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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Tussen de Burgemeester Van den Bergstraat en de Van Starkenborghstraat bevindt zich een 

dienstencentrum met appartementen en 13 seniorenwoningen. De woon- en leeftechnische 

kwaliteit van de seniorenwoningen is niet in overeenstemming met de leefbaarheidsdoelstelling 

van de gemeente. Zo hebben de woningen een energielabel dat niet aan de moderne eisen 

voldoet. De seniorenwoningen worden daarom in de nabije toekomst gesloopt. Corporatie 

WoonFriesland zal aan de oostzijde van het huidige complex 14 nieuwe woningen realiseren. 

Daarnaast zal er een grondoverdracht plaatsvinden tussen WoonFriesland en de gemeente, 

waarbij er – onder voorwaarden - toekomstig zes extra woningen kunnen worden gerealiseerd 

middels een wijzigingsbevoegdheid. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan zal de nieuwbouw planologisch-juridisch mogelijk maken. 

 

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt aandacht besteed aan de ligging en de historische 

achtergrond van het plangebied, aan de ruimtelijke structuur in de toekomstige situatie. In 

hoofdstuk 3 is een beschrijving van het voor dit bestemmingsplan relevante beleid van Rijk, 

provincie en gemeente opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de relevante 

omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de economische uitvoerbaar-

heid en hoofdstuk 6 gaat in op de juridische vormgeving van het plan. Tot slot komt in hoofdstuk 

7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod. 
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2. Huidige en toekomstige situatie plangebied 

 

2.1. Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied van het nu voorliggende bestemmingsplan omvat de gronden van senioren-

complex De Riich, alsmede het daarnaast gelegen dienstencentrum. Globaal ligt het plangebied 

in het oostelijke deel van de kern Schiermonnikoog, ingeklemd tussen de Burgemeester van 

den Bergstraat en de Van Starkenborghstraat. 

 

Het plangebied ligt vlakbij de Oosterreeweg die aansluit op de Heereweg die de belangrijkste 

verbinding vormt tussen de kern en de veerboothaven van het eiland Schiermonnikoog.  

 
Afbeelding 1: Ligging plangebied. 

 

 

2.2. Landschappelijke structuur 

De kern Schiermonnikoog is ontstaan op de begrenzing van hoger en lager gelegen gebieden. 

De hoger gelegen gebieden zijn de duingebieden en de lager gelegen gebieden zijn de inge-

polderde (voormalige) kweldergebieden, waartoe het onderhavige plangebied behoort. 

 

2.3. Cultuurhistorie Schiermonnikoog 

Het historische dorp kent een nadrukkelijke en overheersende oost-west gerichte structuur, die 

gerelateerd is aan de richting van de strook waarin de nederzetting is ontstaan: de overgangs-

zone tussen het duingebied en de voormalige, thans ingepolderde kwelder.  

De oorspronkelijke planmatige opzet komt tot uiting in een regelmatige, rechtlijnige aanleg met 

gedefinieerde bebouwings- en tuinstroken, de streken, die zich kenmerken door een smalle, 

diepe verkaveling met aaneengesloten bebouwing aan de (hoofd)straatzijde. Door deze op-

bouw is er sprake van een oriëntatie met een duidelijk onderscheid tussen voor -en achterkant. 

Daarnaast komen binnen dit patroon op enkele plaatsen (achter)paden voor tussen de hoofd-
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bebouwing en de bijbehorende tuin, waardoor laatstgenoemde het karakter van een overtuin 

krijgt.  

 

De Langestreek en de Voorstreek/Middenstreek vormen binnen het historische dorp de belang-

rijkste structuurdragers. De begrenzing van het beschermde dorpsgezicht, dat zijn wettelijke 

status verkreeg op 13 oktober 1969, ligt overwegend direct aan de buitenzijde van de percelen 

behorend bij deze structuurdragers. Behalve deze structuurlijnen bevinden zich binnen de histo-

rische dorpsstructuur nog een aantal dwarsverbindingen, haaks op de Middenstreek of Lange-

streek, die van ondergeschikte betekenis zijn en waaraan in principe ook geen bebouwing is 

gekoppeld. De sterke oost-west oriëntatie van de dorpsstructuur wordt versterkt doordat alle 

dwarsverbindingen met een bajonetbeweging (T-vormig) aansluiten op Lange- of Middenstreek. 

 

 
Afbeelding 2: Het historische dorp aan het einde van de 19

e
 eeuw (1885). 

 

 

De herkenbaarheid van de historische dorpskern wordt mede bepaald doordat deze zich onder-

scheidt van de aansluitende gebieden. Op de meeste plaatsen is sprake van bijzondere over-

gangen. Ten oosten van de Reeweg zijn na 1950 woongebieden tot ontwikkeling gekomen, 

zodat hier geen directe relatie meer bestaat tussen het oude dorp en de polder. Het Kerkelaan-

tje vormt de grens van de historische dorpsstructuur en de latere uitbreidingen. Midden in dit 

uitbreidingsgebied ligt de locatie De Riich.  

 

Van recenter datum is de uitbreiding aan de oostzijde van de Oosterreeweg. 

 

2.4. De herontwikkeling van De Riich 

Dit plan gaat uit van het handhaven van de bestaande ruimtelijke structuur. Dit betekent het 

handhaven van het bestaande stratenpatroon. Ook is het streven de groengebieden binnen het 



4 

 

gemeente Schiermonnikoog - bestemmingsplan De Riich 

dorp te behouden. Ten behoeve van de nieuwbouw worden in totaal 13 woningen gesloopt. Het 

betreft 3 woningen aan de Van Starkenborghstraat en 10 woningen aan de Burgemeester Van 

den Bergstraat. 

 

De woningbouw zal binnen de oost-west gerichte kavelstructuur van de Van Starkenborghstraat 

en de Burgemeester Van den Bergstraat worden opgenomen. Er worden 14 woningen gereali-

seerd in twee bouwblokken. De woningen zijn geschikt voor minder-mobiele bewoners. De uit-

breiding van het woningaantal van 13 naar 14 wordt ondersteund door de uitkomsten van het 

woningbehoefte onderzoek dat is gehouden in het kader van de actualisering van het gemeen-

telijke Woonplan (zie hoofdstuk 3). 

 

Binnen de noord-zuid gerichte woonblokken zal een groene openbare ruimte in stand worden 

gehouden. Deze groene ruimte vervangt de huidige groene ruimte. Hierdoor blijft een rustige 

verbinding voor langzaam verkeer mogelijk parallel aan de Oosterreeweg. 

