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GEMEENTE HEERENVEEN



1. AANLEIDING EN PROCEDURE 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid” is de actualisatie van 
de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Heerenveen-Zuid en Nieuweschoot. Het 
bedrijventerrein Heerenveen-Zuid ligt ten zuiden van de Rotstergaastweg/Heremaweg en 
grenst aan het dorp Oudeschoot. De geldende bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen 
Heerenveen-Zuid en Nieuweschoot zijn vastgesteld in respectievelijk 1992 en 1982. De 
planologische regelgeving is verouderd, het is gewenst dat een actueel planologisch kader 
wordt vastgesteld voor dit gebied. 
 
1.1 Inspraak en overleg 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 11 juni 2010 tot 23 juli 2010 voor 
een ieder ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Heerenveen, in de openbare bibliotheek 
van Heerenveen en was in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 17 juni 2010 is 
tijdens een inloopavond toelichting gegeven op het bestemmingsplan.  
De terinzagelegging is aangekondigd in de Heerenveense Courant 10 juni 2010 alsmede op de 
website van de gemeente (www.heerenveen.nl). Daarbij is de mogelijkheid geboden om 
gedurende de periode waarin het bestemmingsplan ter inzage lag, zowel schriftelijk als 
mondeling, een reactie kenbaar te maken. 
 
Tegelijk met de terinzagelegging is het bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, 
overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, toegezonden aan 
belanghebbende instanties. 
 
Van de mogelijkheid tot het indienen van inspraakreacties op het voorontwerp-
bestemmingsplan is gebruik gemaakt door: 
 
De Wolff Nederland Windenergie te Heerenveen, d.d. 15 juli 2010, aangevuld op 11 oktober 
2010. 
 
In het kader van het vooroverleg over het voorontwerp-bestemmingsplan is een reactie 
ontvangen van de volgende instanties: 
 
1. Brandweer Fryslân te Leeuwarden, d.d. 29 juni 2010; 
2. Wetterskip Fryslân te Leeuwarden d.d. 13 juli 2010 
3. N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen, d.d. 23 juni 2010; 
4. VROM-inspectie te Groningen, d.d. 16 juli 2010; 
5. Provincie Fryslân te Leeuwarden, d.d. 21 juli 2010; 
 
 



2. INSPRAAKREACTIES 
 
Hiernavolgend wordt eerst een korte samenvatting van de inspraakreactie gegeven met 
vervolgens het antwoord van het college van burgemeester en wethouders. 
 
 
De Wolff Nederland Windenergie, It Dok 2, 8447 GL  HEERENVEEN  
 
De zienswijze is gericht tegen de passages over windenergie die in het voorontwerp zijn 
opgenomen. In het voorontwerp worden een aantal opmerkingen gemaakt over het realiseren 
van een mega windturbine. Alhoewel deze ontwikkeling niet is meegenomen in het 
bestemmingsplan, wordt hier wel op voorgesorteerd. De Wolff Nederland Windenergie (WNW) 
is het hier niet mee eens om de volgende redenen: 
 

• In het voorontwerp wordt misleidende informatie voorgespiegeld. Er wordt bijvoorbeeld 
aangegeven dat er nog geen locatie is aangewezen en dat de onderzoeken zich nog in 
een beginstadium bevinden. Deze informatie is niet correct. Er is al een specifieke 
locatie benoemd. Daarnaast heeft het college van B&W al een standpunt over de locatie 
ingenomen, is de gemeenteraad geïnformeerd en ook de provincie Friesland heeft al 
een uitspraak gedaan. Het is kwalijk dat er aantoonbaar onjuiste informatie is 
opgenomen in het voorontwerp; 
 

• Er is geen noodzaak tot opschaling / verplaatsing van de bestaande windturbines; 
 

• Er is gebleken dat het nieuwe initiatief voor een windturbine uitgaat van een hoogte van 
80 meter. De plannen zijn blijkbaar in een dermate vergevorderd stadium dat de 
locatie, hoogtes, e.d. al bepaald zijn. Belanghebbenden kunnen door de onvolledige 
informatie geen goede afweging maken over de ter inzage liggende plannen; 
 

