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G e l u i d b e r e k e n i n g e n  



 

 



REKENBLAD SRM I (2006) 

  

 
  

   
gemeente: Kollumerland                datum: 05-feb-07  

bestemmingsplan: Kollumerzwaag     
       
bestandsnaam: 

120.00.05.39.xls 

situatie: Foarwei           

jaar basisgegevens: 0 prognosejaar: 2017             

waarneempunten     1           

rijlijnnummer     1           

intensiteit basisjaar     6254         mvt 

groeipercentage     0,0         % 

etmaal int.(prognose) Qetm    6254         mvt 

periode   Dag Avond Nacht         

uurintensiteit     4,4 0,8       % 
 
   

Qlv  368,4 268,3 48,8       mvt/u 

gemiddelde Qmv  18,9 6,1 1,1       mvt/u 

uur -           Qzv  6,7 0,8 0,2       mvt/u 

intensiteit     Qmr  0,0 0,0 0,0       mvt/u 

  Qtot  394,0 275,2 50,0       mvt/u 
 
   

Vlv    50         km/u 

snelheid        Vmv    50         km/u 

  Vzv    50         km/u 

  Vmr    50         km/u 

waarneemhoogte Hw    5,0         m 

wegdekhoogte  Hweg    0,0         m 

objectfractie    fobj    0,5         - 

wegdekverharding         DAB         - 

afstand obstakel     0,0         m 

afstand-kruising a    0,0         m 

bodemfactor    b    0,80         - 

afstand (schuin)  r    15,6         m 

afstand (hor.)    d     15,0           m 

emissie Elv   72,4 71,1 63,7         dB(A) 

  Emv   66,2 61,3 53,9      dB(A) 

  Ezv   64,7 55,6 48,2      dB(A) 

  Emr   0,0 0,0 0,0      dB(A) 

  Etotaal   73,9 71,6 64,2      dB(A) 

correctie Ckruispunt (vri)   0,0        dB(A) 

  Cobstakel   0,0        dB(A) 
  Creflectie   0,8        dB(A) 
  Ctotaal     0,8        dB(A) 

demping Dafstand   11,9        dB(A) 
  Dlucht     0,1        dB(A) 
  Dbodem     2,6        dB(A) 
  Dmeteo     0,4        dB(A) 
  Dtotaal     15,0        dB(A) 

zichthoekcorrectie              N          dB(A) 

LAeq     59,7 57,4 50,0        dB(A) 

avond/nachtcorrectie    0 5 10       dB(A) 

etmaalwaarde    59,7 62,4 60,0       dB(A) 

aftrek artikel 103 Wgh    5 5 5       dB(A) 

etmaalwaarde    55 57 55       dB(A) 

                  

Lden      60,4         dB 

aftrek artikel 103 Wgh      5         dB 

Lden afgerond na aftrek art.103 Wgh   55           dB 
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V e r s l a g  i n f o r m a t i e -

a v o n d  1 9  f e b r u a r i  2 0 0 2  
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V e r s l a g  i n f o r m a t i e -  
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Verslag bijeenkomst Gemeente Kollumerland c.a. 
 
 

Bijeenkomst: Informatie- en Inspraakavond bestemmingsplan Kollumerzwaag 

Datum: 15 april 2008 Opsteller: S. van der Heide 

Afschrift naar:  Datum: 20 oktober 2008 

 
Aanwezig:  
Wethouder Tj. Hogendorp, C. Hiskemuller en M. de Jager (stedenbouwkundig bureau), 16 
belangstellenden (zie bijgevoegde intekenlijst)en S. van der Heide (gemeente, notulist),  
Afwezig:  
 
 
Wethouder Hogendorp opent de vergadering en heet een ieder welkom. Na een voorstelrondje geeft 
hij het woord aan Caroline Hiskemuller van het stedenbouwkundig bureau. Zij geeft een presentatie 
over het bestemmingsplan Kollumerzwaag. Na de pauze worden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld tot het geven van een reactie en het stellen van vragen.  
 
