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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan 

Het voorliggende bestemmingsplan Nij Altoenae - Uitbreiding fase 2 en 3, 
geeft een  j uridisch-planologische r egeling voor een ui tbreiding van N ij A l-
toenae. H et ni euwe ui tbreidingsgebied l igt aan de noor dwestzijde van Nij 
Altoenae en sluit aan bi j de m eest recente bebouwing van het dorp (figuur 
1). 
Concreet bestaat de uitbreiding uit 10 woningen. Hiermee wordt voorzien in 
de lokale behoefte aan bouwkavels.  
Naast het uitbreidingsgebied is in dit bestemmingsplan ook het perceel van 
de basisschool De Noordster betrokken. Het bestemmingsplan biedt ruimte 
voor een noodzakelijke uitbreiding van de school.  
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

 
Het dorp 
 
Nij Altoenae is aan het begin van de v orige eeuw ontstaan. De eerste be-
bouwing ontstond aan weerszijden van de Schuringaweg. In de loop van de 
jaren is Nij Altoenae uitgebreid in noordwestelijke richting. Vandaag de dag 
bestaat het uit de l intbebouwing langs de Schuringaweg en de bebouw ing 
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langs een klein gedeelte van de Oudebildtdijk. Nij Altoenae heeft inmiddels 
een dorpsstatus. 

1.   2. Vigerende plannen 

De vigerende bestemmingsplannen zijn het bestemmingsplan Nij Altoenae 
- Uitbreiding (vastgesteld 16 se ptember 1999 , g oedgekeurd 10 januari 
2000) en de partiële herziening van het bestemmingsplan Nij Altoenae 
(vastgesteld 24 maart 1983, goedgekeurd 10 november 1983).  
 
Het bestemmingsplan Nij Altoenae - Uitbreiding maakt het (reeds) mogelijk 
om via toepassing van een ui twerkingsbevoegdheid volgens artikel 11 van 
de Wet ruimtelijke ordening aan het oostelijke deel van het plangebied een 
woonbestemming te geven. Het westelijke deel van het plangebied heeft in 
dit plan de bestemming “Cultuurgrond”. Binnen deze bestemming is het niet 
mogelijk om een woonbestemming te realiseren, wat een nieuwe planologi-
sche r egeling noodz akelijk m aakt. H et v oorliggende bes temmingsplan 
voorziet hierin.  

1.   3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het - voor dit plan - re-
levante beleidskader. Hierbij komen het provinciale en het  gemeentelijke 
beleid aan de orde. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de planuitgangspun-
ten gegeven. I n hoo fdstuk 4 w orden de di verse om gevingsaspecten b e-
schreven. H oofdstuk 5 geeft de juridische v ertaling v an het  bel eid en de 
uitgangspunten in de planregels en de ruimtelijke verbeelding. In hoofdstuk 
6 wordt de uitvoerbaarheid behandeld en ten slotte wordt in hoofdstuk 7 in-
gegaan op de resultaten van de inspraak en het overleg. 
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2. BELEIDSUITGANGSPUNTEN 

2.   1.  Provinciaal beleid 

Het beleid van de pr ovincie vormt een bel angrijk kader voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het Streek-
plan Fryslân 2007.  
Stedelijke ontwikkelingen dienen op g rond van dit streekplan plaats te vin-
den in de bundelingsgebieden van de zes stedelijke centra die gezamenlijk 
het stedelijk netwerk van Fryslân vormen: Leeuwarden, Drachten, Heeren-
veen, S neek, H arlingen en D okkum. D oel v an dez e bundel ing i s onder 
meer om voldoende schaal en massa te realiseren voor sterke steden en 
voldoende dr aagvlak vo or ( hoogwaardige) st edelijke v oorzieningen en  
werkgelegenheid. Ook een vermindering van de woningvraag op het platte-
land, waardoor in de kleine kernen meer ruimte over is voor de opvang van 
de plaatselijke woningbehoefte en het behoud van de landschappelijke 
openheid, zijn belangrijke argumenten voor het bundelingsbeleid.  
 
Voor woningbouw buiten de bundel ingsgebieden hanteert de provincie wo-
ningbouwrichtgetallen per regio en (daarvan afgeleid) per gemeente. Doel 
hiervan is een evenwichtige verdeling van woningen en woningbouw over 
de (zeven) r egio’s in de  provincie. Daarnaast wordt ingespeeld op de te 
verwachten dem ografische ont wikkelingen. H et grootste deel  v an de wo-
ningbehoefte bui ten de bundelingsgebieden m oet w orden opg evangen in 
de regionale centra (waaronder St.-Annaparochie) en daarnaast op locaties 
in/bij kernen die goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer. In het kader 
van het woonbeleid worden de r ichtgetallen voor de woningbouw periodiek 
geactualiseerd. De richtgetallen voor woningbouw zijn vastgelegd in de be-
leidsnotitie Wenjen 2000+ (2002). 
Voor knelpuntsituaties - zoals aan de orde kan zijn bij herstructurering - en 
daarnaast om stagnering in de woningbouw te doorbreken, biedt de provin-
cie de gemeenten ruimte voor maatwerk.  
Voor de overige kernen - waaronder Nij Altoenae - geldt dat er ruimte be-
staat om de plaatselijke woningbehoefte op te vangen.  
 
Momenteel sprake is van een nieuwe situatie m.b.t. de woningbouw, gelet 
op 22 juni 2009 tussen de provincie en de gemeenten in de regio Noord-
west gemaakte Regionale Woningbouwafspraken voor de periode 2008-
2016. Daarin is bestuurlijk overeengekomen dat het resterende programma 
tot 2010 (voor het Bildt per 1-1-2008 158 woningen) doorschuift tot het jaar 
2016. Daarvan kan 60% (een kleine 100 woningen) in uitbreidingsplannen 
worden gerealiseerd. Daarnaast is echter de bouw binnen bestaand gebied 
“plafondloos”. 
 
Deze af spraak i mpliceert dat  er  t ot 2016 i n pr incipe g een ex tra r uimte i n 
uitbreidingsplannen kan w orden t oegevoegd, n aast de ruimte di e i n h et 
Woonplan voor de periode tot 2010 al is toegekend. 
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2.   2. Gemeentelijk beleid 

Het r uimtelijke beleid van de g emeente i s verwoord i n di verse beleidsno-
ta’s. Voor dit bestemmingsplan is het volgende beleid relevant. 
 
2.2.1. Woonplan 

Het woonbeleid van de gemeente is gericht op het versterken van de pos i-
tie op de woningmarkt. 
De ui tgangspunten t en aanzien van de k waliteit en de k wantiteit v an het  
wonen zijn vastgelegd in het Woonplan het Bildt (2001) en in de getalsma-
tige actualisering van 2007, welke op 27 september 2007 door de gemeen-
teraad is vastgesteld. 
 
