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 Bestemmingsplan “Aengwirderweg 415, Gersloot” 

1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Voor u ligt het bestemmingsplan “Aengwirderweg 415, Gersloot” van de 
gemeente Heerenveen. Het plan voorziet in een partiele herziening van het 
bestemmingsplan “Buitengebied (1980)” voor het perceel Aengwirderweg 
415 te Gersloot, kadastraal gemeente Tjalleberd, sectie L, nummer 17. 
Aanleiding voor de herziening is het verzoek van de heer Brandsma om op 
zijn camping “De Vasthi-hoeve” twee stacaravan te mogen plaatsen, waar-
van één de bestaande salonwagen vervangt. Tevens heeft de eigenaar de 
vraag gesteld of het mogelijk is een extra trekkershut te realiseren in het 
achterste deel van de bestaande garage/schuur.  
In de Woningwet is aangegeven dat het bouwen van een stacaravan geen 
bouwvergunning noodzakelijk is, mits het bouwen in overeenstemming is 
het bestemmingsplan en daarin opgenomen regels. In het vigerende be-
stemmingsplan Buitengebied (1987) heeft het betreffende perceel de be-
stemming Landelijk Gebied (AA). Binnen deze bestemming is het bouwen 
van stacaravans niet toegestaan, waardoor een herziening van het be-
stemmingsplan is noodzakelijk is. De gemeente biedt met het bestem-
mingsplan Aengwirderweg 415, Gersloot het planologisch kader voor het 
recreatie bedrijf dat gevestigd is op dit perceel. 

1.   2. Huidige planologische regeling 

Momenteel geldt voor het plangebied het bestemmingplan “Buitengebied 
(1980)”, dat op 16 april 1980 is vastgesteld door de gemeenteraad en deels 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 30 november 1981. Het be-
stemmingsplan is in werking getreden na een uitspraak van de Kroon d.d. 
14 augustus 1987. 

Hierin zijn de gronden binnen het onderhavige plangebied bestemd als 
“Agrarisch gebied (AA)” met een huisnummer op de plankaart. 
Gronden met deze bestemming zijn in beginsel bestemd voor agrarisch 
gebruik. 
Sinds 1992 is op het perceel een (mini)camping gevestigd waarvoor vrij-
stelling ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijk Ordening is verleend.  

1.   3. Het plangebied 

Het plangebied is gelegen in het noordoosten van de gemeente en beslaat 
circa 4.780 m2. Het plan betreft het perceel Aengwirderweg 415 te Ger-
sloot, kadastraal bekend Tjalleberd, sectie L, nummer 17. In figuur 1 is het 
plangebied van dit bestemmingsplan weergegeven. 
Het perceel is gelegen in de lintbebouwing van de Aengwirderweg en aan 
de noordwestzijde van het plangebied zijn gronden gelegen die agrarisch 
worden gebruikt. Aan de noordoostzijde van het plangebied is een woon-
perceel gesitueerd. Ten zuiden van het plangebied is een speeltuingelegen 
en enkele woonpercelen.  
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Figuur 1. Plangebied bestemmingsplan Aengwirderweg 415, Gersloot 

1.   4. Opzet bestemmingsplan  

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, de planregels en de plan-
kaart. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het plangebied, zoals dat 
op de plankaart is afgebeeld.  
In deze toelichting staan de achtergronden van het plan en plangebied en 
de afwegingen die zijn gemaakt om te komen tot het nieuwe bestemmings-
plan en is als volgt opgebouwd: 
- een beschrijving van de huidige situatie, een beknopte samenvatting van 

het vigerende provinciaal en gemeentelijk beleid en de uitgangspunten 
die gehanteerd zijn voor het bestemmingsplan (hoofdstuk 2); 

- de omgevingsaspecten waar in het bestemmingsplan rekening moet wor-
den gehouden (hoofdstuk 3); 

- een korte omschrijving van de bestemming (hoofdstuk 4); 
- de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid (hoofdstuk 5); 
- inspraak en overleg (hoofdstuk 6). 
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 Bestemmingsplan “Aengwirderweg 415, Gersloot” 

2. HUIDIGE SITUATIE, BELEID EN UITGANGSPUNTEN 

2.   1. Huidige situatie 

Zoals reeds eerder aangeven is, is het plangebied gelegen in de lintbe-
bouwing van de Aengwirderweg. Op het perceel Aengwirderweg 415 te 
Gersloot is sinds 1992 een camping gevestigd. Op het terrein zijn naast 
een aantal standplaatsen voor kampeermiddelen, ook een salonwagen, 
groepsaccommodatie en een trekkershut aanwezig. Daarnaast is er een 
recreatieruimte aanwezig voor de campinggasten. Aan de voorzijde van het 
perceel is de woning van de eigenaar van de camping gesitueerd en achter 
de woning staat een garage/berging. 

Figuur 2. Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

2.   2. Beleid 

2.2.1. Algemeen

Gezien de kleinschaligheid van het bestemmingsplan en de geringe ont-
wikkelingruimte die het bestemmingsplan biedt, wordt het Rijksbeleid buiten 
beschouwing gelaten. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan niet in 
strijd is met rijksbeleid. In dit hoofdstuk wordt het relevante provinciale en 
gemeentelijke beleid kort uiteengezet.  

2.2.2. Provinciaal beleid

��Streekplan Fryslân 2007 “Om de kwaliteit van de romte” 
Het provinciaal beleid in de vorm van het “Streekplan Fryslân 2007” is 
vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân op 13 december 2006. De 
provincie Fryslân zet met het nieuwe streekplan meer dan voorheen in op 
de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bij veranderingen in het gebruik en 
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de inrichting van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit dient zowel voor economi-
sche, sociale als culturele belangen en is daarmee voor alle functies in 
Fryslân essentieel. Met ruimtelijke kwaliteit wordt bedoeld dat in ruimtelijke 
plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet de gebruikswaarde, de 
belevingswaarde en de toekomstwaarde worden toegevoegd aan de om-
geving.  
Op het gebied van toerisme en recreatie kan worden geconstateerd dat 
toerisme en recreatie een belangrijke economische en maatschappelijke 
factor vormt in Fryslân. De sector is van belang voor de werkgelegenheid 
en het imago van de stedelijke centra en zorgt op het platteland voor vitali-
teit.  