De heer Schoon 
 
1. Moet de bestemming ‘wonen – uit te werken’ binnen de planperiode van 10 jaar nader worden 
uitgewerkt? 
 
Antwoord gemeente: 
ja,  
(aanvulling: Er staat echter geen sanctie op als dit niet gebeurd. Concreet gesteld betekent dit dat  
Cedelshof 4 zeker binnen de planperiode zal worden gerealiseerd. Maar de gemeente heeft geen 
invloed op de termijn van realisering van de uitwerkingsgebieden in particulier eigendom. Dit hangt 
volledig af van de eigenaar van de grond, zij moeten een bouwplan indienen waarna de betreffende 
procedure kan worden opgestart. Er bestaat derhalve een kans dat deze uitwerkingsgebieden niet 
binnen de planperiode worden gebouwd. Besloten is om voor deze gebieden een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen, hieraan is geen tijdstermijn gesteld.)   
 
2. Hoe snel gaat Cedelshof 4 uitgevoerd worden? 
 
Antwoord gemeente: 
Het uitwerkingsplan omvat starterswoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen. 
De uitvoering van het plan ligt bij woningstichting Thús Wonen. De verwachting is dat na realisatie van 
de Brinklocatie concrete plannen worden gemaakt voor het uitbreidingsplan. 
 
3. Zijn er al concrete plannen gemaakt voor het woongebied aan de Tjerkestrjitte? 
 
Antwoord gemeente: 
Op de plankaart is voor dit gedeelte een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De benodigde procedure 
zal, na instemming van het college, worden gevolgd aan de hand van een concreet plan. Op dit 
moment is er nog geen concreet plan voor deze wijk gemaakt. En er is ook geen zicht op welke 
termijn dit wel zal gebeuren.   
 
De heer Klaver 
 
1. Wanneer kunnen wij de plannen voor uitbreidingsplan Cedelshof 4 inkijken? 
 
Antwoord gemeente: 
Wanneer het college in kan stemmen met het ingediende plan zal het plan in procedure worden 
gebracht. Een termijn kan nu niet worden aangegeven omdat dit volledig afhangt wanneer een 
concreet plan wordt ingediend.  
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2. Is het haalbaar om de woningen voor 2010 te realiseren? 
 
Antwoord gemeente: 
Dat hangt er dus vanaf( zie ook het antwoord onder 1). Dit betekent echter niet automatisch dat het 
contingent ons wordt afgenomen. We zijn volop in gesprek met de provincie, welke dus op de hoogte 
is van onze plannen.  
 
De heer van Seggeren 
 
1. Als het plan onherroepelijk is geworden, zijn er dan nog mogelijkheden een bestemming te wijzigen 
of staat het voor de komende 10 jaar vast en kan niets anders dan in dit bestemmingsplan is 
aangegeven? 
 
Antwoord gemeente: 
Wanneer het college dan wel de raad in kan stemmen met een ingediend plan, kan altijd een 
bestemmingsplan worden herzien, dan wel in een aantal gevallen vrijstelling worden verleend van het 
vigerende bestemmingsplan.  
 
2. Mijn bedrijf met direct omliggende terrein heeft op dit moment een bedrijfsbestemming, maar het 
perceel wat er bij hoort is nog veel groter. Ik overweeg zeker om op termijn het bedrijf uit te breiden en 
eventueel een minicamping te beginnen. Zijn hier mogelijkheden voor? Wanneer dit niet het geval is 
dan wil ik graag dat het bestemmingsplan op dit punt wordt aangepast. 
 
Antwoord gemeente: 
Op dit moment niet. De afdeling zal voor het overige op uw vraag terugkomen of de bestemming in dit 
bestemmingsplan verruimd zou moeten worden. 
 
(aanvulling: de vraag voor verruiming van het bouwvlak is voorgelegd aan het college. Met betrekking 
tot de minicamping kan pas een antwoord worden gegeven als het facetbestemmingsplan Kleinschalig 
Kamperen wordt vastgesteld. Vooruitlopende hierop kan het bestemmingsplan niet worden 
aangepast.) 
 