 

 
Figuur 2. Fragment Woonplan het Bildt (2001) 
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In het woonplan uit 2001 is het gebied aan de noordwestzijde van Nij Al-
toenae reeds als uitbreidingsgebied aangegeven (figuur 2). Daarbij is ver-
meld dat de eerste fase van deze nieuwbouw (8 woningen) inmiddels gere-
aliseerd i s op grond van het bestemmingsplan Nij Altoenae - Uitbreiding 
(1996).  
 
In het Woonplan 2001 en de getalsmatige actualisering daarvan in 2007, is 
rekening gehouden met een ontwikkeling op deze locatie ten behoeve van 
10 w oningen i n fase 2  en 3 w oningen i n fase 3. D e w oningen i n fase 3 
stonden gepland voor na 2010. 
 
Gelet op de meest recente regionale woningbouwafspraken het gemeente-
lijk beleid worden aangepast (zie bij provinciaal beleid). Dit zal gebeuren in 
een nog op te stellen Structuurvisie “Wonen”.  
 
Voor de onderhavige locatie heeft dit voor fase 2 geen gevolgen. Hiervan is 
ook al een deel gerealiseerd, vooruitlopend op di t bestemmingsplan ( via 
onder de oude Wet op d e Ruimtelijke Ordening ingezette artikel 19 proce-
dures) Wel betekent dit dat fase 3 wordt verschoven tot na 2016. 
 
2.2.2. Onderwijsbeleid 

Het onderwijsbeleid van de gemeente is onder meer vastgelegd in het Inte-
graal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen 2002 - 2005. V oor basi s-
school De Noordster geldt dat op korte termijn een uitbreiding van de 
school noodzakelijk is in verband met een toename van het aantal leerlin-
gen. Daarnaast i s een aanpassing van het  gebouw aan de hedendaag se 
onderwijseisen noodzakelijk. 

2.2.3. Welstandsnota 

Het g emeentelijk welstandsbeleid i s vastgelegd in de Welstandsnota ge-
meente het Bildt. De welstandsbeoordeling van bouwplannen vindt plaats 
op grond van de criteria die in deze nota zijn opgenomen.  
 
Een bel angrijke pei ler v an de Welstandsnota v ormen de gebiedsgerichte 
welstandscriteria voor het  best aande bebouwde g ebied. Onderlegger van 
de gebiedsindeling zijn - onder meer - de ontstaansgeschiedenis, de r uim-
telijke verschijningsvorm en de cu ltuurhistorische waarden. Per deelgebied 
geldt een specifiek beoordelingskader.  
 
De Welstandsnota is in het begin van 2008 g eactualiseerd. Voor het voor-
liggende bestemmingsplan heeft dit echter geen consequenties. 

2.2.4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 

Het g emeentelijk v erkeersbeleid i s neergelegd i n het  Gemeentelijk Ver-
keers- en Vervoerplan (1999). I n di t pl an wordt i nvulling g egeven aan d e 
landelijke pr incipes van Duurzaam Veilig. D it door  maatregelen te benoe-
men die in het Bildt uiteindelijk moeten leiden tot een duur zaam veilig ver-
keers- en vervoerssysteem.  
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Hoofddoelstelling v an h et GVVP i s het v erbeteren v an de v erkeersveilig-
heid en leefbaarheid, waarbij als randvoorwaarde geldt dat de bereikbaar-
heid van de voorzieningen in de gemeente gewaarborgd blijft.  
Daartoe i s voor de planperiode t ot 2020 een c ategoriseringsplan ontwik-
keld. In dit plan zijn voor alle wegen in de gemeente functies toegekend. De 
volgende dr ie wegfuncties worden onderscheiden: stroomwegen, gebieds-
ontsluitingswegen en erftoegangswegen.  
 
De straten in het plangebied van de uitbreiding in Nij Altoenae worden aan-
gewezen als erftoegangsweg. Deze wegen hebben een duidelijke verblijfs-
functie. Concreet heeft de wegencategorisering tot gevolg dat alle straten in 
het plangebied zijn en worden ingericht als 30 km/uur-gebied. 
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3. PLANUITGANGSPUNTEN 

3.   1. Algemeen 

Algemeen uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied 
is het st reven naar  een bij het  dorp passende stedenbouwkundige opzet, 
waarmee de r uimtelijke structuur v an het  do rp wordt v ersterkt. D aarbij is 
een g oede aansluiting op de bestaande dor psbebouwing essentieel. Het 
plangebied sluit aan op de meest recente bebouwing van Nij Altoenae. Hier 
is, wat betreft de infrastructuur en de si tuering van de woningen, voorheen 
reeds rekening gehouden m et een verdere ui tbreiding i n noor delijke rich-
ting.  

3.   2. Woningbouwcapaciteit  

Het v igerende woonplan (2001) en de g etalsmatige actualisering daarvan 
(2007) gaat uit van een bouwcapaciteit in het plangebied van circa 11 w o-
ningen.  
De w oningbouw die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is 
onderverdeeld i n t wee v ervolgfasen op de reeds gerealiseerde w oonuit-
breiding van het dorp ten zuiden van het plangebied (fase1). In de eerste 
vervolgfase (fase 2) is de bouw van 10 woningen gepland. Dit aantal past 
in het geldende woonplan en sluit aan bij de woningbouwcapaciteit uit de 
getalsmatige act ualisering van 2007 . D eze fase is nu i n ont wikkeling ( via 
artikel 19 WRO procedures). 
 
In de tweede vervolgfase (fase 3) bestaat aan de oostzijde van het plange-
bied ruimte voor de bouw van nog eens 3 tot 4 woningen. Op grond van het 
vigerende bestemmingsplan Nij Altoenae Uitbreiding bestond hier reeds de 
mogelijkheid om een woonbestemming te leggen. Met fase 3 wordt pas ge-
start op het  moment dat hiervoor voldoende contingent beschikbaar is (na 
2016).  

3.   3. Stedenbouwkundige uitgangspunten 

De i ndicatieve v erkavelingsschets v an het  pl angebied (figuur 3)  l aat z ien 
dat er  i n eer ste i nstantie r uimte best aat voor de bouw  van 10 woningen. 
Daarbij gaat het om 6 vrijstaande en 4 halfvrijstaande woningen.  
 
De vrijstaande woningen z ijn in een open pat roon gesitueerd aan de  bui-
tenrand, de hal fvrijstaande woningen in het meer verdichte bebouwingspa-
troon in het binnengebied.  
De ov ergang naa r het  l andschap w ordt aan de ( zuid)westrand gevormd 
door een groenstrook. Deze fungeert als beheerszone /  onderhoudsstrook 
voor de naastliggende hoofdwatergang.  
 