De breedte van het groengebied is mede afhankelijk van de aanwezigheid van elektriciteitska-

bels in de ondergrond. Het leidingentracé loopt vanaf een bestaand trafohuisje op het midden-

terrein in de richting van de Van Starkenborghstraat en is van invloed op de situering van het 

westelijke bouwblok. 

 
Afbeelding 3: Indicatieve inrichting van het plangebied. 
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Afbeelding 4: Vogelvlucht van de ontwikkeling. 

 

 

Fasering werkzaamheden 

De realisatie van het project zal in verband met de wensen van de bewoners van de senioren-

woningen gefaseerd plaatsvinden. Eerst zal het oostelijke nieuwbouwblok worden gerealiseerd. 

Vervolgens zal de bestaande bebouwing (3 woningen aan de Van Starkenborghstraat en 10 

woningen aan de Burgemeester Van den Bergstraat) worden gesloopt. Tot slot zal het tweede 

(westelijke) bouwblok worden gerealiseerd. 
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3. Beleidskaders 

 

3.1. Inleiding 

In een groot aantal landelijke, provinciale en gemeentelijke plannen en besluiten worden rand-

voorwaarden en uitgangspunten vermeld die van belang kunnen zijn voor het gebied. In de na-

volgende paragrafen wordt in het kort ingegaan op de plannen en besluiten, voor zover deze 

van belang zijn voor onderhavig plan. 

 

3.2. Rijksoverheid 

3.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 in werking getreden. 

De structuurvisie infrastructuur en ruimte 2040 (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- 

en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, 

de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Te-

vens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Twee-

de structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en 

Pieken in de Delta. 

 

Het Rijk stelt heldere ambities voor Nederland in 2040, die inspelen op de (inter)nationale ont-

wikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen tot aan 2040. Het Rijk zet het ruim-

telijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. 

 

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

te houden voor de middellange termijn (2028): 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk 

economische structuur van Nederland; 

 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten (Nationaal belang 10). 

 

Gevolgen voor visie en planopzet 

Voor het onderhavige plan zet de SVIR het beleid van de Nota Ruimte voort. Het plan maakt 

beperkte herontwikkeling mogelijk met inachtneming van de waarden van de omgeving. In be-

ginsel wordt gebruik gemaakt van de potenties van het gebied om met inachtneming van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden tot een verbetering van de woon- en leef kwali-

teit te komen. 
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3.2.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwerkingsplannen en bij 

projectuitvoeringsbesluiten dient rekening te worden gehouden met het Barro. 

 

3.3. Provinciaal beleid 

3.3.1. Streekplan Fryslân 2007 

Op 16 december 2006 hebben Provinciale Staten het Streekplan Fryslân 2007 vastgesteld. 

In het streekplan geeft de provincie aan in te zetten op concentratie van woningbouw in de bun-

delingsgebieden van stedelijke centra. Schiermonnikoog is een zogenaamde "overige kern". 

Daarnaast geeft de provincie aan dat er voor gemeenten ruimte bestaat woningen te bouwen 

voor de woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf en die wordt bepaald door de huishou-

denontwikkeling van de aanwezige bevolking. Deze woningbouw dient wat betreft aard en 

schaal inpasbaar te zijn in de ruimtelijke karakteristiek van de kleine kern. 

 

De provincie geeft bovendien aan dat, om het toekomstige ruimtebeslag van wonen te beper-

ken, nieuwe woningen zoveel als mogelijk eerst in het bestaande bebouwde gebied van kernen 

dienen te worden opgevangen. Door het bestaande bebouwde gebied optimaal te benutten 

wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee aan een duurzame ruim-

telijke inrichting. 

 

Qua recreatieve voorzieningen staat in het streekplan vooral de kwaliteitsverbetering van be-

staande recreatieve voorzieningen centraal. De mogelijkheden van recreatie en toerisme als 

nieuwe sociaaleconomische drager wordt bevorderd. Nieuwe grootschalige en intensieve re-

creatieve voorzieningen worden geconcentreerd in de aangewezen recreatiekernen. Naar aard 

en schaal passende recreatieve initiatieven zijn echter ook buiten de genoemde kernen moge-

lijk. De provincie staat open voor nieuwe initiatieven in het landelijk gebied, wanneer aan aan-

vullende landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarden is voldaan. 

Ten aanzien van dagrecreatie wordt onder meer ingezet op een betere toegankelijkheid van het 

landelijk gebied, voor zowel de eigen bewoners als de toerist. 

 

Het Streekplan Fryslân uit 2007 heeft op basis van het overgangsrecht van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) de status van structuurvisie gekregen. Met de invoering van de Wro is de goed-

keuringsbevoegdheid van bestemmingsplannen van de gemeente vervallen. De provincie heeft 

daarentegen wel de mogelijkheid gekregen om een provinciale verordening op te stellen. In 

2010 heeft de Provinsje Fryslân derhalve het initiatief genomen om te komen tot een Provincia-

le Verordening Romte Fryslân  

 

3.3.2. Provinciale Verordening Romte Fryslân 2014 

De Provinciale Verordening Romte Fryslân 2011 (PVR) is op 15 juni 2011 vastgesteld en is per 

1 augustus 2011 in werking getreden. Op grond van een aantal ontwikkelingen heeft Provinciale 

Staten op 25 juni 2014 de verordening gewijzigd vastgesteld. 
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Deze ontwikkelingen waren: 

 rijksbeleid en regelgeving (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, spoedwet reparatie 

Wro: beperking ontheffingsmogelijkheden in de provinciale verordeningen) 

 ‘Tussentijdse evaluatie Streekplan Fryslân' (2012). 

 totstandkoming van nieuw beleid voor veehouderij, weidevogels en herijking van de 

Ecologische hoofdstructuur. 

 

In de PVR is aangegeven welke onderwerpen de provincie van provinciaal belang acht en op 

welke wijze de provinciale belangen moeten worden vertaald in gemeentelijke ruimtelijke plan-

nen. Als daaraan niet wordt voldaan, zal de provincie een zienswijze indienen en eventueel een 

aanwijzing geven als onvoldoende aan die zienswijze tegemoet wordt gekomen. Het streek-

planbeleid, zoals dat hiervoor is aangegeven, is in het kader van de verordening voorzien van 

concrete beleidsregels. Zo dienen bijvoorbeeld uitbreidingslocaties voor woningbouw binnen 

bestaand stedelijk gebied te zijn gelegen. 

In het geval van De Riich gaat het om herontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied. Dit 

past binnen de uitgangspunten van het provinciale beleid. 