• In het recente verleden heeft er een procedure gelopen om de bestaande windturbines 
te vervangen op hetzelfde industrieterrein. Met name vanuit maatschappelijke 
overwegingen heeft dit plan geen doorgang gevonden. De gemeente lijkt met dit 
voorontwerp de realisatie met dit voorontwerp alsnog mogelijk te maken. Dit is in strijd 
met de uitgangspunten die in de weigeringbrief zijn genoemd; 
 

• In de weigering van de vorige procedure staat dat realisatie van een windturbine van 60 
meter hoogte afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het beekdal van de Tjonger. 
In het vernieuwde plan wordt gewerkt aan een hogere winturbine (80 meter) op een 
locatie die zich vlakbij (slechts een paar 100 meter verderop) bevindt en is gelegen in 
hetzelfde landschappelijk gebied. WNW kan zich niet voorstellen dat er dan geen 
afbreuk wordt gedaan aan het landschap; 
 

• WNW heeft grote moeite met de gekozen locatie. De locatie ligt dichter bij woningen en 
de locatie is meer een onderdeel van het buitengebied dan het industrieterrein; 
 

• Destijds was de intentie om de woon/werklocatie te verbreden een belangrijke reden 
voor het verwijderen van de bestaande kleine windturbines. Hiervan is op dit moment 
geen sprake meer. Er is dus geen reden om tot het herstructureren van de kleine 
windturbines; 
 

• Tussen neus en lippen door wordt in het voorontwerp aangekondigd dat het beleid met 
betrekking tot winenergie (beleidsnotitie windenergie 2005) is veranderd. Als beleid is 
veranderd, dient dit niet weggemoffeld te worden in een voorontwerp-
bestemmingsplan; 
 

• In het voorontwerp wordt op geen enkele manier aandacht besteed aan maatregelen 
voor het behouden en vergroten van draagvlak voor een windenergieproject. Het is een 
gemiste kans dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt. WNW vreest dat als het plan in 
een vergelijkbare opzet als de vorige keer wordt ontwikkeld, dit nadelige gevolgen heeft 



voor het (kwetsbare) draagvlak van windenergie in de gemeente Heerenveen; 
 

• Als uitgangspunt voor de realisatie van de nieuwe grote windturbine wordt aangegeven 
dat de locatie milieuhygiënisch en landschappelijk aanvaardbaar moet zijn. Dit is een 
wel heel beperkte afweging; 
 

Concluderend stelt WNW dat de gemeente met de nieuwe plannen voor een mega winturbine 
op het industrieterrein Heerenveen-Zuid niet op het juiste spoor zit. Verzocht wordt 
voornoemde punten te verwerken in het bestemmingsplan; 

 
Tot slot spreekt WNW haar teleurstelling uit over de gang van zaken. Het is voor WNW 
onbegrijpelijk dat er wel concreet aan de gang wordt gegaan met andere projecten die enkel 
de belangen van enkelen dienen, terwijl de initiatieven van WNW (een Heerenveens bedrijf) 
worden afgehouden. Op 11 oktober 2010 heeft WNW haar inspraakreactie mondeling 
toegelicht. 

 
Reactie b&w:  
In de toelichting van het bestemmingsplan staat dat het bedrijventerrein Nieuweschoot een 
zoeklocatie voor één grote windturbine is. Deze nieuwe ontwikkeling maakt geen onderdeel uit 
van dit bestemmingsplan. Nader onderzoek zal uitwijzen of medewerking wordt verleend aan 
het oprichten van een nieuwe windturbine. De planologische afweging vindt plaats in een 
afzonderlijke (toekomstige) zelfstandige planologische procedure. Binnen deze procedure 
bestaat de mogelijkheid om te reageren op het standpunt van het college.  
 