Bij het  opzetten v an de  w egenstructuur v oor h et r eeds gerealiseerde uit-
breidingsplan di rect t en zuiden van het  pl angebied i s rekening gehouden 
met een verdere uitbreiding in noordelijke richting. Twee woonstraten uit dit 
gebied (’t K ort Morn en  ’ t P utstik) worden - ten behoeve van di t best em-
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mingsplan - doorgetrokken, waardoor een minimum aan infrastructuur hoeft 
te w orden aan gelegd. Uitgangspunt bi j de i nrichting v an de w eg i s een 
maximumsnelheid van 30 km/uur. 
Per woning wordt uitgegaan van de aanwezigheid van ten minste één par-
keerplaats op eigen terrein.  

Figuur 3. Indicatieve verkavelingsschets plangebied 

 
De ui tbreiding van basi sschool De Noordster v indt plaats door ui tbreiding 
aan de noordzijde van het bestaande schoolgebouw. 
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Aan de noordzijde van de school is als overgang/buffer naar het woonge-
bied een groenstrook gepland. 

3.   4. Uitgangspunten beeldkwaliteit 

Beeldkwaliteit wordt g evormd door  het  bebou wingsbeeld én de v isuele 
kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte en de v oortuinen. De al-
gemene richtlijnen ten aanzien van de beel dkwaliteit in het plangebied zijn 
opgenomen in een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel vormt van de ge-
meentelijke Welstandsnota. In bijlage 1 van deze plantoelichting is het 
Beeldkwaliteitsplan in zijn geheel opgenomen.  
 
Ten aanz ien van de be bouwing van het  woongebied g elden de v olgende 
aandachtspunten die in de verkavelingschets en op de ruimtelijke verbeel-
ding vertaald zijn: 
• het bebouw ingsbeeld di ent sa menhangend t e z ijn: de bel angrijkste 

componenten hierbij zijn het type woningen, de nokrichting én de si tue-
ring van de woningen (in één voorgevelrooilijn);  

• bij woningen die gesitueerd zijn op hoekkavels (en die dus met twee of 
meer gevels op de ope nbare r uimte z ijn g esitueerd) m oet ex tra aa n-
dacht bes teedt worden aan de v ormgeving van deze op d e openbar e 
ruimte gerichte gevels; 

• aan- en ui tbouwen en b ijgebouwen dienen in beginsel 3 m eter ach ter 
de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw (woonhuis) 
dan w el ach ter het  v erlengde daa rvan t e w orden g esitueerd; bi j een  
aantal hoeksituaties is hier, ter bescherming van het bebouwingsbeeld, 
een uitzondering op gemaakt;  

• bij materiaal- en kleurkeuze gaat de voorkeur uit naar een traditionele 
kleurstelling. 

 
Naast de bebouwing verdient ook de openbare ruimte aandacht. De kwali-
teit van de openbare ruimte wordt in sterke mate bepaald door de scheiding 
tussen openbaar en privé gebied. Bijgebouwen en/of erfscheidingen die op 
deze scheiding gesitueerd worden, beïnvloeden deze ruimte vaak negatief. 
Om dit te voorkomen is - aan de voorzijde van de woningen en bij een aan-
tal i n hoe ksituaties (vrijstaande w oningen) - de best emming “ Tuin” opge-
nomen, waarbinnen geen gebouwen mogen worden geplaatst. Daar waar 
een zijtuin grenst aan openbaar gebied zijn bovendien (afschermende) 
groenstroken gepland.  

3.   5. Uitgangspunten milieu 

3.5.1. Bedrijvigheid en voorzieningen 

In de di recte om geving v an het  ni euwe w oongebied z ijn g een bed rijven 
aanwezig. Wel bev indt zich i n het  pl angebied een sch ool. V oorzieningen 
als scholen kunnen qua milieuhinder een zekere hinder veroorzaken voor 
omwonenden.  
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De B asiszoneringslijst v an de V ereniging v an N ederlandse G emeenten 
(VNG) geeft een richtlijnafstand van 30 meter voor (basis)scholen ten op-
zichte van rustige woongebieden.  
Het gaat hier echter om een kleinschalige school die qua invloed (met na-
me geluid) niet te vergelijken is met een gemiddelde basisschool, waarop 
de afstanden van de VNG-lijst zijn gebaseerd. Gelet hierop is een kortere 
afstand aanvaardbaar. Een andere maatschappelijke voorziening dan een 
school zal niet worden toegestaan. 

3.5.2. Duurzaam bouwen 

Op l ocaties waar ni euwe ( woon)bebouwing aan de or de i s, i s het asp ect 
duurzaam bouwen van belang. D uurzaam bou wen i s erop g ericht dat  bij 
bouwen, sloop of verbouwing zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan, 
zowel h ier al s elders, zo wel v oor nu al s voor d e t oekomst. D aarnaast i s 
duurzaam bouwen gericht op het toevoegen van kwaliteiten als gezond-
heid, leefbaarheid en diversiteit voor huidige en toekomstige generaties.  
 
De duurzaamheidsaspecten kunnen worden onderverdeeld in enerzijds za-
ken m et be trekking t ot het ruimtelijk en technisch ont werp plus uitvoering 
en anderzijds op aspecten met betrekking tot de bouwwijze van de gebou-
wen zelf. De richtlijnen uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen gelden 
voor beide als uitgangspunt.  
De vertaling van de duu rzaamheidsaspecten in het ruimtelijk ontwerp voor 
het uitbreidingsgebied komt onder meer tot uitdrukking in het volgende: 
• er wordt rekening wordt houden m et de m ilieu- en omgevingsaspecten 

in en rond het gebied; 
• de verkeersstructuur: de planopzet is zodanig dat wordt aangesloten op 

bestaande straten; 
• randvoorwaarde voor de v erkavelingsopzet i s een gunstige bezonning 

voor actieve en passieve instraling.  
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Om conflictsituaties te voorkomen dient het bestemmingsplan aandacht te 
besteden aan de diverse omgevingsaspecten. Voor dit bestemmingsplan 
zijn daarbij de aspecten water, archeologie en ecologie van belang.  

4.   1. Watertoets 

Bij de t otstandkoming va n r uimtelijke pl annen m oet r ekening gehouden 
worden m et de bel angen v an het  water. C oncreet bet ekent di t dat  ov er 
ruimtelijke plannen vooroverleg m et he t be trokken waterschap plaatsvindt 
en dat ruimtelijke plannen een waterparagraaf bevatten waarin de ef fecten 
van geplande ruimtelijke ingrepen op de waterhuishouding in beeld worden 
gebracht. Beide vereisten zijn in 2003 wettelijk vastgelegd in het Besluit op 
de ruimtelijke ordening (Bro). In het kader van het bestemmingsplan Nij Al-
toenae Uitbreiding (1999) is reeds vooroverleg gevoerd met het water-
schap. Voor het onderhavige bestemmingsplan, dat een vervolgfase is van 
dat plan en als zodanig binnen de grenzen van het plan is gelegen, is vol-
ledigheidshalve een w atertoets aangevraagd. Hieruit (zie bijlage 3) is naar 
voren gekomen dat, zoals eerder al aangegeven, het plan in zijn totaliteit in 
september 1999 al is beoordeeld door het voormalige Wetterskip De 
Waadkant. Fase 2 is een uitvoerend plan van eerder gemaakte afspraken. 
Destijds waren de r ichtlijnen uit de watertoets, met name compensatie van 
toename van het  verhard opper vlak, ni et aan de or de i n de pl annen. Op 
deze g ronden i s door de g emeente de ex ploitatieovereenkomst gesloten. 
Om op dit moment alsnog extra wateroppervlak te creëren, acht het water-
schap dan ook niet reëel.  
 
