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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de uitbreiding van

PLANVOORNEMEN

het bedrijfsperceel van Bouwbedrijf Bootsma aan de Terpstrjitte aan de noordelijke zijde en de voorgenomen bouw van maximaal 6 nieuwe woningen in het
lint langs de Thaborwei aan de zuidoostelijke zijde van Tirns.

Figuur 1. Luchtfoto van het plangebied betreffende de bedrijfsl ocatie aan de Terpstrjitte (Bron: Gemeentelijke luchtfoto, 2012)

Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied betreffende de woonlocatie
aan de Thaborwei (Bron: Gemeentelijke luchtfoto, 2012)
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PLANGEBIED

De bedoelde percelen ten behoeve van het planvoornemen aan zowel de Terpstrjitte als wel aan de Thaborwei vormen het plangebied van dit bestemmingsplan. Het plangebied ligt op beide locaties voor een deel binnen en voor een
deel aansluitend aan de bebouwde kom. Dit laatste geldt in hoofdzaak voor de
locatie aan de Terpstrjitte. De betrokken kadastrale percelen betreffen voor
de locatie aan de Terpstrjitte de nummers 395, 396 (deels), 423 (deels), 928,
929, 1100, 1353, 1354. Voor de locatie aan de Thaborwei gaat het om de kadastrale percelen nummer 71 (deels), 569, 570 (deels) en 992 (deels). De in de
figuren 1 en 2 opgenomen luchtfoto’s, alsook de overzichtskaart voorafgaand
aan deze toelichting, geven het plangebied en de ligging daarvan in de directe
en wijdere omgeving weer.

INITIATIEFNEMER

Bouwbedrijf Bootsma is voor beide planlocaties initiatiefnemer van het met dit
bestemmingsplan voorliggende planvoornemen. Het bouwbedrijf betreft een
familiebedrijf dat in 1817 is opgericht en waar nu de zevende generatie leiding
aan het bedrijf biedt. Het bouwbedrijf is stabiel, kent een sterke continuïteit
en biedt werkgelegenheid aan circa 20 medewerkers. Het bedrijf is vanouds in
Tirns gevestigd en dan ook sterk vergroeid met het dorp. Het bedrijf is ook als
zodanig bekend en daarmee herkenbaar voor het dorp en de regio.

PROBLEEMSTELLING

Het bouwbedrijf aan de Terpstrjitte kampt thans met ruimtegebrek. In de huidige situatie is sprake van een totale perceeloppervlakte van circa 1.525 m2
met circa 480 m2 bedrijfsbebouwing. In de toekomstige situatie is het voor een
goede bedrijfsvoering noodzakelijk om meer ruimte voor het bouwbedrijf te
creëren. Verplaatsing naar een bedrijventerrein buiten Tirns is voor het bouwbedrijf, maar ook voor vele dorpsbewoners, niet bespreekbaar. Daarnaast
geldt vanuit het dorp en de gemeentelijke overheid de constatering dat op beperkte schaal behoefte aan woningnieuwbouw in Tirns bestaat. Hiertoe is woningcontingent, afgestemd met de provinciale overheid, beschikbaar. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de borging van het planvoornemen waarmee
een oplossing middels bedrijfsuitbreiding en woningnieuwbouw wordt geboden.

1.2

Voortraject
Op 15 november 2010 werd een eerste principeverzoek door initiatiefnemer bij
de voormalige gemeente Wymbritseradiel ingediend. Destijds was sprake van
de bouw van 5 nieuwe woningen aan de Thaborwei met het inrichten van een
nieuw terrein op de daarachter (ten zuiden) gelegen gronden met bedrijfsbebouwing en 1 bedrijfswoning ten behoeve van de verplaatsing/uitplaatsing van
het bouwbedrijf. Door de toenmalige gemeente Wymbritseradiel werd besloten
d.d. 20 december 2010 om zich sterk te maken voor de plannen. Woningcontingent voor in totaal maximaal 6 woningen werd derhalve vrijgemaakt.
Vanwege wijzigingen in het planvoornemen, maar dezelfde uitgangspunten
voor woningbouw en de bedrijfsverplaatsing, werd vervolgens op 10 februari
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2011 een nieuw principeverzoek bij de fusiegemeente Súdwest-Fryslân ingediend. Op 19 april 2011 besloot het college van burgemeester en wethouders
van de nieuwe gemeente om de plannen te onderschrijven. Deze plannen werden vervolgens in een vooroverleg aan de Provinsje Fryslân gepresenteerd. De
provinciale voorwaarden die uit dit vooroverleg naar voren kwamen, werden in
de verdere planvorming verwerkt. Het planvoornemen werd in een zogeheten
voorontwerpbestemmingsplan gevat (zie figuur 3) en definitief aangeleverd bij
de gemeente in november 2012. Dit bestemmingsplan werd inhoudelijk getoetst en ambtelijk akkoord bevonden.