Recreatie en toerisme 
Bij verblijfsrecreatie legt de provincie het accent op verbetering van de kwa-
liteit van het bestaande aanbod. De provincie ziet daarbij ruimte voor uit-
breiding van bestaande recreatieve bedrijven en voor nieuwe initiatieven tot 
en met het middelgrote segment. Bij kampeerterreinen is ruimte tot in ieder 
geval 200 standplaatsen, bij recreatiebungalow- en appartementencom-
plexen tot in ieder geval 50 verblijfseenheden. Nieuwe initiatieven zijn mo-
gelijk bij de stedelijke en regionale centra en de recreatiekernen; uitbreiding 
van bestaande voorzieningen is ook daarbuiten mogelijk. In alle gevallen 
vraagt de provincie om een goede ruimtelijke en landschappelijke inpas-
sing. 

Gelet op de bezettingsgraden is er nog voldoende ruimte bij de bestaande 
recreatiebedrijven om een groei van het aantal overnachtingen op te van-
gen. Er is vooral behoefte aan kwaliteitsverbetering en minder aan kwanti-
tatieve groei. Hieronder valt onder meer de omzetting van bestaande 
standplaatsen voor kampeermiddelen in recreatiewoningen, waarbij aan-
dacht gewenst is voor behoud van voldoende mogelijkheden voor betaalba-
re recreatie. Vooral de toegenomen belangstelling voor cultuur en cultuur-
toerisme biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen ver-
blijfsrecreanten. Initiatieven voor kwaliteitsverbetering komen vanuit de 
markt. De provincie beschouwt het als haar rol om voor deze initiatieven 
samen met gemeenten ruimtelijke mogelijkheden te creëren. Daarnaast zal 
op een gepaste schaal kwantitatieve groei mogelijk blijven, zeker als dat 
een impuls oplevert voor kwaliteitsverbetering van het verblijfsrecreatieve 
aanbod. 

2.2.3. Gemeentelijk beleid

In de afgelopen jaren zijn een aantal gemeentelijke beleidsnotities vervaar-
digd die van belang zijn voor dit bestemmingsplan. Het belangrijkste be-
leidsstuk betreft de kadernotitie Kampeerbeleid. 

��Kadernotitie Kampeerbeleid 
In het gemeentelijk “Kampeerbeleid (2008)” is aangegeven dat de gemeen-
te voorstander is van een grote diversiteit in het aanbod kampeerbedrijven. 
In Heerenveen is sprake van kleinschalige kampeerbedrijven, waar de 
breed waarneembare vraag naar diversiteit en luxe ook zichtbaar wordt. 
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Dat betekent onder meer dat er steeds meer wordt omgebouwd naar staca-
ravans en chalets. De aard van de kampeerbedrijven en de doelgroep ver-
andert hierdoor, maar dat is aan de ondernemer. Diverse gemeenten ma-
ken de aanwezigheid van stacaravans en chalets alleen maar mogelijk als 
het kampeerterrein een bepaalde minimale omvang heeft (bijvoorbeeld in 
Drenthe is dit het geval). Omdat in Heerenveen alle kampeerterreinen rela-
tief kleinschalig zijn, volgt de gemeente dit voorbeeld niet, maar stelt wel 
enkele randvoorwaarden bij het plaatsen van kampeermiddelen als staca-
ravans en chalets op kampeerterreinen.  

Een stacaravans is een kampeermiddel. Voor het plaatsen van een staca-
ravan is geen bouwvergunning nodig, als wordt voldaan aan de onder-
staande voorwaarden: 
- De maximale oppervlakte van stacaravans is 40 m2, inclusief maximaal 

6 m2 voor een aangebouwde berging.  
- De stacaravan moet op het terrein als aanhanger te verplaatsen zijn.  
- Over de weg moet de stacaravan als één deel te verplaatsen zijn. 
- De maximale hoogte van stacaravans is 3,80 meter, gemeten van de 

onderkant van de wielen. 
- De minimale afstand tussen stacaravans op het terrein bedraagt 3 me-

ter, tenzij in overleg met de brandweer als gevolg van brandwerende 
maatregelen anders kan worden besloten door de gemeente. Dit kan 
met een vrijstelling worden geregeld. 

- Vrijstaande bergingen zijn niet toegestaan.  
- Bergingen vallen binnen de maximale oppervlakte van stacaravans of 

chalets. 

��Overige beleidsnotities
In de afgelopen jaren zijn er naast het bovengenoemde beleidsstuk ver-
scheidene gemeentelijke beleidsnotities opgesteld ten aanzien van bebou-
wing en gebruik van gebouwen. 

Het gaat om de volgende beleidsstukken: 

− Notitie “Consumptieverkooppunten in het buitengebied” (1995); 

− Kadernotitie “Bedrijvigheid bij Woningen” (1998); 

− Kadernotitie “Herziening beleid aan- uit- en bijgebouw” (2008). 

Bovengenoemde beleidsstukken zullen het kader vormen voor dit bestem-
mingsplan. In hoofdstuk 3.  zijn de uitgangspunten geformuleerd die voort-
vloeien uit de beleidskaders. 

2.   3. De randvoorwaarden voor het plan 

Het bestemmingsplan speelt als instrument van het gemeentelijke ruimtelijk 
beleid een belangrijke rol. De werkingskracht kent twee hoofdrichtingen: 
het regelen van beheer en het sturen van ontwikkelingen. Het bestem-
mingsplan heeft deels een conserverend karakter, maar zal ook enige ont-
wikkelingsruimte bieden voor het ter plaatse gevestigde recreatiebedrijf. 
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2.   4. Uitgangspunten 

De uitgangspunten zijn gebaseerd op de huidige situatie en de eerder ge-
noemde beleidsstukken, waaronder de Kadernota kampeerbeleid gemeen-
te Heerenveen. 