Essentieel voor ‘duurzaam waterbeheer’ is de afvoer van vuil water in het 
plangebied en het vasthouden van ‘schoon’ water teneinde de kwaliteit van 
het oppervlakte- en bodemwater te verbeteren.  
Door t oepassing v an gescheiden r ioolstelsels in het  ni euwe woongebied, 
wordt het regenwater - dat op de openbare ruimten valt - naar het open wa-
ter afgevoerd. In de nieuwe watertoets van het waterschap komt naar voren 
dat het  r ioleringsplan eerder al  i s goedgekeurd en i n de t ussentijd niet i s 
veranderd. Om behee r en onder houd m ogelijk te m aken geeft he t water-
schap tot slot aan dat  b innen de best emming “Groenvoorzieningen” geen 
obstakels mogen worden gerealiseerd, om zo onderhoud te kunnen plegen 
aan de hoofdwatergang. Het voorgaande wordt gewaarborgd door de keur 
van het  waterschap en hoe ft dan oo k niet nog eens in het  bestemmings-
plan te worden opgenomen. 
 
Daarnaast dient het uitbreidingsplan voldoende bergingscapaciteit te bevat-
ten voor de opvang van hemelwater. Dit wordt bereikt door het handhaven 
van de bestaande hoofdwatergang aan de westzijde van het plangebied. 
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4.   2. Archeologie 

In 1992 werd het Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal 
EU-landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is de v eilig-
stelling van het (Europese) archeologische erfgoed.  
Ter implementatie van h et verdrag i s er i n de Monumentenwet 1988 een 
regeling op genomen v oor de besch erming v an ar cheologische w aarden. 
Deze r egeling v erplicht g emeenten bi j het  op stellen v an hun r uimtelijke 
plannen r ekening t e ho uden m et de i n hun  bo dem a rcheologische ( ver-
wachtings)waarden.  
 
Uitgangspunt voor di t bestemmingsplan i s het behoud van de ( mogelijke) 
archeologische waarden. I nzicht in de archeologische si tuatie in het plan-
gebied wordt gegeven op de Fr iese Archeologische Monumentenkaart Ex-
tra (FAMKE). Deze k aart bevat niet alleen de bestaande archeologische 
terreinen maar ook de (nog) niet beschermde archeologische terreinen en 
de verwachtingszones.  
Het plangebied van dit bestemmingsplan is getoetst aan de FAMKE-kaart.  
Op basis van deze kaart is vooralsnog vastgesteld dat in Nij Altoenae geen 
archeologische monumenten, geen terreinen van hoge archeologische 
waarde en geen zones met potentiële archeologische waarden bekend zijn.  

4.   3. Ecologie  

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met het beleid 
en de wetgeving ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt on-
derscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat met beide geen strijdigheid 
ontstaat. 
 
Bij de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die 
zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur (EHS) of  als Speciale be-
schermingszone (SBZ) in de zin van de Europese Vogel- en/of Habitatricht-
lijn. Het meest nabij Nij Altoenae gelegen natuurgebied is de Waddenzee 
die is aangewezen als ecologische hoofdstructuur, Vogelrichtlijngebied én 
Habitatrichtlijngebied.  
Verwacht mag worden dat, gelet op de grote afstand tot het plangebied 
(circa 600 meter) en de  k leinschalige aard van de ont wikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, deze geen significant negatieve effecten 
hebben op de ecologische waarden van de Waddenzee. 
 
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op 
grond van deze wet mogen beschermde dieren en planten - die in de wet 
zijn aangewezen - niet gedood, gevangen, verontrust, geplukt of verzameld 
worden en is het niet toegestaan om nesten, holen of andere vaste verblijf-
plaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen of te versto-
ren. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen moge-
lijk. Voor (bedreigde) soorten die vermeld staan op bi jlage IV van de Habi-
tatrichtlijn en een aant al Rode Lijst-soorten zijn de ontheffingsvoorwaarden 
(zeer) streng.  
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Bij het  opstellen van het  bestemmingsplan moet redelijk z icht bestaan op 
de verleenbaarheid van een eventueel benodigde ontheffing. Anders is het 
bestemmingsplan niet uitvoerbaar.  
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een globale inventarisatie van de 
ecologische waarden in en r ond het  plangebied gemaakt. Omdat het  hier 
gaat om de omzetting van akkerbouwland in een woongebiedje hoeft niet 
gekeken te worden naar de gevolgen voor weidevogels.  
 
Omdat als gevolg van het bestemmingsplan geen ingrepen nodig zijn in de 
waterstructuur, heeft het  plan ook  geen gevolgen voor de  eventueel aa n-
wezige beschermde vissoorten in de sloten rond het plangebied.  
In ( de w ijde om geving van) het  pl angebied k omen verder ( tamelijk) alge-
mene v leermuissoorten voor zoals de G ewone dwergvleermuis en Laa t-
vlieger. Alle vleermuissoorten staan vermeld op bijlage IV van de Habitat-
richtlijn. D eze so orten z ijn cu ltuurvolgers die t amelijk al gemeen rond dor-
pen voorkomen en hun domicilie hebben in huizen en boerderijen. 
Omdat t en behoeve van de r ealisatie van het  bestemmingsplan geen be-
bouwing gesloopt dan w el (oude) bomen gekapt hoeven te worden, vindt 
ook geen verstoring van vleermuizen plaats.  
Voor het overige is in het pl angebied uitsluitend sprake v an (zeer) al ge-
meen voorkomende dier- en plantensoorten waarvoor op grond van de Flo-
ra- en faunawet een algemene ontheffing geldt. 
 
Op gr ond v an het  bov enstaande mag geconcludeerd w orden dat  het  b e-
stemmingsplan op dit punt uitvoerbaar is. 

4.   4. Wegverkeerslawaai  

De straten in het plangebied worden/zijn ingericht op basis van het principe 
van maximaal 30 km/uur. Dergelijke wegen zijn in het kader van de Wet ge-
luidhinder niet zoneplichtig. D e v erkeersintensiteit op de nabi jgelegen 
Schuringaweg i s dusdanig l aag dat  ook hi er geen sp rake i s van een  g e-
luidszone. Van beperkingen als gevolg van het wegverkeerslawaai is in dit 
bestemmingsplan dan ook geen sprake.  