Figuur 3. Voorontwerpbestemmingsplan november 2012

Vervolgens brak een periode van bezinning en heroverweging van de plannen
bij de initiatiefnemer aan. Veranderende omstandigheden, zoals onder meer
een gewijzigde marktsituatie, leidden er toe dat een alternatieve oplossing
ontstond voor het bedrijfsdeel van het planvoornemen, te weten een (gefaseerde) herinrichting en uitbreiding van het bestaande bedrijfsperceel aan de
Terpstrjitte in plaats van een bedrijfsverplaatsing naar de agrarische gronden
aan de Thaborwei. De hiervoor benodigde agrarische gronden, grenzend aan
het huidige bedrijfsperceel, bleken daarop door initiatiefnemer ook van de eigenaar te kunnen worden verworven.
Gezien voorgaande is het college per brief d.d. 3 september 2013 dan ook verzocht om een nieuwe principe-uitspraak te doen wat betreft de voorgenomen
wijziging van het plan met betrekking tot het bedrijfsdeel. Hiertoe werd ter
onderbouwing een akoestisch onderzoek aangeleverd (als separate bijlage opgenomen bij dit bestemmingsplan) waarmee werd aangetoond dat in de toekomstige situatie geen sprake zal zijn van onevenredige geluidhinder bij omwonenden door een bedrijfsuitbreiding op de huidige locatie. In de collegevergadering van 17 december 2013 is daarop besloten om medewerking te verlenen aan de herinrichting en uitbreiding op de bestaande bedrijfslocatie. Het
voornemen van woningnieuwbouw aan de Thaborwei zal daarbij gewoon door-
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gang blijven vinden, met dien verstande dat nu sprake is van de bouw van 6 in
plaats van 5 woningen in het lint (passend in het eerder vrijgemaakt woningcontingent). Deze aanvulling is mogelijk door het vervallen van de eerder
voorgenomen te bouwen bedrijfswoning bij de bedrijfsverplaatsing.

1.3

Doelstelling
GELDENDE

In het plangebied is voor een deel het “Bestemmingsplan Buitengebied Wym-

BESTEMMINGSPLANNEN

britseradiel” uit 2010 en voor een deel het “Bestemmingsplan Wymbritseradiel-Noord” (Gauw, Goënga, Scharnegoutum en Tirns) uit 2009 van kracht. Dit
geldt voor beide locaties. Het planvoornemen wat betreft zowel de woningnieuwbouw als wel de uitbreiding van het bedrijfsperceel is in strijd met de
bepalingen in beide geldende bestemmingsplannen. Het opstellen van voorliggend bestemmingsplan en het doorlopen van een ruimtelijke procedure in dit
kader is derhalve noodzakelijk om het planvoornemen juridisch-planologisch
mogelijk te kunnen maken. De doelstelling van dit bestemmingsplan betreft
derhalve het bieden van een passende juridisch-planologische regeling voor de
gronden in het plangebied om invulling te geven aan het planvoornemen ter
plaatse. Dit bestemmingsplan kan daarmee worden gekenschetst als ontwikkelingsgericht van karakter.

1.4

Juridische vormgeving
Voorliggend bestemmingsplan is zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de
vereisten voortkomend uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro). Bij de vormgeving en de bijbehorende verbeelding
is aangesloten op de regeling Ruimtelijke Standaarden ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan voldoet aan de digitale verplichting zoals deze per 1 januari 2010 van kracht is.