2.4.1. Recreatie - verblijfsrecreatie

Het recreatiebeleid van de gemeente is gericht op een versterking van de 
recreatief- toeristische betekenis van de gemeente. In de kadernota is aan-
gegeven dat reguliere kampeerterreinen het gehele jaar geopend kunnen 
zijn, zodat ingespeeld kan worden op de behoefte die vanuit de markt aan-
wezig is. Er worden geen eisen gesteld aan het maximaal aantal toelaatba-
re kampeerplaatsen (met uitzondering van stacaravans en chalets of daar-
mee gelijk te stellen kampeermiddelen) dan wel de omvang van de stand-
plaatsen. Ten aanzien van stacaravans wordt door de gemeente de vol-
gende randvoorwaarden gehanteerd. De maximale oppervlakte van een 
stacaravan is 40 m2, inclusief maximaal 6 m2 voor een aangebouwde ber-
ging. Vrijstaande bergingen zijn niet toegestaan. De stacaravan moet op 
het terrein en over de weg als aanhanger te verplaatsen zijn. De maximale 
hoogte van een stacaravan is 3,80 m gemeten van de onderkant van de 
wielen. De minimale afstand tussen stacaravans op het terrein bedraagt 3 
meter, tenzij in overleg met de brandweer, als gevolg van brandwerende 
maatregelen, anders kan worden besloten.  

2.4.2. Kleinschalige bedrijvigheid bij woningen

Het gemeentelijk beleid biedt de mogelijkheid om ondergeschikt aan de 
woonfunctie kleinschalige bedrijvigheid toe te staan. Om de ondergeschikt-
heid te waarborgen mag de ruimte niet meer bedragen dan 30% van de 
begane grond van het hoofdgebouw inclusief de aan- en uitbouwen en de  
bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum van 50 m2. De klein-
schalige bedrijvigheid mag zowel in het hoofdgebouw als in een vrijstaand 
bijgebouw plaatsvinden. In bijlage 1 behorende bij de regels van het be-
stemmingsplan is een lijst met toelaatbare beroepen en vormen van bedrij-
vigheid opgenomen, die binnen de woonbestemming aanvaardbaar wordt 
geacht. 

2.4.3. Logieverstrekking

Het gemeentelijk beleid biedt de mogelijkheid om ondergeschikt aan de 
woonfunctie logieverstrekking toe te staan. Wel is het van belang om in 
concrete situaties een nadere afweging te maken. Vandaar dat de moge-
lijkheid gekoppeld is aan een gebruiksontheffing. 
Voorwaarde voor het kunnen verlenen van de ontheffing voor logiesver-
strekking is onder andere dat de ruimte niet meer mag bedraagt dan 30% 
van de begane grond van het hoofdgebouw inclusief de aan- en uitbouwen 
en de aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum 
van 50 m2. De logiesverstrekking mag niet plaatsvinden in een vrijstaand 
bijgebouw. 
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In algemene zin gelden daarbij als toetsingscriteria dat er geen onevenre-
dige afbreuk aan de verkeers- en parkeersituatie, geen onevenredige af-
breuk aan de milieusituatie van de omliggende agrarische bedrijven en 
geen onevenredige afbreuk aan de woonsituatie van de aangrenzende wo-
ningen mag optreden. 

2.4.4. Consumptieverkooppunten

Het beleid ten aanzien van recreatie is gericht op het verbeteren van het 
toeristisch-recreatieve product van de gemeente. Onderdeel hiervan is dat 
het recreatief medegebruik van het landelijk gebied moet worden gestimu-
leerd. Eén van de mogelijkheden daartoe is het creëren van een goed net-
werk van fiets- en wandelpaden. Een groot deel hiervan bestaat reeds. 
Langs deze routes bevindt zich echter vrijwel geen gelegenheid tot aan-
koop van consumpties. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente in 1995 
de notitie “Consumptieverkooppunten Buitengebied” opgesteld. In deze no-
titie wordt aangegeven dat in nieuwe bestemmingsplannen binnen de 
woonbestemmingen en de agrarische bestemmingen een vrijstellingsmoge-
lijkheid moet worden opgenomen zodat een gebruik ten behoeve van een 
bepaalde vorm van horeca toegestaan kan worden. 
Ten behoeve van de horeca mag naast, achter of in een woning een con-
sumptieverkooppunt worden gerealiseerd.  
De vloeroppervlakte van dit consumptieverkooppunt mag niet groter zijn 
dan 10 m².  
Het accent van deze vorm van horeca komt, door de geringe toegestane 
oppervlakte aan bebouwing, te liggen op het terras. Dit terras mag maxi-
maal 20 meter uit de woning of de boerderij gesitueerd zijn. Bovendien mag 
de ligging van het terras geen onevenredig hinder en overlast veroorzaken 
voor de bewoners van omliggende woningen. De ontheffing kan niet wor-
den verleend indien een perceel aan meer dan twee zijden grenst aan bos 
of natuur. Op het betreffende perceel dient voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig te zijn. 

2.4.5. Aan-, uit-, en bijgebouwen en overkappingen bij woningen

Het gemeentelijk beleid biedt de mogelijkheid om bij een (dienst)woning 
aan-, uit- en bijgebouwen en overkappingen te realiseren. Bij vrijstaande 
woningen is het toegestaan aan-, uit-, en bijgebouwen en overkappingen te 
bouwen met een maximaal gezamenlijke oppervlakte van 100 m2.  Het ge-
zamenlijke oppervlakte van de aan-, en uitbouwen en de aangebouwde bij-
gebouwen mag niet groter zijn dan het oppervlakte van het hoofdgebouw. 
De goothoogte van een aan-, uit-, of bijgebouw of overkapping zal ten 
hoogste 4 meter bedragen en de dakhelling zal ten hoogste 60 graden zijn.  
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3. OMGEVINGSASPECTEN 

In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden beschreven die voort-
vloeien uit de fysieke omgeving. De gevolgen hiervan voor dit bestem-
mingsplan zijn in dit hoofdstuk verwoord. Achtereenvolgens komen de as-
pecten water, archeologie, ecologie, externe veiligheid en milieu aan bod. 