4.   5. Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om de grootte van het overlijdensrisico voor 
omwonenden als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.  
De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de g rootte van twee te 
berekenen grootheden: het plaatsgebonden risico (PR) en het  groepsrisico 
(GR). Deze variabelen geven inzicht in het overlijdensrisico van personen 
in de omgeving van gevaarlijke stoffen. 
In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is het externe veiligheidsbeleid 
voor inrichtingen vastgelegd. Een belangrijke consequentie van deze AMvB 
voor het  best emmingsplan i s, dat  er  bi j het  op stellen v an een best em-
mingsplan rekening moet worden gehouden met het feit dat er geen kwets-
bare functies (bijvoorbeeld woningen) bi nnen een  10-6-risicocontour v an 
een gevaarzettende functie worden gepland. 
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Bovendien moet gekeken worden naar de beper kt kwetsbare functies bin-
nen zo’n contour. 
 
Volgens de Risicokaart van de Provincie Fryslân (gegevens van 26 maart 
2008) komen in het plangebied geen BEVI-inrichtingen voor. Er is daarom 
geen sprake van risicocontouren; de ex terne veiligheid vormt geen belem-
mering voor de uitvoering van het plan. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet Luchtkwaliteit als onderdeel van de 
Wet Milieubeheer (titel 5. 2 i n de WM). Met de i nwerkingtreding van deze 
wet, is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vervallen. 
 
Onder het voorheen geldende Besluit Luchtkwaliteit dienden al le besluiten 
met gevolgen voor de l uchtkwaliteit te worden getoetst aan de grenswaar-
den voor luchtverontreinigende stoffen. Met de i nvoering van het criterium 
‘niet in betekenende mate’ (= artikel 5.16 l id 4 W M) hoeven besluiten die 
onder dat  cr iterium v allen, ni et m eer te w orden g etoetst aan di e g rens-
waarden.  
Er kan in die gevallen worden volstaan met het aannemelijk maken dat het 
voorgenomen project qua omvang beneden de in de ‘Regeling niet in bete-
kenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen)’ (Regeling N ibm) g enoemde 
aantallen te bouwen woningen of vierkante meters bruto vloeroppervlak of 
andere begrenzingen vallen, dan wel het  aannemelijk maken dat  de co n-
centratietoename ten gevolge van het betreffende besluit niet de 3% grens 
overschrijdt. 
 
Bij het onderhavige bestemmingsplan is sprake van nieuwe woningen, het 
aantal w oningen i s echter l aag. H et pl an v alt o nder de R egeling N ibm, 
waardoor aangenomen kan worden dat de concentratietoename onder de 
gestelde percentages blijft. Een nader onderzoek is voor dit plan niet nodig. 
Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. 

4.   7. Bodem 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is inzicht noodzakelijk in de bo-
demkwaliteit. Voor zowel het gebied van de voorgenomen woningbouw als 
het terrein van de uitbreiding van basisschool De Noordster zijn v erken-
nende bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Uit bei de on derzoeken i s gebleken da t e r geen m ilieuhygiënische bel em-
meringen bestaan voor de geplande uitbreidingen.  
 
De diepte van ont gronding bedraagt niet meer dan 2 m eter (ten opz ichte 
van het maaiveld). Een uitgangspunt is tevens dat niet meer dan 10.000 m3 
bodemmateriaal naar elders wordt afgevoerd dan wel in depot wordt afge-
zet, waardoor geen vergunning in gevolge de Ontgrondingenverordening 
Friesland noodzakelijk is. 
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4.   8. Kabels en leidingen 

In en in de directe omgeving van het plangebied komen geen relevante ka-
bels en leidingen voor. Dit levert geen belemmering op voor de uitvoering 
van het plan.  
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Het juridische systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende func-
ties, de eventuele ontwikkelingen daarbinnen én de uitgangspunten ten aan-
zien daarvan aan de orde gesteld. Het in de v oorgaande hoofdstukken be-
schreven beleid, krijgt zijn juridische vertaling in bestemmingen. Deze be-
stemmingen regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het 
plan. D e bepal ingen di e betrekking hebben op de t e onder scheiden b e-
stemmingen, z ijn v astgelegd i n de r egels en op de v erbeelding v an he t 
plan. Het bestemmingsplan geeft dus aan voor welke doeleinden de gr on-
den zijn bestemd. 

5.   2. SVBP 2008 

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze 
digitale versie i s bedoeld om  de  bur ger "online" i nformatie te verschaffen 
omtrent het bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor 
uitwisseling van gegevens binnen de gemeente en met andere overheids-
instanties.  
 
Het best emmingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van d e 
nieuwe Wro op 1 j uli 2008 opgezet volgens die nieuwe Wro. Op 1 januari 
2010 t reedt daar naast de l andelijke S tandaard V ergelijkbare B estem-
mingsplannen (SVBP) 2008 in werking. Het voorliggende plan is, vooruitlo-
pend op de inwerkingtreding van de SVBP 2008, alvast volgens die stan-
daard opgezet.  
 
Deze standaard - welke slechts een systematische standaardisering betreft 
en g een i nhoudelijke s tandaard - is verplicht i n het  ni euwe B esluit op  de 
ruimtelijke ordening (Bro). Zo voorziet het SVBP in een standaardopbouw 
van een bestemmingsplan door onder andere: 
• standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 

bepalingen (bouwregels, aanlegvergunningen, e.d.); 
• de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 
• een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 
• een aantal standaard begripsbepalingen; 
• een standaard wijze van meten; 
• vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de verbeelding 

van het plan; 
• standaard benam ingen van aandui dingen op d e v erbeelding v an het  

plan en in de regels. 
 
In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving wordt het plan technisch 
als een digitaal raadpleegbare versie uitgevoerd en v oldoet het aan de e i-
sen v an DU RP ( Digitale Uit wisseling i n R uimtelijke P rocessen). H et pl an 
kan in het informatiesysteem van de g emeente en diverse andere overhe-
den worden ingevoerd en worden ontsloten via internet.  
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Er blijft, naast het digitale plan, een anal oge (papieren) versie van het be-
stemmingsplan bestaan.  

5.   3. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

In de nieuwe Wro is een aantal essentiële onderdelen in het bestemmings-
plan veranderd. Het betreft onder meer: 
• het vervallen van de g ebruiksbepaling en de strafbepaling. Deze is op-

genomen in de nieuwe Wro; 
• een gestandaardiseerde bepaling met betrekking tot het overgangs-

recht en de ant i-dubbeltelregel. De tekst hiervan is integraal overgeno-
men uit het nieuwe Bro; 

• het v ervallen van de ui tsluiting v an de aan vullende werking v an de  
Bouwverordening. B epalingen met bet rekking tot bi jvoorbeeld e rf- en 
terreinafscheidingen di e v ooreerst aan de B ouwverordening konden 
worden overgelaten, worden nu in het bestemmingsplan geregeld; 

• binnenplanse vrijstellingen worden nu ontheffingen genoemd. 
 