 
Afbeelding 5: Bestaand stedelijk gebied volgens de Provinciale Verordening Romte Fryslân 2014. 
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3.4. Gemeentelijk beleid 

3.4.1. Structuurplan 2005 

In het structuurplan van 2005 heeft een afweging plaatsgevonden met betrekking tot toekomsti-

ge woonuitbreidingen. Dit heeft geresulteerd in de keuze van een herstructureringsgebied en 

twee zoekgebieden voor woonuitbreiding. Eén zoekgebied is inmiddels voor het grootste deel 

benut voor woningbouw. Op een locatie ten oosten van de Oosterreeweg heeft WoonFriesland 

dertig huurwoningen gebouwd.  

  

Het tweede project dat volgens de planning  wordt uitgevoerd is de herstructurering van de 

Riich en omgeving. Het gebied staat aangegeven als "Mogelijke uitbreiding herstructurerings- 

c.q. inbreidingslocatie". 

 

Afbeelding 6: Structuurplan 2005. 

 

 

3.4.2. Woonplan Schiermonnikoog 2011 

Het Woonplan Schiermonnikoog 2011 geeft de hoofdlijnen aan van het gemeentelijke volks-

huisvestingsbeleid voor de komende jaren. Het is de beleidslijn voor toekomstige plannen op 

het gebied van volkshuisvesting. Het woonplan 2011 geeft randvoorwaarden en knelpunten aan 

die de gemeente de komende jaren kan gebruiken bij het formuleren van het woonbeleid. Het 

Woonplan Schiermonnikoog 2011 vormt ook de basis voor nieuwe prestatieafspraken tussen de 
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gemeente Schiermonnikoog en WoonFriesland, zoals over de herstructurering van de Riich en 

omgeving vanaf circa 2014, onderhoud en verduurzaming van woningen en het behoud van 

een kernvoorraad woningen, tussen woningcorporatie WoonFriesland en de gemeente Schier-

monnikoog.  

 

Over de locatie De Riich is het volgende opgenomen: "De gemeente Schiermonnikoog heeft te 

maken met beperkte bouwmogelijkheden door bescherming van het Waddengebied en het 

aanwijzen van vrijwel het hele eiland als Nationaal Park en Natura 2000 gebied. De gemeente 

heeft toestemming van de provincie om nog twaalf woningen bij te laten bouwen. Mogelijk gaan 

deze mee in de herstructurering van zorgcentrum de Riich en omgeving." 

 

Demografische ontwikkeling 

Het aantal inwoners, jonger dan 20 jaar, is sinds de jaren vijftig afgenomen. Sinds 1995 neemt 

ook het aantal inwoners in de categorie 20-65 jaar (beroepsbevolking af. Het aantal inwoners 

boven de 65 jaar is in de afgelopen vijftig jaar echter toegenomen. Deze trends in de verande-

ring van de samenstelling van de bevolking leidt ertoe dat het inwoneraantal afneemt en verder 

zal dalen door deze ‘vergrijzing’. Uit het Woonplan blijkt dat 34,8% (15 huishoudens) van de 

woningzoekenden op zoek is naar een seniorenwoning (maart 2011). 

 

3.4.3. Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan “Schiermonnikoog - Dorp” dat is vastgesteld 

op 24 maart 2009 en de daarop volgende “Partiële hervaststelling bestemmingsplan Schier-

monnikoog – Dorp” die is vastgesteld op 19 april 2011. Het gebied heeft aan de westzijde de 

bestemming "Wonen - Wooncentrum" en "Maatschappelijk" en aan de oostzijde  de bestem-

ming "Groen". 
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Afbeelding 7: De vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied. 

 

 

De voor "Wonen - Wooncentrum" bestemde gronden mogen worden gebruikt voor gebouwen 

ten behoeve van woningen, in combinatie met ruimte voor sociaal-medische voorzieningen en 

sociaal-culturele voorzieningen, met de daarbij behorende parkeervoorzieningen, tuinen, erven 

en terreinen, alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde. De maximum bouwhoogte be-

draagt ter plaatse 4 meter. 

Binnen de bestemming "Groen" kunnen Groenvoorzieningen , speelvoorzieningen paden en 

dergelijke worden gerealiseerd. 

Binnen de bestemming "Maatschappelijk" zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. De 

bestaande bebouwing past echter niet binnen het bouwvlak. 
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4. Omgevingsaspecten 

 

4.1. Algemeen 

Het Besluit ruimtelijke ordening stelt in artikel 3.1.1.(onder f.) dat inzicht dient te worden gege-

ven in de uitvoerbaarheid van het plan. Bovendien dient het bestuursorgaan bij de voorberei-

ding van het besluit (tot vaststelling van het bestemmingsplan) de nodige kennis te vergaren 

omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen (AWB, artikel 3.2). In dit hoofdstuk wor-

den de omgevingsaspecten behandeld, te weten: bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluid, 

archeologie, ecologie, externe veiligheid en hinder van bedrijven. Aangezien het bestemmings-

plan slechts kleinschalige veranderingen in het gebruik alsmede een beperkte uitbreiding van 

het aantal woningen toestaat (1 extra woning) is er slechts beperkt onderzoek verricht ten be-

hoeve van de in dit plan mogelijk gemaakte ontwikkelingen. 

 

4.2. Bodemverontreiniging 

In het kader van het landelijk project ‘Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging’ is in 2003 en 

2004 in Fryslân een (vrijwel) provinciedekkende inventarisatie uitgevoerd naar bodemlocaties 

waarvan op grond van historische gegevens het vermoeden bestond dat er sprake van bodem-

verontreiniging zou kunnen zijn, de zogenaamde ‘verdachte’ locaties. Al deze gevonden loca-

ties zijn in een database verzameld. Tevens zijn bodemonderzoeksrapporten, die bij de ge-

meenten en de provincie aanwezig zijn, ingevoerd in de gemeentelijke bodeminformatiesys-

temen. 

 

De meeste locaties leveren geen onaanvaardbaar risico op en kunnen worden aangepakt wan-

neer er nieuwbouw, wegaanleg of eigendomsoverdracht plaatsvindt. Een bepaalde mate van 

bodemverontreiniging hoeft niet direct een probleem op te leveren. In veel gevallen zal histo-

risch onderzoek inzake de betreffende verdachte locatie kunnen uitwijzen of er voldoende aan-

leiding is om ook bodemonderzoek te laten uitvoeren. Met een oriënterend bodemonderzoek 

en/of een nader bodemonderzoek kan vastgesteld worden of er inderdaad sprake is van bo-

demverontreiniging, en zo ja, in welke mate en van welke omvang. Op basis van een nader 

onderzoek kan de provincie bepalen of er een noodzaak is tot gedeeltelijke of gehele sanering 

van de locatie en of er beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden. Daarbij zal ook de 

huidige en/of toekomstige bestemming en het gebruik van de locatie een rol spelen uit welke 

saneringsvarianten kan worden gekozen. 
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Afbeelding 8: Voortgang bodemonderzoek (bron: Bodemloket provincie Fryslân). 