1.5

Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. In hoofdstuk 3 is het van toepassing zijnde beleid van het rijk, de provincie en de gemeente uiteengezet. Een omschrijving van de van toepassing
zijnde randvoorwaarden uit oogpunt van milieu en planologie is opgenomen in
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de juridische toelichting op dit bestemmingsplan. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid van het planvoornemen uiteengezet. De toelichting van dit bestemmingsplan telt verder 6 bijlagen en 6 separate bijlagen.
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2

P l a n b e s c h r i j v i n g

2.1

Huidige situatie
2 . 1 . 1

Ruimtelijke karakteristiek

Tirns is een terpdorp dat zich precies op de rand van de voormalige Middelzee
bevindt. Het dorpje ligt aan de Frjentsjerter Feart. Via opvaarten staan diverse huizen met dit water in verbinding. Centraal gelegen is de rijksmonumentale kerk met haag en boombeplanting. De bebouwing is voornamelijk op de
Thaborwei georiënteerd of op het water. De historisch-ruimtelijke structuur
wordt hier gekenmerkt door de vaart, de opvaarten en de doorgaande oude
Middelzeedijk en voorts door de kerk en de verhoogde begraafplaats met de
omringende beplanting. Hieromheen lag van oorsprong de bebouwing die werd
afgewisseld met open stukken weiland.

2

1
Figuur 4. Luchtfoto bestaande situatie vanuit noordelijke richting,
1: bedrijfslocatie Terpstrjitte, 2: woonlocatie Thaborwei
(Bron: Nederland in Beeld)

De beplanting rond het kerkgebouw en langs de opvaart speelt een rol in de
dorpsstructuur door de samenhang met het water en de terp. Ook de omringende, opgaande, beplanting rond het sportterreintje en rond het grote perceel aan de noordoostkant van het dorp (aan de Pollewei) is van belang. Deze
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beplanting geeft beschutting en een zekere beslotenheid (oever Frjentsjerter
Feart) in een overigens door openheid omgeven kern. Dat neemt niet weg dat
deze openheid rond, en op een enkele plek in, het dorp essentieel is voor het
karakter van Tirns.
De belangrijkste kenmerken van de structuur van Tirns zijn:
-

de concentrische opbouw van het dorp met centraal de kerk en de begraafplaats;

-

het patroon van water en wegen (de opvaarten en Frjentsjerter Feart en
het tracé van Thaborwei, Terpstrjitte en Ringdyk);

-

het aanwezige microreliëf (dijk, terp);

-

de openheid enerzijds en de opgaande beplantingen bij kerk, opvaart of
op perceelsgrenzen anderzijds.

De oudere woonbebouwing is in het algemeen kleinschalig van karakter. Veelal
is sprake van één bouwlaag met een schild- of zadeldak. Kenmerkend zijn
daarbij de geringe goothoogte en de grote dakhelling (tussen 40° en 60°). Een
ander opvallend aspect binnen de ruimtelijke opbouw van Tirns is de opeengepakte situering van de oudere bebouwing in clusters. Daarnaast komt echter
ook verspreide oudere bebouwing voor.
Door de individuele daken en door het verspringen van voor- en achtergevels
ontstaat binnen de clusters een sterke geleding. De opeengepakte situering
van de bebouwing maakt enerzijds deel uit van de kleinschaligheid van het
dorp, anderzijds ontstaat op sommige plaatsen wel een erg sterke verdichting.
Dit heeft vooral te maken met de vele bijgebouwen op relatief kleine percelen.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw is binnen het cluster aan de zuidzijde van
het dorp geschakeld 8 nieuwe woningen gebouwd. Na de jaren ‘80 van de vorige eeuw is de woningvoorraad door uitbreiding op een aantal plaatsen in het
dorp toegenomen. Het gaat hierbij om de 9 vrijstaande woningen aan weerszijden van de Pollewei, 1 vrijstaande woning op de hoek van de Thaborwei en
de Pollewei en 5 vrijstaande woningen aan weerszijden van de Ringdyk. Deze
woningen zijn allen gebouwd in één bouwlaag met kap.
2 . 1 . 2