3.   1. Water 

Waterbeleid  
De Wet op de waterhuishouding geeft aan dat de provincie een waterhuis-
houdingsplan dient vast te stellen waarin de hoofdlijnen van het waterhuis-
houdkundig beleid zijn opgenomen. In 2000 is hiertoe het Tweede water-
huishoudingsplan van de provincie Fryslân, Dreaun troch it wetter, vastge-
steld. Hierin staat de watersysteembenadering centraal. Dit houdt in dat bij 
nieuw te ontwikkelen plannen steeds het watersysteem waarin het desbe-
treffende plangebied ligt, als richtinggevend wordt beschouwd. Daarnaast 
richt dit waterhuishoudingsplan zich op het realiseren van een basisniveau 
ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit, grondwater en inrichting van een 
gebied. Voor het bebouwde gebied is de gewenste situatie voor het jaar 
2015 als volgt omschreven: "De oppervlaktewateren in bebouwd gebied 
zijn geschikt voor meervoudig gebruik dat recht doet aan de potenties van 
het watersysteem. Dit zal de ecologische, landschappelijke en recreatieve 
betekenis en de belevingswaarde van het water vergroten". 

Daarnaast heeft het verschijnen van het nationale beleid “Waterbeheer 21
e 

eeuw” in het ‘anders omgaan met water’ ervoor gezorgd dat water hoog op 
de agenda is gekomen. Het beleid is erop gericht water meer een ordenend 
principe te laten zijn in de ruimtelijke ordening en de effecten van ruimtelij-
ke ingrepen op de waterhuishouding in beeld te brengen. Hierbij dient re-
kening te worden gehouden met onder andere klimaatverandering, bodem-
daling en zeespiegelrijzing.  
Het waterbeleid heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntro-
duceerd. Dit zijn de tritsen:  

− vasthouden, bergen en afvoeren;  

− schoonhouden, scheiden en zuiveren.  
De trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ houdt in dat overtollig water zo-
veel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het op-
pervlaktewater. Vervolgens wordt zonodig het water tijdelijk geborgen in 
bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren, 
wordt het water afgevoerd.  
Bij ‘schoonhouden, scheiden en zuiveren’ gaat het erom dat het water zo-
veel mogelijk schoon wordt gehouden.  
Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als 
laatste, wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zui-
veren van verontreinigd water aan bod.  
Om de effecten van ruimtelijke ingrepen tijdig te signaleren, is de Water-
toets inmiddels een verplicht onderdeel van ruimtelijke planvorming gewor-
den. In dit kader is als voorbereiding op het vervaardigen van het bestem-
mingsplan contact gezocht met Wetterskip Fryslân.  



blz 9

 Bestemmingsplan “Aengwirderweg 415, Gersloot” 

In zijn algemeenheid adviseert het waterschap te streven naar duurzame 
watersystemen, zoals is verwoord in het in samenwerking met het water-
schap opgestelde Waterplan Heerenveen (februari 2003). Dit plan is tot 
stand gekomen binnen de beleidskaders van de Europese Kaderrichtlijn 
Water en de Vierde Nota Waterhuishouding. 
Specifiek voor het gebied rond Gersloot heeft het waterplan als streefbeeld 
dat het gebiedseigen (regen)water zoveel mogelijk wordt vastgehouden, 
circulatie en doorstroming worden bevorderd en ruimte wordt gereserveerd 
voor voldoende interne berging. 

Het watersysteem van Gersloot 
Het dorp en de omgeving behoren tot een zogeheten polderwatersysteem. 
Het waterpeil wordt hier lager gehouden dan het waterpeil in de boezem. 
Gemalen zorgen voor de waterafvoer naar de boezem. In en direct rond het 
dorp hanteert het waterschap echter, voor de funderingen van gebouwen, 
een hoger peil. Dit wordt het hoogwatercircuit genoemd. 

Effecten van het bestemmingsplan 
Voor het merendeel is het bestemmingsplan conserverend en bevat het de 
juridische regeling voor de reeds bestaande bebouwing en gebruik. Daar-
naast biedt het bestemmingsplan enige ontwikkeling in de vorm van een 
extra stacaravan en trekkershut. In het wateradvies heeft het Wetterskip 
aangegeven dat zij geen waterhuiskundige bezwaren verwachten voor dit 
plan. Het ontvangen wateradvies is als bijlage opgenomen bij deze toelich-
ting. 

3.   2. Archeologie  

Wet- en regelgeving 
In 1992 is het Europees Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder ook Nederland. Het doel hiervan is het veilig-
stellen van het (Europese) archeologisch erfgoed. Dit moet met name ge-
stalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de 
voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden be-
steed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden en dat 
een beschermende regeling moet worden opgenomen ten aanzien van die 
archeologische waarden.  
Ter implementatie van het Verdrag van Malta is op 1 september 2007 de 
Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Deze wet 
regelt onder andere dat er in het proces van ruimtelijke ordening tijdig re-
kening gehouden wordt met de mogelijke aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Voor een globaal inzicht in mogelijke waarden heeft de pro-
vincie de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) gepubli-
ceerd. Deze bestaat uit een advieskaart voor de Steentijd - Bronstijd en uit 
een advieskaart voor de IJzertijd - Middeleeuwen.  