 

 

Op basis van de gegevens van het Bodemloket kan het volgende worden geconcludeerd. In en 

rond het voorliggend plan bevindt zich een aantal gestrekte locaties waar onderzoek is uitge-

voerd (paarse arcering) maar waar geen noodzaak bestaat voor nader onderzoek. Gelet op de 

langgerekte stroken waar onderzoek heeft plaatsgevonden vormt de bodemkwaliteit waarschijn-

lijk geen belemmering voor het realiseren van de woningen. Omdat het onderzoek verouderd is 

zal het bodemonderzoek echter geactualiseerd dienen te worden in het kader van de omge-

vingsvergunning. 

 

4.3. Luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieu-

beheer goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in 

werking getreden. Met de invoering van de wet is hoofdstuk 5.2 toegevoegd aan de Wet milieu-

beheer met de titel "Luchtkwaliteitseisen". Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de 

nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Een belangrijk onderdeel van het instrumentari-

um is het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen het NSL werken 

het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realise-

ren. Het NSL treedt pas in werking als de EU derogatie (verlenging van de termijn om luchtkwa-

liteitseisen te realiseren) heeft verleend. Op 7 april 2009 is derogatie verleend, waarna op 1 

augustus 2009 het NSL in werking is getreden. 

 

De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur 

(amvb) en ministeriële regelingen die gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking treden. De 

belangrijkste zijn het “Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” en de 

“Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”. In deze laatste regeling 

zijn categorieën aangewezen waarvan op voorhand vaststaat dat zij niet in betekenende mate 

bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor deze categorieën geldt een grens 

van 3% van de betreffende grenswaarde. Voor woningbouw geldt dat de grens van 3% wordt 
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bereikt bij het toevoegen van 1500 woningen aan de woningvoorraad. Aangezien dit plan 

slechts de (vervangende) bouw van enkele woningen toestaat kan worden geconcludeerd dat 

het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wel zinvol om inzicht te hebben in de luchtkwaliteit 

om te beoordelen of de toekomstige gebruikers niet worden blootgesteld aan te hoge concen-

traties luchtvervuiling. De maatgevende concentraties voor stikstofdioxide NO2 en fijnstof Pm10 

zijn gecontroleerd met behulp van de Atlas voor de leefomgeving. Onderstaande afbeeldingen 

geven aan dat de luchtkwaliteit voor beide stoffen voldoet. Ten aanzien van het plangebied 

geldt dat de grenswaarden ten aanzien van de luchtkwaliteit niet worden overschreden. Gecon-

cludeerd kan worden dat er geen belemmeringen zijn voor de herontwikkeling van de locatie 

vanwege het aspect luchtkwaliteit. 

 
Afbeelding 9: Concentratie NO2 in het jaar 2010. 

 

 

Afbeelding 10: Concentratie Pm10 in het jaar 2010. 

 

 

4.4. Geluid 

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus op-

genomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en 

industrie. De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestem-

mingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een 

geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een indu-

strieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn. In 

dergelijke gevallen dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de optredende geluidbelas-

tingen op de gevels van (nieuwe) geluidsgevoelige objecten en terreinen. 

 

Op alle wegen binnen de bebouwde kom van Schiermonnikoog mag niet harder worden gere-

den dan 30 km/uur. Voor de wegen buiten de bebouwde kom geldt een snelheidsregime van  
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60 km/uur. Wegen waarop een snelheidsregiem van 30 km/uur geldt, alsmede woonerven, zijn 

uitgezonderd van de onderzoeksplicht. De enige weg in de nabijheid van het plangebied met 

een geluidzone is dan ook de Heereweg die ongeveer 280 meter ten zuiden van de dichtstbij te 

realiseren woning is gesitueerd.  

De Wgh bepaalt ten aanzien van geluidzones het volgende. Uit art. 74 Wgh volgt dat de zone 

van een weg zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden 

van de weg: 

 vijf of meer rijstroken: 600 meter 

 drie of vier rijstroken: 400 meter 

 een of twee rijstroken: 250 meter. 

De Heereweg heeft een zone van 250 meter. Het plangebied is op een grotere afstand gesitu-

eerd. Er behoeft derhalve geen akoestisch onderzoek naar de gevolgen van wegverkeer te 

worden verricht. 

 

Op Schiermonnikoog is geen sprake van een spoorweg of industrielawaai. Voor het realiseren 

van nieuwe woningen behoeft dan ook geen akoestisch onderzoek te worden verricht naar deze 

geluidsaspecten. 

 

4.5. Archeologie 

Mede in verband met de doorvoering van Europees beleid heeft de provincie Fryslân een cul-

tuurhistorische advieskaart uitgebracht waar onder meer informatie te vinden is over te ver-

wachten archeologische waarden. Deze informatie is weergegeven op FAMKE, de Friese Ar-

cheologische Monumenten Kaart Extra. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de perioden 

steentijd- bronstijd en ijzertijd-middeleeuwen. Het advies voor Schiermonnikoogh, voor de peri-

ode steentijd – bronstijd is weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

Afbeelding 11: Archeologische beleidsadvieskaart, periode steentijd-bronstijd. 

 

 

Voor de gehele dorpskern geldt een advies ‘geen onderzoek noodzakelijk”. Voor het plangebied 

is daarom geen onderzoek noodzakelijk ten aanzien van de periode steentijd-bronstijd. 
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Voor de periode ijzertijd – middeleeuwen (onderstaande afbeelding) geldt eveneens een advies 

‘geen onderzoek noodzakelijk”. Voor het plangebied is daarom geen onderzoek noodzakelijk 

ten aanzien van de periode ijzertijd-middeleeuwen. 

 

Afbeelding 12: Archeologische beleidsadvieskaart, periode ijzertijd-middeleeuwen. 

 

 

Indien tijdens (bouw)werkzaamheden toch archeologische resten (toevalsvondsten) worden 

aangetroffen is men wettelijk verplicht deze te melden bij het bevoegd gezag (de Minister 

OCW). Om praktische redenen wordt geadviseerd deze vondstmelding te doen bij de gemeen-

te. 

 

4.6. Natuur 

4.6.1. Gebiedsbescherming 

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van waardevolle natuurgebieden en leefge-

bieden van soorten en schrijft voor, dat alle activiteiten met significant negatieve gevolgen voor 

de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura2000-gebied, in beginsel niet zijn toegestaan. 