De r egels bevatten al lereerst een bestemmingsomschrijving. H ierin i s per 
bestemming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen 
worden benut. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouw-
regels, gebruiksregels en aanlegvergunningen opgenomen. In de bouwre-
gels zijn - gerelateerd aan de t oegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld 
aan de hoo gte, aar d, nadere si tuering, di epte, enzovoorts van g ebouwen 
en bouwwerken.  
 
In de regels is daarnaast een aan tal aanlegvergunningenstelsels opgeno-
men voor het uitvoeren van in de regels omschreven werkzaamheden zo-
als het geheel o f gedeeltelijk verwijderen van houtsingels. De gebruiksre-
gels verbieden bepaal de v ormen v an g ebruik binnen een best emming 
(specifieke gebruiksregels) dan w el a lle g ebruik in st rijd m et de gegeven 
bestemming (algemene gebruiksregels). 

5.   4. De bestemmingen 

In dez e par agraaf w ordt een t oelichting gegeven op de gebruiks- en b e-
bouwingsmogelijkheden van de best emmingen d ie in d it plan voorkomen. 
De bestemmingen zijn afgestemd op de voor de gemeente gebruikelijke 
regelingen. 
 
Agrarisch - Cultuurgrond 
Deze best emming hee ft bet rekking op de  onbe bouwde g ronden aan  d e 
oostrand van het plangebied. Deze gronden zijn bedoeld voor cultuurgrond 
(weilanden en/of akkers) en g roenvoorzieningen. Paden zijn mogelijk bi n-
nen de bestemming. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden ge-
bouwd. 
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Groen 
Deze bestemming heeft betrekking op de bel angrijkste groenstroken in het 
nieuwe woongebied, di e beel dbepalend zijn vo or de openbar e r uimte. 
Speelvoorzieningen, woonstraten, paden, sloten, bermen en beplanting zijn 
in deze bestemming mogelijk. Binnen de bestemming “Groen” mogen geen 
gebouwen worden gebouwd. 
 
Maatschappelijk – Onderwijs  
Deze best emming hee ft bet rekking op basi sschool D e Noordster. D e b e-
stemming st aat gebouwen t en behoev e v an onder wijsvoorzieningen t oe. 
De uitbreiding van de school aan de noo rdzijde is in het bouwvlak opgeno-
men. Voorts zijn een maximale goot- en bouwhoogte in de bouwregels op-
genomen; deze zijn respectievelijk 4 en 8 m eter. De nieuwbouw moet bin-
nen het  bouwvlak worden g erealiseerd. R uimtelijk onde rgeschikte gebou-
wen kunnen alleen door toepassing van een ontheffing buiten het bouwvlak 
worden gebouwd. 
 
Tuin 
Deze bestemming geldt ter plaatse van de voortuinen en deels de zijtuinen 
bij de toekomstige w oningen. B innen dez e bestemming m ogen g een g e-
bouwen worden g ebouwd. Doel hiervan i s om de r uimtelijke kwaliteit van 
het nieuwe woongebied te waarborgen. Voor het bouwen van aan- en uit-
bouwen i s binnen deze bestemming een  ont heffingsmogelijkheid opgeno-
men.  
 
Verkeer - Verblijf 
De nieuw aan te leggen woonstraten, paden, parkeervoorzieningen en een 
deel van de groenvoorzieningen zijn onder deze bestemming gebracht. In 
de benam ing v an de best emming w ordt t ot ui tdrukking gebracht dat  d e 
straten - naast de verkeersfunctie - ook een verblijfsfunctie hebben voor de 
bewoners. Op de gronden met deze bestemming mogen geen gebouwen 
worden g ebouwd. Bouwwerken z ijn al leen m ogelijk wanneer het  g aat om 
erf- en terreinafscheidingen en wanneer ze rechtstreeks nodig zijn voor de 
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer.  
 
Wonen 
In deze bestemming wordt een regeling gegeven voor de in het plangebied 
te r ealiseren w oningen. H et bebouw ingspatroon i s in gr ote l ijnen op de 
ruimtelijke verbeelding vastgelegd door middel van bestemmingsvlakken, 
waarbinnen de bebouw ing met de bi jbehorende er ven z ijn t oegestaan. 
Daarnaast zijn op de verbeelding ook bouwvlakken aangeduid. 
 
Voor de woonhuizen geldt dat deze binnen het bouwvlak gerealiseerd moe-
ten worden. De bebouwingsbepalingen zijn daarbij afgestemd op de ge-
wenste situatie. Ze hebben betrekking op de maximale goothoogte, dakhel-
ling en situering binnen de bouwvlakken en hebben tot doel zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij het ruimtelijk beeld van de bebouwde omgeving.  
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Ook ten aanzien van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
zijn bepal ingen opgenomen ten aanz ien van de si tuering, de oppe rvlakte, 
de goothoogte en de dak helling. Daar waar uit ruimtelijk oogpunt geen ge-
bouwen aanvaardbaar worden geacht, is de bestemming “Tuin” opgeno-
men. Dit is onder meer het geval tot op 3 meter achter de naar de weg ge-
keerde gevels van de w oonhuizen. D it om  t e v oorkomen dat  de  aan - en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen het straatbeeld gaan dom ine-
ren.  
 
Er zijn meerdere ontheffingen van de bouwregels opgenomen. Hierbij gaat 
het om onder andere een grotere oppervlakte van aan- en uitbouwen, bij-
gebouwen en overkappingen. De verlening van een ontheffing dient te 
worden getoetst aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de so ciale veiligheid, de v erkeersveiligheid en de g ebruiks-
mogelijkheden voor aangrenzende gronden.  
 
Binnen de best emming “Wonen” is het mogelijk een aan-huis-verbonden 
beroep uit te oefenen; de toegestane beroepen zijn opgenomen in bijlage 1 
bij de regels. Hierbij geldt dat niet meer dan 50 m², dan wel 30% van de to-
tale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van alle bebouwing op het  per-
ceel gebruikt mag worden voor het aan-huis-verbonden beroep. Vrijstaande 
bijgebouwen mogen niet gebruikt worden voor een aan-huis-verbonden be-
roep. 
 