Functionele karakteristiek

Tirns ligt op een afstand van circa 5 km van Sneek en is daarmee een gewilde
woonplaats voor forensen. Voor veel voorzieningen is Tirns van de stad afhankelijk. Tirns telt 178 inwoners en 67 woningen (Bron: Gemeente SúdwestFryslân, 2011). Het inwoneraantal schommelt al jaren rond de 180. Het dorp
kent een lange geschiedenis die nog duidelijk zichtbaar is in het dorpsbeeld.
Tirns wordt over de weg ontsloten door de Terpstrjitte/Thaborwei. In zuidwestelijke richting staat het dorp in verbinding met het dorp Folsgare; in zuidoos027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
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telijke richting is dit met het dorp Ysbrechtum. In de dorpskom geldt een
maximumsnelheid van 30 km/uur. Over het water staat Tirns via de Frjentsjerter Feart in verbinding met De Geau. De Frjentsjerter Feart is een onderdeel
van de Friese boezem.
Het dorp telt enkele bedrijven, een dorpshuis (Thaborwei 1) en een café (Thaborwei 2). Bedrijvigheid betreft een klussenbedrijf aan de Thaborwei 13, een
kinderopvang aan de Thaborwei 15 en het bouwbedrijf Bootsma aan de Terpstrjitte 5/9 waar voorliggend bestemmingsplan voor is opgesteld. Daarnaast is
direct buiten de bebouwde kom aan de zuidzijde van het dorp aan de Kilewierwei 1 een redelijk groot melkrundveebedrijf met een biovergistingsinstallatie aanwezig.
Wat betreft voorzieningen nabij het plangebied ligt aan de overzijde van de
Frjentsjerter Feart aan de Kilewierwei het sportveld.

2.2

Toekomstige situatie en ruimtelijke
kwaliteit
Het planvoornemen kan worden uiteengelegd in twee ontwikkelingen die op
twee zelfstandige locaties plaatsvinden:
1.

het realiseren van een uitbreiding van het bedrijfsperceel en uitbreiding
van de bebouwingssituatie (bedrijfsgebouwen) ten behoeve van het
bouwbedrijf op gronden aan de Terpstrjitte;

2.

het realiseren van maximaal 6 woningen aan de Thaborwei.

Wat betreft de bedrijfsuitbreiding vindt tevens een vergroting van het achter-

UITBREIDING ACHTERERF BEDRIJFS-

liggende erf bij de bedrijfswoning en in samenspraak met de buren ook van het

WONING A.D. TERPSTRJITTE 9

buurperceel aan de Terpstrjitte 11 plaats. Hiertoe wordt de kronkelend achter

EN WONING A.D.TERPSTRJITTE 11

de bebouwing lopende perceelsloot verlegd.
De uitbreiding van het bedrijfsperceel betreft circa 2.750 m2. Daarnaast wordt
circa 500 m2 aan het achtererf van de bedrijfswoning gevoegd. Het buurperceel aan de Terpstrjitte 11 wordt met ongeveer 625 m 2 vergroot.
De analyse van de ruimtelijke structuur in de hiernavolgende paragraaf leidt
tot diverse randvoorwaarden die voor de inpassing van het planvoornemen
worden gesteld. In paragraaf 2.3 zijn deze randvoorwaarden vertaald in de nadere uitwerking van het planvoornemen. Bijbehorend groter kaartmateriaal
betreffende inpassingstekeningen is in bijlage 1 bij dit bestemmingsplan opgenomen.
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2 . 2 . 1

Analyse ruimtelijke structuur

Ontstaansgeschiedenis
Tirns is een oud terpdorp en ligt precies op de rand van de voormalige Middelzee. Dwars door het dorp loopt de Ringdyk, de voormalige Middelzeedijk. Ten
noorden van deze dijk ligt het kleigebied Middelzee, ten zuiden het kleigebied
Westergo.
Kleigebied Middelzee
Het Middelzeegebied is een ingepolderde zeearm (Middelzee) die, gelegen tussen twee kwelderwallen, binnen het terpengebied lag. De nabij Tirns gelegen
zuidelijke Middelzeepolders zijn ongeveer tussen 1000 en 1200 ingedijkt en
worden gerekend tot het landschapstype van de ‘Oude Zeepolders’. Een ‘oude’
zeepolder is een stuk land dat voor of rond de Middeleeuwen is ontstaan doordat een groot buitendijks stuk aangeslibt land omdijkt werd.
Figuur 5. Tirns op de
grens van het Middelzeegebied