Daarom verplicht de Natuurbeschermingswet een initiatiefnemer van een plan of project te on-

derzoeken of er schadelijke gevolgen voor deze gebieden te verwachten zijn. De planlocatie is 

op enige afstand gelegen van het Natura2000-gebieden "Duinen Schiermonnikoog", "Noord-

zeekustzone" en "Waddenzee" maar maakt daar zelf geen onderdeel van uit, alsmede op korte 

afstand van de EHS.  

Voor onderstaande beschrijving is gebruik gemaakt van het natuuronderzoek1 dat is opgesteld 

voor het ten oosten van de Oosterreeweg gerealiseerde woningbouwplan. Dit plan ligt op een 

afstand van ongeveer 80 meter van de herontwikkeling van De Riich dat binnen de bebouwde 

kom ligt. De conclusies zijn dan ook grotendeels van toepassing op het onderhavige plange-

bied. 

 

                                                   

 
1 Arcadis, Aanvullend ecologisch onderzoek woninguitbreiding Oosterreeweg, 24 juli 2008. 
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Afbeelding 13: Het plangebied in relatie tot Natura2000-gebied (bruin) en EHS (groen). 
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Het plangebied ligt op ruim 200 meter afstand van het Natura 2000-gebied Duinen Schiermon-

nikoog (noord) en op circa 600 meter afstand van het Natura 2000-gebied Waddenzee (zuid). 

 

Natura 2000-gebied Duinen Schiermonnikoog 

Het gebied Duinen Schiermonnikoog wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt 

duingebied dat zich over een groot deel van het eiland uitstrekt. Het duingebied heeft een grote 

diversiteit en goed ontwikkelde kalkrijke duinvalleien. In het gebied komen lokaal duinblauw-

graslanden (drogere en zuurdere vormen van blauwgrasland) (Hertenbos, Kapenglop) en hei-

schraal grasland (met borstelgras e.d.) voor. Vroeger is over een gedeelte van de duinen 

naaldbos aangeplant. Het areaal bos is later door spontane ontwikkeling (loofbos) uitgebreid tot 

een aanzienlijk oppervlak. Aan de westzijde omvat het gebied ook een zoetwaterplas (de Wes-

terplas). Verstuiving is over een kleine oppervlakte in gang gezet. In het oostelijk deel is een 

natuurlijk gat in de stuifdijk geslagen, waardoor zeewater beperkt binnenstroomt. 

 

De te beschermen waarden (habitattypen, soorten) zijn opgenomen in de instandhoudingsdoe-

len van het Natura 2000-gebied. 

 

In het Natura 2000-gebied komt een groot aantal beschermde habitattypen en -soorten voor. 

Niet al deze beschermde habitattypen en -soorten zijn echter relevant bij de beoordeling van de 

gevolgen. 

 

Uit verspreidingsgegevens (SOVON, 2001) blijkt dat er geen kwalificerende vogelsoorten broe-

den binnen een straal van 500) meter rond het plangebied, waardoor negatieve effecten door 

ruimtebeslag en verstoring bij voorbaat kunnen worden uitgesloten. Versnippering is niet aan de 

orde, doordat geen natuurgebied wordt doorsneden. Ook verdroging is niet aan de orde. Er 

treden daarom geen negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden van het Natura 2000-

gebied Duinen Schiermonnikoog als gevolg van herontwikkeling in het plangebied. 

 

Natura 2000-gebied Waddenzee 

De Waddenzee bestaat uit een complex van diepe geulen en ondiep water met zandslibbanken 

waarvan grote delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden door een fijn vertakt 

stelsel van geulen. Langs het vasteland en de eilanden liggen verspreid kweldergebieden, die 

door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en vegeta-

tie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Boschplaat op Terschelling en Neerlands Reid op Ame-

land, waar op de overgang naar het duingebied bijzondere kweldervegetaties aanwezig zijn. Er 

is een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke 

processen zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en habi-

tats en de grenzen van land en water voortdurend wijzigen. 

 

De te beschermen waarden (habitattypen, soorten) zijn opgenomen in de instandhoudingsdoe-

len van het Natura 2000-gebied.  
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In het Natura 2000-gebied komt een groot aantal beschermde habitattypen en -soorten voor. 

Niet al deze beschermde habitattypen en -soorten zijn echter relevant bij de beoordeling van de 

gevolgen. 

 

Uit de verspreidingsgegevens (SOVON, 2001) blijkt dat er geen kwalificerende vogelsoorten 

broeden nabij het plangebied. De broedvogels broeden vooral op de stranden en kwelders van 

de eilanden en de vastelandskust en deze gebieden liggen buiten de invloedsfeer. Door de rui-

me afstand tot het plangebied en de afschermende werking van de zeedijk en bebouwde kom, 

kunnen negatieve effecten op broedvogels worden uitgesloten. 

De directe omgeving van het plangebied is niet van belang voor niet-broedvogels. Herontwikke-

ling van de locatie kan derhalve niet leiden tot negatieve effecten op deze soorten door ruimte-

beslag en verstoring. De overige kwalificerende niet-broedvogels foerageren op het wad en de 

kwelders, dat op ruime afstand van het plangebied ligt en afgeschermd wordt door de zeedijk 

en bebouwde kom. Op deze soorten treden geen negatieve effecten op. 

 

Beoordeling effecten 

Er is geen kans op negatieve effecten tijdens de uitvoering . Het plangebied is een herontwikke-

ling binnen stedelijk gebied waardoor de bewoningsdruk van het gebied niet toeneemt. Tijdens 

de gebruiksfase treden daarom geen negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden van 

de Natura 2000gebieden op. Er is geen vergunning nodig op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998. Mitigatie en/of compensatie is niet aan de orde. 

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Het plangebied ligt op enige afstand van het EHS-gebied (circa 150 meter). Het plangebied 

wordt gescheiden van de EHS door bestaande bebouwing. Er is dus geen sprake van ruimte-

beslag of versnippering. De voorkomende vogelsoorten en de te verwachten effecten van de 

herontwikkeling zijn hierboven beschreven. Er zijn geen negatieve effecten. 

 

4.6.2. Soortenbescherming 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende 

inheemse planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet ge-

dood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 

mogen worden (algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen 

voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren (zorgplicht, artikel 

2). Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, 

te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke 

consequenties voor ruimtelijke plannen.  

Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het ver-

plicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepa-

lingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen geno-

men kunnen worden om dit te voorkomen, of de gevolgen voor beschermde soorten te vermin-

deren. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van de minister van 

LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied 
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van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en 

ontheffingen gelden, kunnen drie groepen soorten worden onderscheiden. Deze groepen slui-

ten aan bij de indeling in tabellen van de AMvB Flora- en faunawet. 