Op 16 maart 2010 heeft ons college een positief principe-standpunt in genomen ten aanzien 
van het realiseren van een windturbine met een maximale masthoogte van 80 meter binnen 
een zoekgebied ten westen van de Wolfraamweg. Hierbij is de aantekening gemaakt dat nader 
onderzoek moet uitwijzen of tot definitieve medewerking kan worden besloten. Er is een 
principe uitspraak van de provincie Fryslân ontvangen. Deze brief dateert van 16 juni 2010. De 
brief is ontvangen nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Ook de provincie maakt 
het voorbehoud dat nader onderzoek bepalend is voor een definitief oordeel. Dit nader 
onderzoek moet nog plaatsvinden c.q is nog niet gestart. Inmiddels is op 30 september 2010 
een bouwplan eerste fase ingediend voor het realiseren van een windmolen op een perceel op 
de hoek Wolfraamweg – Mangaanweg. De toelichting op dit punt worden verduidelijkt. 
 
In de toelichting is een samenvatting gegeven van de Beleidsnotitie Windenergie (2005). Deze 
beleidsnotitie is na de vaststelling in de raadsvergadering d.d. 27 januari 2005 niet gewijzigd. 
In het bestemmingsplan zijn de bestaande windmolens inbestemd. Het bestemmingsplan biedt 
geen mogelijkheid voor het oprichten van nieuwe winturbines. De passage over het 
gemeentelijk beleid met betrekking tot windenergie is niet relevant voor de regels van het 
bestemmingsplan. Deze passage wordt uit de toelichting gehaald.  

 
Samenvattend zullen wij de toelichting aanpassen. Het bestemmingsplan biedt niet de 
mogelijkheid tot het oprichten van een nieuwe windturbine. Nader onderzoek zal uitwijzen of 
medewerking wordt verleend aan het oprichten van een nieuwe windturbine. De planologische 
afweging vindt plaats in een afzonderlijke (toekomstige) zelfstandige planologische procedure. 
 



3.  SAMENVATTING EN REACTIES VOOROVERLEG EX ARTIKEL  3.1.1. BRO 

 
Over het voorontwerp-bestemmingsplan “Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid” heeft inspraak en 
overleg plaatsgevonden. In het kader van het voorgeschreven overleg ex artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp-bestemmingsplan toegezonden aan diverse 
overlegpartners.  
 
Hiernavolgend wordt een samenvatting van de reacties gegeven met het antwoord van het 
college van burgermeester en wethouders op de reacties. 
 
3.1. Brandweer Fryslân, postbus 612, 8901 BK LEEUWARDEN 
 
Geadviseerd wordt: 
a) De risicocontouren van de risicovolle inrichtingen op de plankaart weer te geven. Dit dient 

voornamelijk een signaleringsfunctie naar toekomstige ontwikkelingen; 
b) Aan de westzijde van het spoor te voorzien van een betere secundaire 

bluswatervoorziening. De aanwezige sloot/vaart zou daar ideaal voor zijn. In de huidige 
situatie is het waterpeil in de vaart echter onvoldoende. 

c) Rekening te houden met het situeren van de eventuele windturbines, en deze niet direct 
naast de risicobronnen te plaatsen. 

d) Een beleidsuitspraak te doen over de toelaatbaarheid van risicovolle inrichtingen in 
bepaalde delen van de gemeente. De momenteel in ontwikkeling zijnde Beleidsvisie EV is 
hiervoor een uitgelezen mogelijkheid.  

 
Reactie b&w:  
a) Het bestemmingsplan bestaat hoofdzakelijk uit de bestemming ‘Bedrijf’. Op grond van deze 

bestemming is de vestiging van bedrijven toegestaan genoemd in bijlage 2 (milieucategorie 
1 t/m 4.2). Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ is de vestiging van nieuwe kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten uitgesloten. Het beoogde doel, het ruimtelijk inpassen van de 
risicobron, zodat er geen saneringssituaties kunnen ontstaan is in het bestemmingsplan 
gewaarborgd. Het aanvullend op nemen van een risicocontourlijn op de verbeelding is 
onzes inziens dan ook niet nodig. De risicocontouren zullen als signaleringsfunctie worden 
opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. 

 
b) Dit probleem is bij ons bekend. Mogelijke oplossingen zijn het plaatsen van grotere duiker 

en eventueel baggeren van de vaart. Deze oplossingen zijn momenteel (financieel) niet 
uitvoerbaar. Bij nieuwe ontwikkelingen is het waterpeil in de vaart een aandachtspunt. 

 
c) In het bestemmingsplan zijn de bestaande windmolens inbestemd. Het bestemmingsplan 

biedt geen mogelijkheid voor het oprichten van nieuwe winturbines. Het oprichten van 
nieuwe risicovolle inrichtingen is alleen mogelijk door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid. Hierbij dient o.a. een verantwoording van het groepsrisico te 
worden gegeven. 

 
d) Er wordt kennisgenomen van deze opmerking. Deze opmerking zal worden betrokken bij 

het opstellen van de Beleidsvisie EV. 
 