De wethouder stipt op dit moment even de uitbreiding van het bedrijventerrein Harm Smidswei aan. 
Tot op heden is geen akkoord bereikt met de huidige eigenaar van dit terrein. Derhalve is de 
uitbreiding op dit moment niet opgenomen in het bestemmingsplan.  
Ook het huidige voetbalterrein is op dit moment niet aangemerkt als eventuele invullocatie, omdat op 
korte termijn nog voldoende woningbouwmogelijkheden bestaan.  
 
De heer van Klaveren  
 
Voor het uitbreidingsplan Cedelshof 4 zijn geen bouwgrenzen en de bebouwingsoppervlakten 
opgenomen, zijn we daar dan volledig vrij in? 
 
Antwoord gemeente: 
Alle in- en uitbreidingslocaties zijn aangegeven als een vlek. Bij de plannen voor definitieve invulling, 
waarbij voor de uitvoering eerst een procedure gevolgd zal moeten worden, zullen de bouwvlakken 
worden aangegeven. In de voorschriften worden randvoorwaarden genoemd, hieraan zal in ieder 
geval moeten worden voldaan.  
 
Mevr. Dijkstra 
 
Hoe hoog mag het appartementencomplex worden? 
 
Antwoord gemeente: 
In de voorschriften is een maximale hoogte opgenomen van 10 meter. 
 
De heer Nauta 
 
Als je buiten de grenzen van dit bestemmingsplan iets wilt veranderen dan wel bouwen, welke 
procedure moet je dan volgen? 
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Antwoord gemeente: 
Het gebied rond Kollumerzwaag is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarin zijn ook 
voorschriften opgenomen met betrekking tot het gebruik en de verschillende bouwmogelijkheden. Een 
nieuw plan zal aan deze voorschriften worden getoetst. Afhankelijk van het gevraagde kan eventueel 
een vrijstellingsprocedure worden gevolgd om af te wijken van dit plan.  
 
De heer Schoon 
 
De gebouwen op de Brinklocatie zijn bereikbaar via de weg behorende bij de kerk. Op dit moment is 
de kerk hiervan niet op de hoogte gesteld.  
 
Antwoord gemeente: 
Dit is in eerste instantie een particuliere aangelegenheid. De eigenaren van de betreffende gronden 
dienen onderling hierover afspraken te maken. Daarna zal onze afdeling openbare werken beoordelen 
of de ontsluiting voldoet.  
 
De heer Feenstra 
 
1. Wordt ook nog gekeken naar het realiseren van winkels op de Brinklocatie? 
 
Antwoord gemeente: 
Hier hebben we inderdaad serieus naar gekeken maar daarbij stuitten we op twee problemen. Ten 
eerste geeft een winkel tussen de bestaande woonbebouwing veel overlast in verband met de 
koelmotoren en met het laden en lossen van de winkel.  
Ook is er overleg geweest met de eigenaren van de huidige supermarkt en hun zaakwaarnemer. 
Nieuwbouw zou voor hen een grote investering zijn, waarbij het gezien de omzet maar de vraag is of 
deze investering een goede is. Na dit gesprek zijn geen vervolggesprekken meer geweest, waaruit de 
conclusie is getrokken dat de verplaatsing geen optie meer was.  
Bovendien geldt dat de gemeente op dit moment geen eigenaar meer is van het betreffende perceel. 
 
2. Is er verder nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor winkels op de locatie?  
 
Antwoord gemeente: 
Op dit moment ligt er geen aanvraag voor een dergelijke invulling. Door de ernstige vervuiling van de 
grond is bouwen op deze locatie verhoudingsgewijs heel erg duur. Dat er nu een plan ligt voor 
invulling van dit gebied is zeer goed voor het dorp. Dit is op zich een compliment waard voor de 
woningstichting Thús Wonen. Eventueel kan detailhandel wel plaats gaan vinden ter plaatse van het 
uitwerkingsgebied aan de Tjerkestrjitte . 
 
3. Wat zijn de plannen voor Cedelshof en hoe snel wordt daar begonnen met bouwen? 
 
Antwoord gemeente: 
Wij willen ook zo snel mogelijk beginnen met bouwen, waarbij ook starterswoningen worden 
gerealiseerd. Echter voor de uitvoering van het project zijn wij afhankelijk van Thús Wonen. 
 