Effecten van het bestemmingsplan 
Uit de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) blijkt dat er 
in het plangebied voor de IJzertijd-Middeleeuwen geadviseerd wordt, indien 
er werkzaamheden worden verricht in de grond, een Karterend onderzoek 
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3 uit te voeren. In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevin-
den uit de periode midden-bronstijd – vroege Middeleeuwen. Het gaat hier 
dan met name om vroeg- en vol-middeleeuwse veenontginningen. Daarbij 
bestaat de kans dat er zich huisterpjes uit deze tijd in het plangebied be-
vinden. Ook de wat oudere boerderijen kunnen archeologische sporen of 
resten afdekken, hoewel de veengronden eromheen al afgegraven zijn. De 
provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer 5000m² een historisch en 
karterend onderzoek te verrichten, waarbij speciale aandacht moet worden 
besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of vroeg-middeleeuwse ont-
ginningen. 
Ten aanzien van de Steentijd-Bronstijd wordt er, indien er werkzaamheden 
worden verricht in de grond, een Karterend onderzoek 2 geadviseerd. In de 
gebieden voor een karterend onderzoek 2 kunnen zich op enige diepte ar-
cheologische lagen uit de Steentijd bevinden, die zijn afgedekt door een 
veen- of kleidek. Mochten zich hier archeologisch resten bevinden, dan zijn 
deze waarschijnlijk goed van kwaliteit. De provincie beveelt daarom aan om 
bij ingrepen van meer dan 2500 m² een karterend (boor)onderzoek uit te la-
ten voeren, waarbij het booronderzoek zich vooral dient te richten op de 
aanwezigheid van podzol en het microreliëf van het zand onder het veen- 
of kleidek. 

Wanneer in gebieden, welke in FAMKE, ten aanzien van de IJzertijd-
Middeleeuwen zijn aangeduid als Karterend onderzoek 2, ingrepen worden 
verricht van meer dan 5000 m2. De oppervlakte van het plangebied is ech-
ter kleiner dan de aangeven 5000 m2, namelijk ongeveer 4780 m2. Wan-
neer in gebieden, welke in FAMKE ten aanzien van de Steentijd-Bronstijd 
zijn aangeduid als Karterend onderzoek 2, ingrepen worden verricht van 
meer dan 2500 m2, moet een karterend bodemonderzoek worden uitge-
voerd. Dit bestemmingsplan maakt dergelijke ontwikkelingen niet mogelijk. 
Gelet op het bovenstaande is op het gebied van archeologie geen specifie-
ke regeling opgenomen in het bestemmingsplan. 

3.   3. Ecologie 

Wet- en regelgeving 
In het plan dient rekening worden gehouden met Europees en nationaal be-
leid en wetgeving op het gebied van de natuurbescherming. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.  
Voor gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die 
zijn aangewezen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) 
en/of om gebieden die zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone 
(SBZ) in de zin van de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn (sinds 1 oktober 
2005 de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998).  
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-



blz 11

 Bestemmingsplan “Aengwirderweg 415, Gersloot” 

lijk. Voor soorten die vermeld staan op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en 
een aantal Rode-Lijstsoorten, zijn deze voorwaarden zeer streng.  

Effecten van het bestemmingsplan 
Het plan ligt niet binnen de invloedssfeer van gebieden die onder het be-
schermingsregiem van de Natuurbeschermingswet vallen en evenmin in of 
nabij gebieden die vallen onder de ecologische hoofdstructuur (de EHS-
gebieden). Op meer dan 2 km afstand is Natura-gebied De Deelen gele-
gen. Er mag vanuit worden gegaan dat het bestemmingsplan geen signifi-
cante gevolgen heeft voor de bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden 
van dit gebied. Ook de twee EHS-gebieden, de Deelen en gebied tussen 
de Nokvaart en de Buitendijkse Hoofdvaart, liggen op ruime afstand van 
het plangebied. Er zal dan ook geen sprake zijn van een negatieve effecten 
van het bestemmingsplan op deze twee EHS-gebieden. 
Omdat het perceel reeds jaren gebruikt wordt als kampeerterrein en het 
bestemmingsplan het huidige gebruik van het perceel vastlegt, is tevens de 
soortenbescherming uit de Flora- en Faunawet niet in het geding.  

3.   4. Externe veiligheid 

Wet- en regelgeving 
Bij het omgevingsaspect externe veiligheid gaat het om de grootte van het 
overlijdensrisico voor omwonenden als gevolg van calamiteiten met ge-
vaarlijke stoffen. De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de 
grootte van twee te berekenen grootheden: het plaatsgebonden risico en 
het groepsrisico. 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 is vastgelegd. Een belangrijke consequentie is dat er bij 
het opstellen van een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden 
met het feit dat er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare functies binnen 
een 10-6 risicocontour van een gevaarzettende functie worden gepland. Bo-
vendien moet gekeken worden naar de beperkt kwetsbare functies binnen 
zo’n contour. 

Effecten op het bestemmingsplan 
Op het perceel zijn geen risicoveroorzakende bronnen aanwezig en het be-
stemmingsplan zal het realiseren van risicoveroorzakende bronnen ook niet 
mogelijk maken. Tevens zijn in de nabijheid van het plangebied geen ge-
vaarzettende functies gevestigd.  
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 
externe veiligheid geen belemmeringen oplevert voor dit bestemmingsplan. 

3.   5. Milieuaspecten 

3.5.1. Geluid

Bedrijvigheid 
In lintbebouwingen is vaak sprake van een situatie waarin woningen en be-
drijvigheid aan elkaar grenzen. 
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Uitgangspunt daarbij is dat de milieuhygiënische situatie niet mag verslech-
teren. De VNG-milieuzonering is hierbij richtinggevend. De richtinggevende 
afstand wordt bepaald door het aspect geluid. In een gemengd gebied, zo-
als de Aengwirderweg, wordt een gerichtafstand van 30 meter aanbevolen. 
In de bestaande situatie is echter een woning van derden gelegen op een 
afstand van ongeveer 10 meter van het kampeerterrein. Het bestemmings-
plan zal niet de mogelijkheid bieden het kampeerterrein dichter naar de 
naastgelegen woning te verplaatsen. Het plaatsen van een tweede staca-
ravan zal tot gevolg hebben dat twee reguliere standplaatsen opgeheven 
zullen worden. De bestaande milieuhygiënische situatie zal niet verslechte-
ren door de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. 