 

3.2. Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden 
 
• In het plangebied liggen hoofdwatergangen. Deze hoofdwatergangen hebben een 

belangrijke af- en doorvoer functie. De hoofdwatergang dient ten allen tijde beschikbaar te 
zijn voor Wetterskip Fryslân met het oog op beheer en onderhoud. De schouwpaden bij een 
hoofdwatergang dienen 5 meter breed te zijn. 

 
• Een deel van het plangebied ligt in een beschermingszone boezemkade. Voor wijzigingen 

binnen deze zone in het plangebied dient overleg te worden gevoerd met Wetterskip 
Fryslân. 



 
• In het plangebied ligt een persdrukleiding. Het Wetterskip heeft hier beperkt recht van 

opstal. Dit houdt in dat een strook van 6 meter (3 meter aan weerszijde van de 
persleiding) beperkingen gelden voor het grondgebruik. Er mogen o.a. geen vaste 
verharding en diep wortelende beplanting worden aangelegd boven de genoemde strook. 
Bebouwing is ook niet toegestaan. 

 
• Wetterskip Fryslân hanteert een compensatieregeling van het wateroppervlakte indien het 

verhard oppervlak toeneemt. Een percentage van 10% van het totale nieuwe verharde 
oppervlak dient te worden gecompenseerd in de vorm van oppervlaktewater. Bij eventuele 
toekomstige uitbreidingen van het verhard oppervlak dienen de gevolgen daarvan getoetst 
te worden een gewone of een versnelde watertoets. Voor elke uitbreiding wordt gekeken of 
deze voldoet aan de wensen van Wetterskip Fryslân en daarmee geen problemen oplevert 
voor de waterhuishouding. 

 
• Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te 

beperken, is een belangrijk uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk te 
gescheiden af te voeren. Verzocht wordt daar waar mogelijk afstromende neerslag af te 
voeren naar oppervlaktewater. Wijzigingen aan het rioolstelsel van het betreffende 
rioleringsgebied dienen te worden doorgegeven aan Wetterskip Fryslân. 

 
• Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat 

milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en 
onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient gebouwd te worden met 
milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

 
• Er wordt een positief wateradvies gegeven voor het voorontwerp-bestemmingsplan. Bij 

eventuele nieuwe ontwikkelingen ziet Wetterskip Fryslân graag vroegtijdig het betreffende 
plan tegemoet, zodat een wateradvies gegeven kan worden. 

 
Reactie b&w: 
Er wordt kennisgenomen van de opmerkingen. Bij nieuwe ontwikkelingen zal rekening worden 
gehouden met de genoemde aandachtspunten. Hiernavolgend wordt kort ingegaan op een 
aantal opmerkingen: 
Zover bij ons bekend, is de persleiding van het Wetterskip op het bedrijventerrein 
Heerenveen-Zuid niet meer in gebruik. Er is een nieuwe persleiding aangelegd welke van 
Mildam naar Skaotterwâld loopt.  
Het is een consoliderend bestemmingsplan, de bestaande situatie wordt vastgelegd en de 
regelgeving wordt geactualiseerd. Bij de aanleg van het bedrijventerrein heeft reeds 
compensatie van het verharde oppervlakte in de vorm van oppervlaktewater plaatsgevonden. 
Bij bouwplannen welke afwijken van het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met het 
compensatiepercentage van 10%. 
Voor het bouwen is het bouwbesluit het uitgangspunt. Hieraan worden geen strengere eisen 
gesteld. 
 
3.3 N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA GRONINGEN 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
 
 
3.4 VROM-Inspectie, Postbus 30020, 9700 RM GRONINGEN 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
  



3.5 Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN 

 
Het voorontwerp-bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
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