Wonen - Uit te werken 
Deze best emming maakt he t mogelijk o m na toepassing v an de ui twer-
kingsprocedure volgens artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening aan dit 
gebied i n de  t oekomst een w oonbestemming te g even. B ij dez e bes tem-
ming wordt een aantal uitwerkingsregels gegeven die hoofdlijnen c.q. uiter-
ste kaders voor de toekomstige inrichting van het gebied aangeven. Naast 
woningen kunnen binnen deze bestemming ook woonstraten en groenstro-
ken gerealiseerd worden. 
Gelet op de recente regionale woningbouwafspraken is in de uitwerkings-
regels opgenomen dat de uitwerking niet eerder zal plaatsvinden dan in 
2016. V oorts dient dez e ui twerking te passe n i n de op te s tellen ni euwe 
Structuurvisie “Wonen”. 
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de v erplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid 
van een bestemmingsplan. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt 
in de m aatschappelijke en eco nomische ui tvoerbaarheid. V oorts sp eelt in 
dit verband het aspect grondexploitatie (kostenverhaal) een rol. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bes temmingsplan d oorloopt de  i n de Wro opgenomen bes temmings-
planprocedure.  
Dit betekent allereerst dat het voornemen een bestemmingsplan op te stel-
len, gepubliceerd wordt in de lokale krant. 
Deze publicatie heeft plaatsgevonden ten behoeve van de Inspraakperiode 
in 2005. Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden met de wettelijke over-
legpartners 1

Uit de I nspraak en he t Overleg z ijn verschillende r eacties naar voren ge-
bracht; deze worden behandeld in hoofdstuk 7.  

).  

Vervolgens is het plan op 18 j uni 2009 g edurende 6 weken (afd. 3.4 Awb) 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestond de mogelijkheid voor het 
indienen v an zienswijzen door  een  i eder (dus ook door de  O verlegpart-
ners). Gedurende deze termijn is een zienswijze van de pr ovincie binnen-
gekomen, waaruit een aantal aanpassingen in het bestemmingsplan zijn 
voortgevloeid. 
Het ( iets) gewijzigde pl an is op 29 oktober 2009 door de gemeenteraad 
vastgesteld.  
Uiteindelijk i s tegen het  bestemmingsplan ber oep m ogelijk bi j de A fdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Voor de ontwikkeling van de woonlocatie, is door de gemeente een exploi-
tatiebegroting gemaakt. Hieruit blijkt dat de exploitatie sluitend is bij een 
kostprijs van € 94, 04 m² (exclusief BTW). Het plan is hiermee economisch 
uitvoerbaar. 

Het resultaat van het exploitatieplan is in bijlage 2 opgenomen. 

6.   3. Grondexploitatie 

Door middel van de g rondexploitatieregeling in de (nieuwe) Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), beschikken de gemeenten over meer mogelijkheden voor 
kostenverhaal. Bovendien hebben z ij meer sturingsmogelijkheden, doordat 
zij i n het  geval v an g rondexploitatie door  der den di verse ei sen en r egels 
kunnen stellen.  

                                                
1)  Overleg heeft plaatsgevonden op bas is van artikel 10 v an het Besluit op de r uimtelijke 

ordening (1985), inmiddels is dit geregeld in 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 
(2008). 
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Dit kan gebeuren door middel van het privaatrechtelijke spoor (bijvoorbeeld 
overeenkomsten), dan wel door middel van een exploitatieplan. Een com-
binatie van beiden is ook mogelijk.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan betreft een nieuwe woningbouwontwik-
keling, m et de m ogelijkheid v oor de bou w van 10 woningen. D it i s een 
bouwplan v olgens het Besluit r uimtelijke or dening ( Bro), w aardoor d e 
grondexploitatieregeling uit de Wro van toepassing is.  
 
Het kan voorkomen dat de gemeente bij de realisatie van de woningen kos-
ten moet maken die opgenomen zijn in de kostensoortenlijst uit het Bro (ar-
tikelen 6.2.1 t/m 6.2.3). In dat geval is de gemeente verplicht deze kosten 
te verhalen en een exploitatieplan op te stellen. Dit exploitatieplan moet te-
gelijk met het voorliggende bestemmingsplan vastgesteld worden.  
 
De verplichting voor het vaststellen van een exploitatieplan vervalt wanneer 
het kostenverhaal op een andere wijze verzekerd is, bijvoorbeeld door mid-
del van een exploitatieovereenkomst. Ook wanneer de gemeente een actief 
grondbeleid voert in het plangebied, kan de verplichting voor een exploita-
tieplan vervallen, omdat de gemeente de gemaakte kosten via de gronduit-
gifte kan verhalen. 
 
Bij di t pl an i s sprake v an de l aatstgenoemde si tuatie. E r hoe ft dus geen 
grondexploitatieplan te worden vastgesteld, omdat het kostenverhaal an-
derszins is verzekerd. 
 
 
 
. 
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7. INSPRAAK EN OVERLEG  

7.   1. Inspraak 

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is deze paragraaf niet
digitaal raadpleegbaar. Voor vragen omtrent de inhoud van deze paragraaf
kunt u contact opnemen met de gemeente het Bildt 
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7.   2. Overleg 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de 
ruimtelijke ordening (1985) is onderhavige bestemmingsplan Nij Altoenae - 
uitbreiding fase 2 toegezonden aan de volgende instanties: 

1. de Commissie van Overleg ex artikel 10 Bro; 
2. het Wetterskip Fryslân; 
3. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
4. de NV Nederlandse Gasunie; 
5. Wonen Noordwest Friesland; 
6. Vitens Fryslân; 
7. het NUON; 
8. het Ministerie van Defensie; 
9. het Ministerie van VROM; 
10. het Ministerie van Economische Zaken; 
11. het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; 
12. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
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De instanties zijn gevraagd om te reageren. Door de ov erleginstanties ge-
noemd onder 1, 2, 4, 6, en 8 is gereageerd.  
De i nstanties onder 4 en 8 hebben t e k ennen gegeven g een op - of a an-
merkingen ten aanz ien van het  voorontwerp-bestemmingsplan te hebben. 
Van de instanties waarvan geen reactie is ontvangen, wordt aangenomen 
dat zij geen op- of aanmerkingen hebben gehad ten aanzien van het voor-
ontwerp-bestemmingsplan. 
 
De ingekomen reacties zijn hieronder samengevat en z ijn voorzien van de 
gemeentelijke reactie. De Overlegbrieven zijn opgenomen in bijlage 6.  
Voor zover de instanties niet hebben gereageerd, wordt er vanuit gegaan 
dat deze instanties geen opmerkingen hebben.  
 
Ad 1. Commissie van Overleg 
 
Om aan te geven wat het “gewicht” is van de opmerkingen hanteert de 
Commissie i n haar  adv ies de ca tegorie-indeling, z oals omschreven i n de 
provinciale H andleiding G emeentelijke P lannen 2000.  E r i s sprake v an 
twee categorie 2 opmerkingen en drie categorie 3 opmerkingen. De opmer-
kingen worden hieronder per onderwerp behandeld. 
 

