

De op de kaart van het uitwerkingsplan voor "gebouwtjes voor 
berging en toilet" aangewezen gronden zijn bestemd voor ge
bouwtjes voor berging en sanitaire voorzieningen voor de woon
wagenbewoners, met de daarbij behorende andere bouwwerken en 
andere werken en verhardingen, met dien verstande dat: 
a. de goot- of boeihoogte van de gebouwen niet meer dan 2,50 m 

mag bedragen; 
b. de andere bouwwerken niet hoger mogen zijn dan 4 m; 
c. het bestemmingsvlak geheel mag worden volgebouwd. 

Artikel B 

Standplaats woonwagens 

De op de kaart van het uitwerkingsplan voor "9tandplaats woon
wagens" aangewezen gronden zijn bestemd voor het daarop stand
plaats innemen met woonwagens en bij een dergelijke bestemming 
behorende andere bouwwerken en an4ere werken en verhardingen, 
met dien verstande dat de andere bouwwerken niet hoger mogen 
zijn dan 4 m. 

Artikel C 

Weg 

De op de kaart van het uitwerkingsplan voor "weg" aangewezen 
gronden zijn bestemd voor weg, berm, groenvoorziening met de 
daarbij behorende andere born~~erken en andere werken, met dien 
verstande dat de andere bou>~~erken niet hoger mogen zij n dan 
4 m. 

,, 

Behoort bij besluit v~n burgemeester en 
wethouders van 24 juni 1980. 
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