(Oude

polders) en
(Hempolders)

KERNKWALITEITEN OUDE
ZEEPOLDERS (MIDDELZEE)

Zee-

Westergo

Kernkwaliteiten zijn:
-

Maat en schaal: open grootschalig gebied, de zuidelijkste en oudste pol-

-

Structuren: lange begeleidende lijnen van kwelderwallen, dwarsdijken

ders hebben een meer ongerichte verkaveling.
en hoofdvaart.
-

Dorpen: langs de kwelderwallen van de Middelzee, oudste middelzeepolder wel incidentele bebouwing en dorpsvorming in de polder.

-

Boerenerven: beplante agrarische erven langs de kwelderwallen, midden in de polder en sporadisch langs de Swette.

-

Wegen: over dijken op kwelderwallen en op dwarsdijken in de polder,
instekende hooi- of miedwegen.

-

Water: de Swette, vaarten en opvaarten naar dorpen.

-

Verkaveling: relatief regelmatige blokverkaveling, opstrekkend vanuit
de kwelderwallen.

-

Beplanting: puntsgewijs bij boerenerven, boombeplanting langs wegen
op kwelderwallen.
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Kleigebied Westergo
Het gebied ten zuiden van Tirns wordt gerekend tot het klei-op-veengebied
(onderdeel van kleigebied Westergo). Dit gebied werd al bewoond voor de bedijkingen. Als gevolg daarvan komen er veel terpen voor. Na de inpoldering van
de Middelzee kreeg dit gebied steeds meer problemen met de afvoer van overtollig water. Door het opwerpen van binnendijken werden deze problemen opgelost. Hierdoor ontstonden een aantal door dijken omgeven polders, de Hempolders.
Kernkwaliteiten zijn:

KERNKWALITEITEN

-

Bodem en ondergrond: dun kleidek op laagveen (kleidikte varieert).

KLEI-OP-VEENGEBIED

-

Maat en schaal: grootschalig open landschap.

-

Structuren: plaatselijk ijle bebouwingslinten en Hemdijken tussen Bols-

(WESTERGO)

ward en Sneek met hieraan boerderijen.
-

Boerenerven: schaars losliggende of langs dijken en wegen geordende
veelal matig beplante erven met een beplantingsaccent aan de voorzijde.

-

Wegen: voornamelijk opstrekkende en plaatselijk haaks hierop ruilverkavelingswegen.

-

Water: kanalen, vaarten, ringvaarten en kleine meren.

-

Verkaveling: van onregelmatige blok- tot een opstrekkende verkaveling
zoals in de veengebieden, soms knikken in de opstrekkendheid.

-

Beplanting: vooral rond erven en bewoningslinten, schaars langs wegen.

Ruimtelijke structuur Tirns
De ligging op de rand van de Middelzee heeft de ontwikkeling en de structuur
van Tirns in belangrijke mate gestuurd. Naast deze dijk vormen ook de Frentsjerter Feart en de opvaarten een belangrijk deel van de (historisch) ruimtelijke
structuur. De Frentsjerter Feart loopt langs het zuidoosten van het dorp. Via
opvaarten staan verschillende woningen met dit water in verbinding.

Figuur 6. Tirns, aan alle zijden omgeven door open landschap .
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De kerk en de verhoogde begraafplaats met omringende beplanting completeren de historische structuur. Hieromheen lag van oorsprong de bebouwing, die
werd afgewisseld met open stukken weiland. Het dorp heeft, door het ontstaan
op een terp, voor een deel een concentrische opbouw. Naast bebouwing op de
terp, is ook langs de dijk (onder andere de Thaborwei) bebouwing ontstaan.
Hierdoor is in Tirns ook sprake van enige lintbebouwing.
De dorpskern wordt door het open landschap omgeven. De openheid, die tot in
het dorp merkbaar is, is essentieel voor de karakteristiek van Tirns. Op enkele
plekken rond Tirns geeft opgaande beplanting een zekere beschutting en beslotenheid, onder andere rond de kerk, het sportterreintje en aan de noordoostkant van het dorp.
2 . 2 . 2