Uit te werken bestemming Woondoeleinden (cat. 2) 
 
Binnen deze bestemming bedraagt de bouwcapaciteit circa vier woningen. 
Op basis van de uitwerkingsregels dient de uitwerking te passen binnen het 
gestelde i n het  v igerende Woonplan en he t hierop g ebaseerde v igerende 
meerjarenprogramma. Het is de Commissie niet duidelijk wat met het vige-
rende g emeentelijke Woonplan wordt bedoeld, i .c. het  Woonplan 2001 o f 
het nog te actualiseren Woonplan. Teneinde te voorkomen dat het richtge-
tal v oor w oningbouw m et bet rekking t ot N ij A ltoenae w ordt ov erschreden 
stelt de  C ommissie v oor dat  hi erover dui delijkheid w ordt v erschaft. In de 
uitwerkingsregels zou verder kunnen worden opgenomen dat de uitwerking 
in overeenstemming behoort te zijn met het door Gedeputeerde Staten ge-
accordeerde Woonplan.  

 
Reactie: De planregels en toelichting worden op dit punt verduidelijkt. Met 

het gemeentelijke vigerende Woonplan wordt bedoeld het Woon-
plan 2001. Teneinde te voorkomen dat het richtgetal voor wo-
ningbouw met betrekking tot het dorp N ij Altoenae wordt over-
schreden, w ordt i n de getalsmatige actualisatie van het Woon-
plan uit 2007 rekening gehouden met onderhavige ontwikkeling. 
Een der gelijke ui twerkingsregel z oals deze wordt v oorgesteld 
door de pr ovincie is in feite al opgenomen in de be stemming en 
wordt daarom, ter verduidelijking, slechts aangepast.  
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Bestemming Maatschappelijke doeleinden (cat. 2) 
 
Blijkens de pl antoelichting hee ft de be stemming “Maatschappelijke do el-
einden” alleen betrekking op de basisschool De Noordster. In de planregels 
is dit evenwel niet expliciet aangegeven, zodat in beginsel ter plaatse naast 
onderwijsdoeleinden ook sociaal-medische-, sociaal-culturele, levensbe-
schouwelijke doeleinden en doeleinden van sport en sportieve recreatie ge-
realiseerd kunnen worden. 
 
In het  kader van de m ilieuzonering gelden bi j bovenaangehaalde f uncties 
indicatieve afstanden variërend van 30 t ot 50 m  tot woonbebouwing. Door 
het verruimde bouwvlak behorende bij de school bedraagt de afstand ech-
ter circa 16 m. Het plan maakt nu niet duidelijk of een verantwoorde milieu-
kundige inpassing van de school en andere functies is gewaarborgd en de 
Commissie stelt daarom voor dat hier aandacht aan wordt geschonken.  

 
Reactie: De pl anregels worden, ov ereenkomstig de op merking v an de 

provincie, dusdanig gespecificeerd zodat in de bestemmingsom-
schrijving de gronden worden bestemd voor onderwijsdoeleinden 
in plaats van maatschappelijke doeleinden. Daarnaast wordt, om 
de milieukundige inpassing beter te waarborgen in de t oelichting 
nader i ngegaan op de m ilieuzonering bi j educa tieve doeleinden 
en bi jbehorende i ndicatieve af standen di e g elden t en opz ichte 
van woonbebouwing. 

 
Luchtkwaliteit (cat. 3) 
 
Het bestemmingsplan maakt o.a. de bouw  van nieuwe woningen mogelijk. 
De Commissie constateert dat in dit kader geen aandacht is besteed aan 
het B esluit l uchtkwaliteit. D e C ommissie st elt d an ook  v oor hi er al snog 
aandacht aan te besteden. 

 
Reactie: In de toelichting wordt alsnog aandacht besteed aan de Wet 

luchtkwaliteit in relatie tot de bouw van de nieuwe woningen. 
 
Wegverkeerslawaai (cat. 3) 
 
Voor de wegen in het plangebied geldt een maximumsnelheid van 30 km 
per uur. Op basis hiervan zijn de wegen vrijgesteld van een zone als be-
doeld in de Wet geluidhinder. De Commissie merkt op dat de Wet geluid-
hinder binnenkort wordt aangepast . Dit kan gevolgen hebben v oor de be-
treffende wegen. De Commissie meent het college hierop te moeten atten-
deren.  

 
Reactie: Ten tijde van dit schrijven is de nieuwe Wet geluidhinder inmid-

dels in werking getreden. Deze nieuwe Wet geluidhinder heeft 
geen consequenties gehad voor het onderhavige plangebied. 
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Economische uitvoerbaarheid (cat. 3) 
 
Op basis van de hoev eelheid uit te geven gronden, de aan t e leggen weg 
en de inrichting van de openbare ruimte wordt geconcludeerd dat tot een 
aanvaardbare kavelprijs kan worden gekomen en hi erbij wordt verwezen 
naar een bi jlage. De Commissie heeft deze bijlage niet in het plan aange-
troffen en stelt voor dat hier aandacht aan wordt geschonken. 

 
Reactie:  De provincie merkt terecht op dat bijlage 2 ontbreekt. De resulta-

ten van de exploitatie zijn thans opgenomen in de betreffende bij-
lage. 

 
Ad 2. Wetterskip Fryslân 
 
Het waterschap is van mening dat de a fspraken en adv iezen juist zijn ver-
woord in de waterparagraaf.  
Wel ziet het waterschap graag dat in Artikel 8, onder Bouwregels wordt op-
genomen dat in, op of nabij een watergang de Keur van Wetterskip Fryslân 
van toepassing is. 

 
Reactie: De Keur van het waterschap valt onder de sectorale wetgeving. 

Deze wetgeving (en du s ook de  K eur) i s van t oepassing n aast 
het bestemmingsplan. De gemeente is dan ook van mening dat 
de door het waterschap voorgestelde bepaling moet worden ge-
zien a ls een i nformatieve bepal ing, w aarmee er  w ordt g eatten-
deerd op he t feit dat de Keur van toepassing is. Deze informatie 
kan volgens de gemeente het beste in de toelichting worden op-
genomen. De toelichting wordt hierop aangepast door hier in pa-
ragraaf 4.1. (de watertoets) aandacht aan te besteden. 

 
Ad 3. Vitens Fryslân 
 
Er bevinden zich hoofdleidingen van Vitens Fryslân binnen het plangebied 
(zie bijlage bij de brief). Vitens Fryslân verzoekt bij de definitieve invulling 
van het plan, voor zover mogelijk, leidingwijziging te voorkomen en voor de 
aanleg van ni euwe hoofdleidingen een nutsstrook te creëren in de vorm 
van een t rottoir en/of grasstrook met een breedte van ten minste 1,80 me-
ter. De grasstrook dient vrij te worden gehouden van bomen en/of diepwor-
telende struiken.  
 
Reactie: Er v indt z oals gebruikelijk v oor de de finitieve i nvulling ov erleg 

plaats met de leidingbeheerders. Dit overleg vertaalt zich vervol-
gens in een ui tvoering waarbij rekening wordt gehouden m et de 
aanwezige leidingen.  

 
 

===  
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