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1 I n l e i d i n g  

Op de hoek van de Bouwakker en het Haverstuk in de wijk De Bouwen te 

Drachten was voorheen een garagebedrijf gevestigd. Dit bedrijf is naar elders 

verplaatst. Voor de betreffende locatie is een plan ontwikkeld dat voorziet in 

de bouw van 17 gestapelde woningen in 3 lagen aan de Bouwakker en 3 

rijenwoningen. De gestapelde woningen maken deel uit van een nieuwe 

pleinwand aan de zuidkant van de centrale open ruimte, de Klaverweide. 

Hierbij verdwijnt de bestaande weg Bouwakker. Parkeren is mogelijk aan de 

achterzijde van de woningen, deels geïntegreerd in de woningen. Het 

plangebied maakt deel uit van een groter herstructureringsgebied waarvoor 

door Architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen een ontwerp en een 

stedenbouwkundige visie is gemaakt. Deze zijn uitgangspunt voor het 

bestemmingsplan.  

 

Dit gebiedje ligt in de wijk De Bouwen, waarvoor inmiddels een nieuw 

bestemmingsplan vigerend is. Omdat voorgaande locatie een saneringslocatie 

betreft, heeft de gemeente omwille van de voortgang van genoemd 

bestemmingsplan De Bouwen en van onderhavig bestemmingsplan ervoor 

gekozen een apart bestemmingsplan voor deze locatie te ontwikkelen.  

 

Het plan past niet binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan, 

het bestemmingsplan Drachten - De Bouwen uit 1974, waar de locatie de 

bestemming 'garagebedrijven met bijbehorende erven (BG)' heeft. Er is daarom 

een herziening van dit bestemmingsplan noodzakelijk. 

 

In het navolgende wordt nader ingegaan op de kenmerken van het plan. In 

hoofdstuk 3 wordt het provinciaal en gemeentelijk beleid uiteengezet voor 

zover dit van toepassing is op het voorliggende bestemmingsplan. Hierna 

komen in hoofdstuk 4 de randvoorwaarden voor het plan aan de orde. De 

juridische toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5. Als laatste is in hoofdstuk 6 

de uitvoerbaarheid van het plan uiteengezet. 
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is een risico-analyse uitgevoerd: “Risico-analyse wegtransport gevaarlijke 

stoffen Drachten”. Specifiek ten behoeve van dit tankstation is, in de 

voornoemde rapportage, voor de meest geschikte route naar het Blauwgras 

een groepsrisicoberekening uitgevoerd. Uit de berekening blijkt dat het 

groepsrisico ruim onder de oriënterende waarde ligt. De te volgen route is 

vastgelegd in een convenant met de transporteur.  

 

Het voorgaande betekent dat de realisatie van de woningen in het plangebied 

niet door problemen wat betreft externe veiligheid wordt belemmerd. 

4 . 6   

M i l i e u h y g i ë n i s c h e  k w a l i t e i t  v a n  d e  

b o d e m  

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels 

moeten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te 

voorkomen. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van 

een (bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de 

bodem. Ook is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een 

beslissing op een aanvraag om bouwvergunning moeten aanhouden als blijkt 

dat de bodem is verontreinigd dan wel het vermoeden bestaat dat er sprake is 

van ernstige verontreiniging. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht gegeven moet worden over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in 

kwaliteit van de bodem.  

 

Naar de bodemkwaliteit ter plekke van het garagebedrijf heeft onderzoek 

plaatsgevonden1. Hieruit blijkt dat er sprake is van verontreiniging. Deze 

verontreiniging is geconcentreerd op de plek waar de parkeerplaatsen komen. 

De betreffende grond is dan ook bestemd voor verkeer en verblijf (V-VB op de 

verbeelding). In verband hiermee wordt volstaan met een deelsanering, 

waarbij de verontreiniging wordt geïsoleerd door deze af te dekken. Er is een 

saneringsplan ter beoordeling aan de provincie als bevoegd gezag 

aangeboden2. De provincie heeft bij beschikking van 10 mei 2010 met het 

saneringsplan ingestemd. De provincie heeft aangegeven dat met de sanering 

een stabiele, milieutechnisch acceptabele eindsituatie wordt bereikt die het 

                                                   
1 (Nader) milieukundig actualisatie bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek ten 

behoeve van de voorgenomen nieuw van een appartementencomplex aan de Vlasakkers 1 te 

Drachten, Wiertsema & Partners, projectnummer VN-50488-1, d.d. 21-10-2009.  
2 Deelsaneringsplan Vlasakkers 1 te Drachten, Wiertsema & Partners, projectnummer VN-

50488-2, d.d. 31-03-2010. 
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gewenste gebruik van de bodem mogelijk maakt. De beschikking van de 

provincie is als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. 