Randvoorwaarden inpassing

Randvoorwaarden bedrijfslocatie Terpstrjitte
De inpassing van de uitbreiding van de bedrijfslocatie moet worden afgestemd
op de kwaliteiten en kenmerken van de omgeving. Deze zijn:
-

het ontstaan van Tirns als terpdorp met een concentrische opbouw, met
centraal de kerk en de begraafplaats;

-

het patroon van water (de opvaarten, de Frjentsjerter Feart en de sloot
evenwijdig aan de Middelzeedijk);

-

het patroon van wegen (het tracé van de Terpstrjitte, de Ringdyk en de
Annabuorren);

-

het grootschalig open landschap, met daarbij het contrast tussen de

-

de onregelmatig blokvormig tot opstrekkende verkavelingsstructuur,

openheid van het landschap en het besloten karakter van het dorp;
overwegend haaks op de belangrijkste structuurlijnen;
-

de openheid langs de Frjentsjerter Feart en het zicht hierop;

-

het aanwezige microreliëf (dijk, terp);

-

beplanting langs wegen en op erven.

Randvoorwaarden woonlocatie Thaborwei
De inpassing van de nieuwbouw van woningen aan de Thaborwei moet worden
afgestemd op de kwaliteiten en kenmerken van de omgeving. Deze zijn:
-

het patroon van water (de opvaarten en Frjentsjerter Feart);

-

het patroon van wegen (het tracé van de Thaborwei en de Ringdyk);

-

het profiel van de Thaborwei (oude dijk) in het buitengebied met aan
weerszijden een sloot en aan één zijde boombeplanting;

-

de lintbebouwing aan de Thaborwei;

-

het grootschalig open landschap, met daarbij het contrast tussen de
openheid van het landschap en het besloten karakter van het dorp;

-

de openheid langs de Frjentsjerter Feart en het zicht hierop;

-

het aanwezige microreliëf (dijk);
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-

de sloot achter de bestaande woningen aan de Thaborwei (heldere grens
tussen woonpercelen en open gebied en sterke relatie met de ligging
van het voormalige klooster Thabor).

2.3

Uitwerking van toekomstige situatie
2 . 3 . 1

Inpassing

bedrijfsuitbreiding Terpstrjitte

Het plangebied grenst zowel aan de compacte besloten dorpskern van Tirns als
aan het grootschalig open buitengebied van de Middelzee. Aan de dorpszijde is
het respecteren van de bestaande situatie uitgangspunt. Nieuwe bebouwing en
verharding mag geen afbreuk doen aan het groene en besloten karakter van de
dorpskern. De nieuwe bedrijfsbebouwing is daarom achter de bestaande bebouwing gesitueerd.

Figuur 7. Bedrijfslocatie aan Terpstrjitte: planvoornemen en inpassing van uitbreiding (Bron: BügelHajema Adviseurs, 2014)