Wegverkeerslawaai 
Bij de planontwikkeling, met name waar het gaat om geluidsgevoelige func-
ties, is het van belang om op grond van akoestisch onderzoek na te gaan 
of er zich geluidhinderlijke situaties zouden kunnen voordoen, die in strijd 
zijn met de Wet geluidhinder. Daarop gebaseerde maatregelen moeten 
worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Het perceel Aengwirderweg 
415 te Gersloot is gelegen een weg waar een maximumsnelheid van 50 
km/u geldt. Aan weerszijde van de weg is geluidsgevoelige bebouwing 
aanwezig. Voor het bestemmingsplan is akoestisch onderzoek gedaan. 
Hierin is op basis van de wegen die in de nabijheid van het plan de ligging 
van enkele maatgevende geluidscontouren bepaald. Het betreft de ligging 
van de voorkeursgrenswaardecontour 48 dB en de ontheffingscontour 53 
dB.  
Indien in het bestemmingsplan nieuwe bouwplannen worden ontwikkeld, 
waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, zal een 
berekening gedaan moeten worden waarbij de afscherming en reflectie van 
omringende gebouwen moet worden meegerekend. Met deze nieuwe be-
rekening kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van de 
Wet geluidhinder. Ook kan op basis van de berekening ontheffing worden 
aangevraagd. Het akoestisch onderzoek is als bijlage opgenomen bij deze 
toelichting. 

3.5.2. Bodem 

In het kader van het bestemmingsplan is van belang in hoeverre de actuele 
bodemkwaliteit in overeenstemming is met de (beoogde) functie van een 
perceel. Voor zover bekend is ter plaatse van het onderhavige perceel 
geen informatie omtrent de bodemkwaliteit beschikbaar. Het perceel 
Aengwirderweg 415 te Gersloot kent momenteel een recreatief gebruik en 
is in het verleden in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Zowel het 
huidige als het voormalige gebruik kan op basis van de beschikbare infor-
matie als niet verdacht ten aanzien van mogelijke bodemverontreiniging 
worden aangemerkt.  
Gezien het actuele gebruik van het terrein en het feit dat het perceel kan 
worden aangemerkt als een onverdacht locatie kan gesteld worden dat 
hieraan wordt voldaan.  
Milieuhygienisch onderzoek naar de bodemkwaliteit is in dit stadium dan 
ook niet noodzakelijk.  
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3.5.3. Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden, als wij-
ziging in de Wet milieubeheer. Deze Wet luchtkwaliteit vervangt het Besluit 
luchtkwaliteit 2005.  
De wet is enerzijds bedoelt om de negatieve effecten op de volksgezond-
heid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreini-
ging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruim-
telijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grens-
waarden voor luchtkwaliteit.  

De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vor-
men onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwik-
keling als:  
- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde;  
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt;  
- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatrege-

len of in het NSL;  
- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtveront-

reiniging.  

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 
“niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging. Een pro-
ject draagt “niet in betekende mate” bij aan de luchtverontreiniging als de 
1% grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van 
de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM

10
) of 

stikstofdioxide (NO
2
). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m

3

, voor zowel  

PM
10 

als NO
2
. Projecten die “niet in betekende mate” bijdragen aan de 

luchtverontreiniging zijn onder andere woningbouw- en kantoorlocaties tot 
een maximum aantal woningen c.q. vierkante meters bruto vloeroppervlak 
en bepaalde inrichtingen. Deze projecten mogen zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

Gezien de omvang van het plangebied en de ontwikkelingsruimte die het 
bestemmingsplan past het binnen de reikwijdte van het Besluit niet beteke-
nende mate. Hiermee voldoet het bestemmingplan aan de Wet luchtkwali-
teit en zijn er op het gebied van luchtkwaliteit geen belemmeringen te ver-
wachten. Luchtkwaliteit vormt dus geen belemmering voor het bestem-
mingsplan.  
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4. PLANBESCHRIJVING 

4.   1. Algemeen 

Het beleid en de uitgangspunten, zoals verwoord in de voorgaande hoofd-
stukken, hebben in de regels van dit bestemmingsplan hun juridische verta-
ling gekregen in de vorm van bestemmingen.  
De planbeschrijving sluit ook aan op de regels zelf, daar waar deze in de 
toetsingscriteria vaak al duidelijk aangegeven in welke gevallen een onthef-
fing kan worden verleend. De planbeschrijving dient in samenhang met de 
specifieke regels te worden gelezen. 

4.   2. Regels per bestemming 

De voorschriften zijn als volgt ingedeeld: 

a. Doeleinden- of bestemmingsomschrijving
Hierin staat voor welke functie(s) de gronden mogen worden gebruikt en 
hoe de onderlinge rangorde van functies is. 

b. Bouwregels
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe 
toegestaan zijn en welke maatvoering daarbij moet worden aangehouden. 

c. Ontheffing van de Bouwregels
In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (thans nog niet 
voorzien), waaruit blijkt dat de bebouwingsregels niet voldoende blijken te 
zijn. Daarom kunnen Burgemeester en Wethouders voor ondergeschikte 
aspecten binnen de bestemming ontheffing verlenen van de bouwregels. 
Van geval tot geval zal een afweging worden gemaakt.  