 

Groep 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt (Tabel 1 AMvB) 

Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en 

met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft ook voor deze soor-

ten de zorgplicht van kracht. 

 

Groep 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een gedragscode 

gewerkt wordt (Tabel 2 AmvB; vogels)  

Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie goedgekeur-

de gedragscode wordt gewerkt. Wanneer een dergelijke gedragscode (nog) niet beschikbaar is, 

kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien de beoogde ruimte-

lijke ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort(en). 

Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen genomen worden. Voor 

vogels geldt echter een uitgebreide toets voor een ontheffing (zie onder groep 3). 

 

Groep 3: Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten en in AMvB aanvullend aangewezen soorten (streng 

beschermde soorten) (Tabel 3 AMvB) 

Voor soorten genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de door het ministerie van 

LNV per algemene maatregel van bestuur nog aanvullend aangewezen soorten geldt een 

zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikke-

ling en inrichting.  

 

Een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer er: 

 geen andere bevredigende oplossing bestaat;  

 sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten;  

 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Ten behoeve van onderhavige locatie is geen natuurtoets uitgevoerd. De herontwikkeling heeft 

naar verwachting geen ingrijpende ecologische gevolgen. Er worden wel ingrepen gedaan aan 

de bestaande bebouwing. De gebouwen kunnen echter beschermde soorten huisvesten. 

Voordat met de sanering van het terrein en de daar nog bevindende opstallen wordt gestart, zal 

een ecologische scan worden uitgevoerd. 

De aanwezige groenzone zal iets kleiner worden en de daar aanwezige bomen dienen verwij-

derd, dan wel verplaatst te worden. Deze bomen hebben echter (nog) geen ecologische waar-

den (zie onderstaande afbeelding). 
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Afbeelding 14: Huidige situatie groengebied. 

 

 

 

4.7. Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omge-

ving van een risico-opleverende activiteit met gevaarlijke stoffen. Het kan daarbij gaan om indu-

striële activiteiten, transportroutes of buisleidingen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(BEVI) van 27 oktober 2004 en de hierin opgenomen Regeling externe veiligheid inrichtingen, 

geven aan welke activiteiten/bedrijven risicocontouren kennen, waarmee rekening dient te wor-

den gehouden bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het BEVI heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld 

door activiteiten met gevaarlijke stoffen in bedrijven tot het aanvaarde maximum te beperken. 

Het gaat daarbij om het beperken van de kans op en effect van een ernstig ongeval vanwege 

activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen. Het doel wordt in het BEVI vertaald naar 

de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

 Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een 

kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een 

gevaarlijke stof betrokken is. 

 Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 

inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof 

betrokken is. 
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In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar 

gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als 

direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de 

kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen 

harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Er is voor gekozen om de norm voor het groeps-

risico als oriëntatiewaarde te handhaven, zij het met een nadrukkelijke verantwoordingsplicht. 

 

Onderstaand is een uitsnede van de provinciale Risicokaart opgenomen. Daaruit kan worden 

afgeleid dat er binnen of direct buiten het plangebied geen risicovolle inrichtingen of transport-

routes van gevaarlijke stoffen aanwezig  zijn. Op dit punt behoeft het aspect Externe Veiligheid 

daarom geen verdere toelichting. De enige uitzondering vormt het zwembad  Dunatter (Duinpad 

10) dat op een afstand van meer dan 500 meter ten noorden van het plangebied is gesitueerd. 

Aangezien de herontwikkeling geen invloed heeft op het aantal personen dat op de locatie ver-

blijft, alsmede de grote afstand tot het zwembad, kan er worden gesteld dat er geen risico's 

aanwezig zijn. 

 

Afbeelding 15: Risicokaart. 

 

 

 

4.8. Waterparagraaf 

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Or-

dening te toetsen op water. Het doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkun-

dige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De 

waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aan-

wezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als 

het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast 

(waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit en verdroging 
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onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn 

de Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Euro-

pese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal 

Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd voor een inte-

graal waterbeleid in de 21
e
 eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkun-

dige maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water (trits: kwantiteit) en het 

schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het 

waterschap. 

 

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provincia-

le beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De pro-

vincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de gebieden te benadrukken die van natu-

re het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De provincie wil 

dat deze gebieden gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies. 

 

Watertoets  

Het bestemmingsplan heeft op 14 oktober 2014 een watertoets doorlopen. Het vervolgens door 

het Wetterskip Fryslân op 24 november 2014 uitgebrachte wateradvies is als bijlage 1 bij dit 

plan gevoegd. Hieronder wordt nog ingegaan op de in het advies aangegeven watercompensa-

tie van 16,5 m
2
. 

 

Ten tijde van de watertoets was het westelijke deel van het nu voorliggende bestemmingsplan 

nog niet meegenomen in de planvorming. Momenteel is dat wel het geval. Concreet betekent dit 

dat de bestaande woningen worden gesloopt en dat daar vooralsnog een bestemming Groen is 

opgenomen. Binnen de doorlooptijd van het bestemmingsplan kan daar met behulp van een 

wijzigingsbevoegdheid een zestal woningen worden gerealiseerd. Voor de wateropgave heeft 

dit consequenties. In de oude situatie (waarop de watertoets was gebaseerd) werd nog uitge-

gaan van een deel van de aanwezige bebouwing. 

 

Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van De Riich mogelijk. De herontwikkeling 

heeft niet of nauwelijks invloed op de omvang van het verhard oppervlak. De bestaande be-

bouwing aan de zuidzijde al worden gesloopt (al dan niet gefaseerd). In totaal wordt er circa 

1.300 m
2
 aan bebouwing gesloopt. Het nieuw toe te voegen bebouwd oppervlak heeft een om-

vang van circa 1.130 m
2
. Dat betekent dat er geen compensatie nodig is. 

 

Paden en terrassen van tuinen wateren af op het naastgelegen park en hoeven eveneens niet 

te worden gecompenseerd. 

 

Op het moment dat de 6 woningen via de wijzigingsbevoegdheid worden toegestaan zal in het 

kader van het wijzigingsplan een watertoets worden doorlopen. 

 

In de zomer van 2015 is over de nieuwe wateropgave gecommuniceerd met het Wetterskip 

Fryslân. Deze communicatie is toegevoegd aan de bijlage met het eerder gegeven wateradvies. 
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5. Economische uitvoerbaarheid 

 

In het plan worden kleinschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Tussen de gemeente en 

WoonFriesland wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Het kostenverhaal is hiermee 

verzekerd. 