4 . 7   

A r c h e o l o g i e  

In het kader van de Monumentenwet is het noodzakelijk om bij nieuwe 

ontwikkelingen onderzoek te verrichten naar het mogelijk verstoren van 

archeologische waarden in het plangebied De provincie heeft op haar website 

een kaart (de Cultuurhistorische kaart) geplaatst, waarop staat aangegeven in 

welke gebieden een bepaald soort onderzoek dient te worden uitgevoerd en in 

welke gevallen dit onderzoek achterweg kan blijven. 

 

Op de FAMKE is het plangebied wat betreft de steentijd-bronstijd aangeduid 

als onderzoek bij grote ingrepen. Op basis van uitgevoerd archeologisch 

onderzoek is het vermoeden dat mogelijke archeologische waarden in deze 

gebied al ernstig verstoord zijn. Archeologische waarden dieper in de grond 

kunnen echter nog goed bewaard zijn. Door de provincie wordt daarom bij 

ruimtelijke plannen waarin ontwikkelingen van ten minste 2,5 ha zijn voorzien 

het uitvoeren van een karterend proefsleuvenonderzoek aanbevolen. In figuur 

9 is het voor het voorliggende bestemmingsplan van toepassing zijnde fragment 

van de FAMKE weergegeven. 

 

 
F i g u u r  9 .  F r a gm e n t  F A M K E  ( s t e e n t i j d - b r o n s t i j d )  

plangebied 
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6 U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorliggende bestemmingsplan is mede opgesteld naar aanleiding van een 

initiatief van woningbouwvereniging Woonfriesland. De kosten die 

samenhangen met de uitvoering van het plan en de onderzoeken van het 

bestemmingsplan zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. Hiertoe is 

een zogenoemde anterieure overeenkomst opgesteld, waarin ook eventuele 

planschadeclaims zijn geregeld. De opstelling van een exploitatieplan is 

daarom niet aan de orde. 

 

Op basis van deze overwegingen mag het plan economisch uitvoerbaar worden 

geacht. Dit betekent dat de uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan 

niet door een onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6 . 2   

O v e r l e g  e n  i n s p r a a k  

6 . 2 . 1   

O v e r l e g  

Het bestemmingsplan is voor het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening verzonden aan een aantal instanties. Van de volgende 

instanties is een reactie ontvangen: 

 

1. Gedeputeerde Staten van Fryslân; 

2. Regionale brandweer; 

3. Wetterskip Fryslân; 

4. KPN; 

5. Gasunie; 

6. Vitens; 

7. VROM-inspectie. 

 

Deze reacties zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Gedepu t ee r d e  S t a t en  v an  F r y s l ân  

Het voorontwerp bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 

 

 



 

 

Bijlage 2:  Beschikking d.d. 10-05-                 

2010 Saneringsplan 



















 

 

Bijlage 3:  Overlegreacties 



 Woningbouwlocatie garage Lammers/BPLocatieLammers  

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 
 
Artikel 1 Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
1. plan: 
het bestemmingsplan De Bouwen - locatie Bouwakkers - Haverstuk (voormalige locatie 
garage Lammers) te Drachten van de gemeente Smallingerland;  

 
2. bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML - bestand 
NL.IMRO.2009SBO002-0401 met de bijbehorende regels; 
 
3. aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden; 
 
4. aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 
5. aan- of uitbouw: 
een toevoeging dan wel een vergroting van een ruimte aan een hoofdgebouw, die in 
directe verbinding staat met het hoofdgebouw en qua afmetingen ondergeschikt is aan dat 
hoofdgebouw; 
 
6. achtergevel: 
de gevel aan de achterzijde van een (hoofd)gebouw; 
  
7. ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw of overkapping zijnde; 
 
8. archeologische waarden: 
waarden van in de bodem aanwezige voorwerpen of bewoningssporen van vroegere 
samenlevingen, die door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn; 
  
9. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
 
10. beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor werk 
aan huis c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief 
opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

 
11. bestaand(e) (situatie): 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en 

werkzaamheden: 
1. bestaand ten tijde van de eerste ter inzage legging van dit plan; 

b. ten aanzien van het overige gebruik: 
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 
 

12. bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

 
13. bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 
  