Er zal een terughoudend gebruik van deze ontheffingen worden gemaakt, 
omdat uitgegaan wordt van het principe, dat de ontheffing in beginsel be-
doeld is in uitzonderingssituaties toe te worden gepast, tenzij het gaat om 
invulling van specifiek gemeentelijk beleid. 

d. Specifieke gebruiksregels
In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt overeenkomstig 
de bestemming. Waar nodig zijn voor de duidelijkheid en ten behoeve van 
het aangeven van de reikwijdte van de bestemming gebruiksvormen ge-
noemd, die in ieder geval als strijdig met de bestemming moeten worden 
aangemerkt. Tevens zijn nadere beperkingen opgenomen voor de in de be-
stemming toegelaten en aan de basisfunctie ondergeschikte functies, zodat 
met inachtneming van die beperkingen de ondergeschiktheid gewaarborgd 
blijft. 

e. Ontheffing van de gebruiksregels
Omdat van een aantal gebruiksvormen nu nog niet kan worden gezegd of ze 
aanvaardbaar zijn of niet, is een ontheffing opgenomen. Deze wordt afgege-
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ven na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmin-
gen. De ontheffingen op het gebruik zijn in de meeste gevallen instrumenten, 
die invulling geven aan specifiek gemeentelijk beleid. Bij de toepassing daar-
van zijn de beleidsuitgangspunten dan ook van belang. In deze gevallen gaat 
het niet zozeer om uitzonderingsgevallen, maar meer om een instrument, dat 
de mogelijkheid biedt om belangen goed af te wegen, bij de invulling van het 
beleid. 

f. Nadere eisen
Onder dit kopje wordt aangegeven dat Burgemeester en wethouders, na af-
weging van een aantal criteria, nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en 
de afmetingen van de bebouwing. Deze eisen kunnen echter alleen gesteld 
worden wanneer er ten aanzien van de plaats en de afmetingen van de be-
bouwing reeds een hoofdeis is opgenomen binnen de bestemming. 

4.   3. Toelichting op de bestemming 

��Recreatie-Verblijfsrecreatie (artikel 3)
Het recreatieterrein aan de Aengwirderweg is bestemd als “Recreatie-
Verblijfsrecreatie”. Binnen de bestemming mogen maximaal twee trekker-
hutten en maximaal twee stacaravans gebouwd/geplaatst worden ten be-
hoeve van het ter plaatse gevestigde recreatiebedrijf . Daarnaast mogen 
gronden gebruikt worden voor standplaatsen van kampeermiddelen. Bij 
functie is een bedrijfswoning toegestaan van maximale oppervlakte van 
120 m². Voor de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de 
dienstwoning geldt een maximum 100 m².  
Binnen deze bestemming zijn geen wijzigingsmogelijkheden opgenomen 
omdat er geen functieveranderingen verwacht worden binnen een tijdsbe-
stek van 10 jaar.  

4.   4. Toelichting op de algemene toetsingscriteria 

Binnen de ontheffingsregels, alsmede in de nadere eisen worden algemene 
toetsingscriteria gebruikt. Om enig houvast te bieden bij de invulling van 
deze criteria, zijn deze hierna beschreven. Deze beschrijvingen dienen als 
leidraad bij de toetsing van het specifieke criterium teneinde duidelijk te 
maken wat er met het criterium wordt bedoeld en waarop het criterium be-
trekking heeft. De beschrijvingen zijn niet uitputtend bedoeld. 

Bebouwingsbeeld:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, gestreefd te worden naar het in-
standhouden c.q. tot-stand-brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, 
samenhangend bebouwingsbeeld. Dit criterium wordt met het welstands-
beleid aangevuld voor zover dat op welstandshalve aspecten ziet.  
Er wordt in zijn algemeenheid gestreefd naar een landelijke bouwvorm. 
Daarbij kan in het buitengebied in het algemeen worden gedacht aan één 
tot anderhalve bouwlaag met kap. Bij afwijking van de maatvoeringseisen 
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zal hierop worden gelet. Platte daken zullen slechts incidenteel worden 
toegestaan. 

Woonsituatie:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, rekening te worden gehouden met 
het instandhouden c.q. garanderen van een redelijke lichttoetreding en een 
redelijk uitzicht, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy. Bij de 
toelaatbaarheid van een bouwwerk, werk of andere gebruiksvorm zal 
steeds de woonsituatie worden afgewogen tegen de noodzaak van de situ-
ering en maatvoering/omvang van het bouwwerk, werk of ander gebruik. 

Verkeersveiligheid:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, rekening te worden gehouden met 
het instandhouden c.q. tot-stand-brengen van een verkeersveilige situatie. 
Met een aanpassing van de situering of afmeting van een bouwwerk, werk 
of ander gebruik kan een verkeersveiligere situatie worden bewerkstelligd. 

Sociale veiligheid:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, voorkomen te worden dat een 
ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet soci-
aal controleerbaar is. 

Brandveiligheid:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, rekening te houden met brandvei-
ligheid, zoals vluchtwegen voor de gebruikers en vrije doorgangen voor de 
hulpdiensten. 

Milieusituatie:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, rekening te worden gehouden met 
de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaan-
trekkende werking. 
In het bijzonder dient bij de situering en omvang van milieubelastende func-
ties erop te worden gelet dat de mogelijke uitbreiding of nieuwvestiging van 
milieugevoelige functies zo weinig mogelijk wordt beperkt. Omgekeerd 
dient er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies er op 
te worden gelet dat bestaande milieubelastende functies zo weinig mogelijk 
in hun functioneren worden beperkt. 

Gebruiksmogelijkheden:
Er dient ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwer-
ken, werken en andere gebruiksvormen, rekening te worden gehouden met 
de gebruiksmogelijkheden binnen andere bestemmingen, indien deze 
daardoor kunnen worden beïnvloed. De toelaatbaarheid van een bouw-
werk, werk of ander gebruik mag niet ten koste gaan van toelaatbare ge-
bruiksvormen binnen andere bestemmingen.  
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Landschappelijke waarden:
Er dient ten aanzien van de plaats en de afmetingen van bouwwerken, 
werken en andere gebruiksvormen, rekening te worden gehouden met het 
instandhouden c.q. het tot-stand-brengen van de landschappelijke waarden 
van het buitengebied. Bij de invulling van dit criterium, met name waar het 
gaat om het bepalen van de landschappelijke waarden in een gebied, zal 
steeds de inhoud van het Landschapsbeleidsplan 2004 leidraad zijn. 
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5.  UITVOERBAARHEID EN HANDHAVING 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening, bestaat de verplichting om 
inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van een bestemmingsplan. 
Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de maatschappelijke en eco-
nomische uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en toezicht.  