 

De enige kosten die voorts uit dit plan kunnen voortvloeien zijn planschadekosten. Deze zijn op 

voorhand niet uit te sluiten. De anterieure overeenkomst zal hierin voorzien. Daarmee kan wor-

den voorkomen dat de gemeenschap de planschadekosten moet betalen die gemaakt worden 

in het belang van de aanvrager. 

 

Gezien het bovenstaande is een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan niet nodig. 
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6. Juridische vormgeving 

 

6.1. Algemeen 

De invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht (Wabo) in werking getreden. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is de nieuwe 

wet- en regelgeving toegepast. In het Besluit ruimtelijke ordening is een formulering opgenomen 

ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze teksten zijn opgenomen in 

de regels. 

 

De plankaart wordt in de nieuwe systematiek de verbeelding genoemd. De digitale verplichting, 

het bestemmingsplan vervat in een GML, is ingegaan op 1 januari 2010. Vanaf dat moment 

heeft het digitale plan voorrang op het analoge plan. Voor het digitale bestemmingsplan gelden 

de RO-standaarden. De RO-standaarden bestaan uit: de Standaard Vergelijkbare Bestem-

mingsplannen 2012 (SVBP2012), de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke instrumenten 

2012 (STRI2012) en de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (PRBP2012). 

 

Dit bestemmingsplan sluit zo veel mogelijk aan op het bestemmingsplan Schiermonnikoog 

Dorp. Door de komst van de Wabo en het Bor is een aantal begrippen uit de Wro vervallen (on-

der andere ontheffing en aanlegvergunning). Met de introductie van de SVBP2012 is de termi-

nologie eenduidig toegepast. 

 

Plannaam en planidentificatienummer (plan-idn) 

De plannaam is: "Bestemmingsplan De Riich". 

Het planidentificatienummer van het ontwerp-bestemmingsplan is: NL.IMRO.0088.BpRiich-

Ow01 

 

6.2. Juridische vormgeving 

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan worden vervat in: 

 een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden 

worden aangegeven; 

 bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

 regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

 voor zover nodig uitwerkings- en wijzigingsregels. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting ex artikel 3.1.6 Bro, 

waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek, de 

uitkomsten van het overleg en de rapportering van de inspraak zijn vermeld. 

 

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande voorzieningen, 

zoals ondergrondse leidingen, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm 
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van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke bij de bestemming inbegrepen zonder 

dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 

 

Het bestemmingsplan bevat 2 bestemmingen (Groen, Wonen en Maatschappelijk). Deze be-

stemmingen zijn afgestemd op dezelfde bestemmingen uit het vigerende bestemmingsplan, 

maar zijn afgestemd op de specifieke situatie. 

 

Voor het gedeelte van het plangebied ten zuiden van het dienstencentrum is op de plaats van 

de huidige woonbebouwing vooralsnog de bestemming Groen gelegd. Wanneer in de toekomst 

de realisering van woningen op deze plaats aan de orde is, zal dit mogelijk zijn door het toepas-

sen van een in dit bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. De randvoorwaarden 

voor het toepassen van de bevoegdheid zijn in het plan aangegeven. Het aan deze ontwikkeling 

verbonden noodzakelijke onderzoek zal in het kader van het wijzigingsplan dienen te worden 

uitgevoerd. 

 

6.3. Analoge verbeelding 

Het digitale bestemmingsplan bestaat uit een GML-bestand met bijbehorende regels. Met de 

invoering van de Wro en de daaraan gekoppelde standaarden kent alleen het analoge bestem-

mingsplan een “plankaart”. Aangezien het primaat bij het digitale plan ligt, staan in de regels 

geen verwijzingen meer naar de analoge verbeelding. De analoge verbeelding is getekend op 

schaal 1:1000.  

 

6.4. Regels 

De regels van het voorliggende bestemmingsplan zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Deze 

hoofdstukken zijn: 

1. Inleidende regels; 

2.  Bestemmingsregels; 

3.  Algemene regels; 

4.  Overgangs- en slotregels. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste bepalingen uit de regels van het bestem-

mingsplan. 

 

1. Inleidende regels; 

In de Inleidende regels worden de gebruikte begrippen beschreven (artikel 1) en worden regels 

gesteld ten aanzien van de wijze waarop gemeten moet worden (artikel 2). Voor zover de 

SVBP2012 dat toestaat is bij deze regelingen aangesloten op het vigerende bestemmingsplan  

Schiermonnikoog - Dorp. Bovendien is aangesloten op de Wabo en het Bor. Zo zijn bijvoor-

beeld de begrippen aanbouw en bijgebouw gekoppeld aan de in het Bor beschreven "bijbeho-

rende bouwwerken". De gebruikelijke definities worden daarbij vooraf gegaan door de zinsnede 

"bijbehorend bouwwerk in de vorm van…". 
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2. Bestemmingsregels; 

De bestemmingsregels bevatten 3 bestemmingen, te weten: 

artikel 3:  Groen; 

artikel 4:  Maatschappelijk; 

artikel 5:  Wonen. 

 

De bestaande dienstencentrum is vastgelegd in de bestemming Maatschappelijk. Het begrip 

maatschappelijke voorziening is gelijk aan dat begrip in het bestemmingsplan "Schiermonnik-

oog - Dorp" dat is vastgesteld op 24 maart 2009. Omdat een overnachtingsplek daarin niet is 

toegestaan is het begrip nachtverblijf toegevoegd aan het voorliggende bestemmingsplan. On-

der een nachtverblijf wordt verstaan: een overnachtingsplek voor bezoekers en/of verzorgers 

van één of meerdere bewoners van een zorginstelling, een seniorencomplex of vergelijkbare 

bijzonder woonvormen. 

 

In dit plan uitgegaan van de specifieke opzet van het bouwplan: seniorenwoningen met zeer 

beperkte buitenruimte en nauwelijks bebouwing in de buitenruimte. De woningen met kleine 

voortuin worden aan de voorzijde (dat is de centrale groene zone) ontsloten door een openbaar 

woonpad. Het groen en het woonpad vallen binnen de bestemming Groen. Binnen deze be-

stemming zijn alle tot normale groenvoorzieningen behorende functies toegestaan, zoals: 

groen- en speelvoorzieningen en water. 

Binnen deze bestemming mogen woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 

aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten worden gerealiseerd. De 

bouwregels zijn qua structuur (niet inhoudelijk) afgestemd op de regels van het vigerende be-

stemmingsplan. 