S. Dijkstra 
 
Een aantal jaren geleden is ook een bijeenkomst geweest over de Brinklocatie, waarbij de wethouder 
toen heeft gezegd dat op deze locatie geen woningen zouden worden gebouwd.  
 
Antwoord gemeente: 
Waarschijnlijk zijn de plannen toen niet goed gecommuniceerd. Maar een woningbouwlocatie is op die 
locatie de meest rendabele en ook de meest logische oplossing, en daarom ook nooit uitgesloten. In 
de meeste plannen is sprake geweeste van een combinatie van verschillende functies.   
 
De heer Postma 
 
In Kollumerzwaag wordt binnenkort een haventje aangelegd. Op de plankaart heeft de grond een 
groenbestemming. Kan de gewenste haven hierbinnen gerealiseerd worden? 
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Antwoord gemeente: 
Binnen de groenbestemming mag eveneens water worden gerealiseerd, derhalve past het havenplan 
binnen het bestemmingsplan.  
 
Van Seggeren 
 
Wat gebeurt er met deze inspraakreacties? 
 
Antwoord gemeente: 
Er wordt een verslag gemaakt van deze avond, welke opgenomen wordt in het bestemmingsplan. Op 
specifieke vragen komen wij later nog terug bij de betrokken belanghebbende. Maar dit zal niet eerder 
zijn dan 14 mei 2008, op deze dag sluit de inspraaktermijn. 
 
De heer Schotanus 
 
Kunnen er ook winkels worden gerealiseerd op de Brinklocatie? 
 
Antwoord gemeente: 
Nee, zoals het bestemmingsplan nu is opgesteld, is het niet mogelijk winkels te realiseren op de 
Brinklocatie. 
 
De heer Feenstra 
 
1. Merkt nog op dat de Brinklocatie een heel mooie centrale locatie is voor een supermarkt en andere 
detailhandel.  
 
Antwoord gemeente: 
Je kunt misschien een vergelijking maken met het winkelplein van Zwaagwesteinde. Daar is ruimte 
voor nodig en dit zou je beter kunnen realiseren bij de Tjerkestrjitte.  
 
2. Als je dan het appartementencomplex laat vervallen, is er voldoende ruimte om ook hier een 
detailhandelpleintje te realiseren. 
 
Antwoord gemeente: 
Op dit moment bestaat er behoefte aan appartementen. Dit is tevens de meest rendabele oplossing 
voor het Brinkterrein omdat de grond nogal duur is. Een winkelplein gecombineerd met overige 
functies zou een hele goede invulling zijn voor het wijzigingsgebied aan de Tjerkestrjitte. 
 
De heer Nauta 
 
Is voor het wijzigingsgebied al gekeken naar de ontsluitingsstructuur? 
 
Antwoord gemeente: 
Nee, op dit moment zijn er geen plannen voor het wijzigingsgebied en daarom ook nog niet voor de 
infrastructuur. Op het moment dat een plan wordt ingediend zal hieraan de nodige aandacht worden 
besteed.  
 
De wethouder sluit hierna de vergadering af en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. 
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Van: Johan Hager  

Verzonden: woensdag 14 mei 2008 11:05 

Aan: 'gemeente@kollumerland.nl' 
Onderwerp: voorontwerp bestemmingsplannen Burum en Kollumerzwaag 

Geachte mevrouw van der Heide, 

  

Ten aanzien van de door ons ontvangen voorontwerp-bestemmingsplannen Burum en Kollumerzwaag 
het volgende: 

  

• Bestemmingsplan Burum: Akkoord  
• Bestemmingsplan Kollumerzwaag: Op "plankaart blad 4 van 4" is de sloot tussen de 

Sparrewei en Sanbulsterwei (loopt vervolgens parallel door met de Sanbulsterwei) niet als 
"water" bestemd. Aangezien het hier gaat om een hoofdwatergang ziet het waterschap graag 
dat deze watergang wel als zodanig als "Water"in het bestemmingsplan wordt opgenomen.  

Hopende u zo voldoende te hebben geinformeerd, 

  

 met vriendelijke groet, 

  

Johan Hager 

Wetterskip Fryslân  

Afdeling Beleid en Plannen 

058 292 2701 / 06 4617 2701 

 