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid is de gemeente 
Heerenveen van mening dat een belangenorganisaties moet worden 
betrokken bij de totstandkoming van het bestemmingsplan “Aengwirderweg 
415, Gersloot”. De reacties van deze organisaties zijn weergegeven in 
hoofdstuk 7 van dit bestemmingsplan. 
In het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen is een nieuw 
bestemmingsplan in voorbereiding voor de Aengwirderweg dorpen Luinje-
berd, Tjalleberd en Gersloot. De nota van uitgangspunten dat opgesteld is 
voor dit bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen en is de mogelijk-
heid geboden om te reageren. Geen van de ontvangen reacties had be-
trekking op het perceel Aengwirderweg 415 te Gersloot. 
De beleidskaders, waaronder de kadernota Kampeerbeleid, zijn voorbereid 
overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening, waarbij 
gelegenheid gegeven tot inspreken op de betreffende beleidsvoornemens.  

Gelet op het bovenstaande is geen afzonderlijke inspraak gevoerd voor die 
bestemmingsplan. Er wordt overeenkomstig afdeling 3.4 Awb gelegenheid 
geboden tot het inbrengen van zienswijzen bij de gemeenteraad en in een 
latere fase kunnen beroepen worden ingediend bij de Raad van State.  

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft overwegend een conserverend 
karakter. Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid kan dan ook 
worden opgemerkt dat het hier een bestaande situatie betreft die in een 
nieuwe planologische regeling is vervat. Van gemeentewege zijn geen 
nieuwe ontwikkelingen in het plan opgenomen die in een financieel kader 
geplaatst moeten worden. De ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan 
biedt aan de bestemming Verblijfsrecreatie zal voor rekening komen van de 
eigenaar van het kampeerterrein.  
Daarmee kan het bestemmingsplan als economisch uitvoerbaar worden 
aangemerkt. 

5.   3. Handhaafbaarheid en toezicht 

��Handhaafbaarheid
Een belangrijk onderdeel van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
is de mogelijkheid van de daadwerkelijke handhaving van de regels. Er is 
gestreefd naar een duidelijke formulering van de regels, met duidelijke toet-
singscriteria. 
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Op de plankaart en in de regels is aangegeven voor welke doeleinden de 
gronden gebruikt mogen worden, wat daarop gebouwd mag worden en in 
welke omvang en vorm dat mag gebeuren. In verband met de naleving er-
van zijn in het plan regels opgenomen (gebruiksregels e.d.), maar ook indi-
rect is een instrumentarium van op wetten en verordeningen gestoelde ver-
gunningen van belang, zoals de bouwvergunning, de milieuvergunning, de 
horecavergunning en de kapvergunning. 

��Toezicht
In algemene zin is het toezicht op de naleving van het bestemmingsplan als 
volgt geregeld. Wat betreft het bouwen en wat daarmee samenhangt ver-
vult het gemeentelijk bouwtoezicht de toezichthoudende taak. Dat toezicht 
heeft onder andere betrekking op het opsporen en het eventueel aanpak-
ken van clandestiene bouw. Het bouwtoezicht is tevens belast met de con-
trole op de naleving van vergunningsvoorschriften. Daarbij is er een nauwe 
samenwerking met het gemeentelijk organisatie-onderdeel milieu. Dit is 
mede een gevolg van de steeds sterkere samenhang tussen ruimtelijke or-
dening en milieu. In de gemeentelijke handhavingsnotitie wordt dit verder 
uiteengezet. 



blz 20  

Bestemmingsplan “Aengwirderweg 415, Gersloot” 

6. INSPRAAK EN OVERLEG 

In het kader van het wettelijk verplichte Overleg ex artikel 3.1.1 van het Be-
sluit ruimtelijke ordening, is overleg gevoerd met het Wetterskip Fryslân 
omtrent het voorliggende bestemmingsplan. In een schriftelijke reactie 
hebben zij aangegeven dat zij geen waterhuiskundige bezwaren verwach-
ten en een positief wateradvies geven.  
Het verplichte Overleg ex artikel 3.1.1 Bro dient met rijk en/of provincie 
plaats te vinden indien er sprake is van rijks- of provinciaal belang. 
Gelet op de aard en omvang van het bestemmingsplan kan gesteld worden 
dat er geen sprake is van een rijksbelang. 
Bij de beoordeling of er sprake is van een provinciaal belang is gebruik 
gemaakt van de provinciale checklist. In de checklist is aangegeven dat 
toezending niet noodzakelijk is indien er sprake is van een conserverend 
bestemmingsplan binnen de bebouwde kom en/of een bestemmingsplan 
binnen de bebouwde kom met ontwikkeling die vermeld zijn in de limitatie-
ve lijst met aangewezen vrijstellingen in de bebouwde kom ad B2. 
De gronden waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft zijn gelegen 
binnen de bebouwde kom van Gesloot. Het bestemmingsplan heeft over-
wegend een conserverend karakter. De ontwikkelingsruimte die in het be-
stemmingsplan geboden wordt, past binnen de limitatieve lijst met aange-
wezen vrijstellingen in de bebouwde kom ad B2. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat er geen sprake is van een provinciaal belang waardoor toezen-
ding van het (voor)ontwerpbestemmingsplan niet noodzakelijk is. 
Het ontwerpbestemmingsplan is overeenkomstig afdeling 3.4 Awb voorbe-
reid. Dit houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 
weken ter inzage gelegd en gedurende deze periode kan door een ieder 
zienswijzen naar voren worden gebracht omtrent het ontwerp bij de ge-
meenteraad.  

=== 



BIJLAGE 1

Wateradvies Wetterskip Fryslân





BIJLAGE 2

Akoestisch onderzoek 




















