 

De voortuin van de woningen mag niet worden bebouwd (met uitzondering van erfscheidingen 

tot 1 meter hoogte). De voorgevel van het hoofdgebouw dient in de aanduiding "gevellijn" te 

worden gebouwd. Deze aanduiding markeert derhalve de voorzijde van de woningen (hetgeen 

belangrijk is voor vergunningsvrije bouwwerken). Alle buitenruimte vóór deze lijn is dan de voor-

tuin van de woningen. 

 

Aan de achterzijde van de woningen ligt een klein privé-gebied waarin een berging in de vorm 

van een bijgebouwtje mag worden gerealiseerd en waar de achteringang van de woning is gesi-

tueerd. In de regels is dit als volgt gedefinieerd: bijgebouwen worden gebouwd achter de gevel 

die is aangegeven met de aanduiding "gevellijn". In feite is de realisering van een bijgebouw in 

de voortuin daarmee uitgesloten. Omdat er geen zijtuinen worden gerealiseerd betekent dat dus 

dat er uitsluitend achter de achtergevel van het hoofdgebouw kan worden gebouwd. Het gebied 

achter het bouwvlak is dan het "achtererf" van de woningen.  

Omdat een berging een aanbouw is en de bebouwingsmogelijkheden zeer beperkt zijn, is het 

bouwen van uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet toegestaan. 

 

Achter het privé-gebied bevindt zich een semi-openbare ruimte waar een breed achterpad 

wordt gerealiseerd (goed bereikbaar voor mindervaliden). Om de bereikbaarheid te garanderen 



28 

 

gemeente Schiermonnikoog - bestemmingsplan De Riich 

mag hier niet worden gebouwd. Dit is niet geregeld in het plan omdat de definitieve breedte van 

het achterpad, dat eigendom blijft van de woningbouwvereniging, bepaald wordt bij de bepaling 

van het bouwperceel. Het bouwperceel valt (voor dit bestemmingsplan) samen met de samen-

gestelde oppervlakte van voortuin, bouwvlak en privégebied aan de achterzijde.  

 

3. Algemene regels 

Naast de verplicht gestelde anti-dubbeltelregel (artikel 6), zijn er algemene bouwregels (artikel 

7) die een uitsluiting geeft van de aanvullende regels van de bouwverordening. Artikel 8 geeft 

de algemene gebruiksregels.  

In artikel 9 zijn de algemene aanduidingsregels opgenomen. Dit artikel regelt dat Burgemeester 

en Wethouders ter plaatse van de aanduiding "wetgevingszone - wijzigingsgebied" de bestem-

ming kunnen wijzigen ten behoeve van het realiseren van woningen met bijbehorende tuinen en 

erven, parkeervoorzieningen, perceel-ontsluitingen en nutsvoorzieningen. Deze mogelijkheid 

stelt de gemeente in staat om de huidige woningen te zijner tijd terug te bouwen. De gemeente 

heeft toestemming van de provincie om deze woningen te realiseren in het kader van de her-

structurering van zorgcentrum de Riich en omgeving. De woningen zijn dan ook opgenomen in 

het Woonplan Schiermonnikoog (2011). Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wor-

den de volgende randvoorwaarden in acht genomen: 

a. er mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd; 

b. het maximale aantal te projecteren woningen bedraagt 6; 

c. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 meter. 

 

Tot slot geeft artikel.10 de algemene afwijkingsregels. In 10.1, onder c. is bepaald dat kan wor-

den toegestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen of aanduidingsgrenzen met maximaal 30 cm 

worden overschreden, indien een definitieve maatbepaling van het bouwplan daartoe aanleiding 

geeft. Met deze bepaling wordt voldoende flexibiliteit verkregen zodat de definitieve maatvoe-

ring van de hoofdgebouwen kunnen worden ingepast. 

 

4. Overgangs- en slotregels 

Naast de verplicht gestelde overgangsregels voor bouwen en gebruik (artikel 11), is de gebrui-

kelijke slotregel (artikel 12) in het plan opgenomen, waarin de naamgeving van het plan is gere-

geld. 
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7. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

7.1. Overleg en inspraak 

Overleg 

Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) plegen burgemeester en wet-

houders overleg met besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die dien-

sten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 

zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is aan de diverse overleginstanties verzonden. Een 

(schriftelijke) reactie is ontvangen van: 

 Provincie Fryslân; 

 Wetterskip Fryslân. 

 

De provincie heeft aangegeven dat het plan op zichzelf geen aanleiding geeft voor opmerkin-

gen. Vervanging van 13 door 14 woningen binnen de bestaande stedenbouwkundige opzet is 

akkoord en treft geen provinciale belangen. Ook is de provincie akkoord met de 6 woningen die 

via de wijzigingsbevoegdheid worden mogelijk gemaakt. Deze woningen zijn opgenomen in het 

Woonplan waarover overeenstemming is bereikt met gedeputeerde staten. De omgevingsas-

pecten zijn beschreven, deze vormen evenmin aanleiding voor opmerkingen. 

 

Het Wetterskip heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de conclusie dat watercompensa-

tie niet nodig is. 

 

Inspraak 

Het voorontwerp wordt niet voor inspraak ter inzage gelegd. Het plan is immers al meerdere 

malen met belanghebbenden besproken. Eenieder die een reactie wil geven kan dat doen tij-

dens de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan. 

 

7.2. Zienswijzen 

De start van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd in de 

Staatscourant, in de gemeentelijke Nieuwsbrief en op de gemeentelijke website. Ook is er een 

aantal overheden en overlegpartners geïnformeerd over het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen in de periode 2 oktober 

2015 tot en met 12 november 2015. Tijdens deze periode kon eenieder een zienswijze indienen 

tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Drie bewoners van de Burgemeester Van de Bergstraat 

en twee bewoners van de Van Starkenborghstraat hebben een zienswijze ingediend. De ziens-

wijzen en de gemeentelijke reactie zijn opgenomen in de Nota Zienswijzen die als bijlage 3 is 

opgenomen. 
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De zienswijzen leiden niet tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Wel 

zijn er ten behoeve van het definitieve bouwplan enkele kleine ambtshalve aanpassingen aan-

gebracht. 

 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan is er een beroepstermijn van zes weken. Na de 

beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij conform artikel 8.4 Wet ruimtelijke 

ordening een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

Raad van State. 
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8. Bijlagen 

Bijlage 1: Watertoets Wetterskip Fryslân, november 2014 en september 2015 

Bijlage 2: Reactie ex artikel 3.1.1. Bro, Provincie Fryslân, augustus 2015. 

Bijlage 3: Nota Zienswijzen, gemeente Schiermonnikoog, november 2015. 

 

 