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

15

Voor de bedrijfsvoering is een tweede toerit gewenst, omdat de bestaande situatie van het bedrijf verkeerstechnisch niet praktisch is. Laden en lossen van
zwaar materieel is momenteel een lastige opgave en leidt tot verkeersopstoppingen op het terrein en de openbare weg (door achteruitrijden). Vergroting
van het terrein leidt er toe dat vrachtverkeer op het bedrijfsperceel kan keren. Vrachtverkeer blijft zijn weg vinden via de bestaande toerit aan de Terpstrjitte. Wanneer de route naar het achterterrein geblokkeerd wordt door de
aanwezigheid van lossende vrachtwagens of bestelbussen, dan biedt de nieuw
te realiseren toerit aan de Annabuorren de mogelijkheid van een alternatieve
route voor het personeel (personenwagen, bedrijfsbusjes). Met de toerit aan
de Annabuorren ontstaat hierdoor een betere ontsluiting en bereikbaarheid
van het bouwbedrijf. In het geval dat een vrachtwagen niet op het eigen terrein zou kunnen keren, biedt de toerit aan de Annabuorren bij een dergelijke
calamiteit de gelegenheid om het terrein alsnog op veilige wijze te kunnen
verlaten. De met het voorliggende planvoornemen voorgestane routering wordt
met het personeel, bezoekers en leveranciers gecommuniceerd. Eventueel kan
de routering met bebording op het terrein worden aangegeven.
Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, wordt de toerit
aan de Annabuorren ingepast met een haag langs de bestaande bebouwing aan
de Annabuorren 13 en een rij elzen aan de landschapszijde. De rij elzen draagt
tegelijkertijd bij aan de inpassing van de nieuwe bedrijfsbebouwing. De landschappelijke inpassing is in de regels vastgelegd. Daarnaast wordt de erfafscheiding op de grens van het bedrijf met de percelen Annabuorren 13 en 15
verder geluidswerend gemaakt.
Aan de noord- en westzijde van het erf worden parkeerplaatsen en een overkapping voor opslag gerealiseerd. Deze lage overkapping worden ingepast in
het landschap door de toepassing van hekwerken met klimplanten en riet langs
de nieuw te graven kavelsloot.
De vormgeving van de nieuwe bedrijfsbebouwing draagt vervolgens bij aan de
landschappelijke inpassing. De bedrijfsbebouwing sluit in schaal aan bij de bestaande bebouwing en het kleur- en materiaalgebruik is terughoudend (zowel
in kleur als in aantal) en passend bij de landschappelijke omgeving.
De landschappelijke inpassing wordt, naast de genoemde ingrepen, vormgegeven door het realiseren van kavelsloten die afgestemd zijn op bestaande verkaveling en bestaande structuurlijnen, de toepassing van rietoevers en de aanplant van essen ten noordoosten van de nieuwe bedrijfsbebouwing. Een opvaart, uitmondend in enige aanleggelegenheid, wordt gecreëerd achter de
woonbebouwing aan Terpstrjitte 9 en 11.
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2 . 3 . 2

Inpassing woningnieuwbouw

Thaborwei

Tirns is van oorsprong een terpdorp, waarbij naast bebouwing op de terp ook
langs de dijk (Thaborwei) bebouwing is ontstaan. De nieuw te realiseren woningen sluiten aan bij de ontwikkelingsgeschiedenis en de bestaande ruimtelijke structuur doordat deze als compacte lintbebouwing langs de Thaborwei zijn
ontworpen. Daarbij is de (verspringende) voorgevelrooilijn van de nieuwe woningen afgestemd op de voorgevelrooilijnen van de bestaande woningen aan de
zuidkant van de Thaborwei.

Kavelomvang
1 - 496 m2
2 – 474 m2
3 – 460 m2
4 – 451 m2
5 – 705 m2
6 – 1.188 m2

Figuur 8. Woonlocatie aan Thaborwei: planvoornemen en inpassing
van nieuwbouw 6 woningen (Bron: BügelHajema Adviseurs, 2014)

Kavelomvang
1 - 496 m2
2 – 474 m2
3 – 821 m2
4 – 795 m2
5 – 1.188 m2

Figuur 9. Woonlocatie aan Thaborwei: variant betreffende inpassing van 5 woningen (Bron: BügelHajema Adviseurs, 2014)

Met het planvoornemen wordt in eerste instantie uitgegaan van twee vrijstaande woningen en vier twee-onder-één-kap-woningen aan de Thaborwei (zie
figuur 8). Evenwel bestaat er ook een variant op het planvoornemen, waarbij
twee twee-onder-één-kapwoningen worden omgezet in één vrijstaande woning. Dit zou betekenen dat in dat geval sprake zou zijn van vijf nieuw te bou-
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wen woningen, waarvan drie vrijstaande woningen en twee twee-onder-éénkapwoningen (zie figuur 9). Voor dit bestemmingsplan wordt uitgegaan van de
maximale invulling van het plangebied, waarbij een variatie hierop niet onmogelijk wordt gemaakt.
Vrijstaande woningen op kavel 5 in figuur 8 en kavels 3 en 4 in figuur 9 zouden
gespiegeld kunnen worden uitgevoerd; dit is passend in het gehanteerde bouwvlak en wat betreft beeldkwaliteit zijn hiertoe verder geen belemmeringen.
De woningnieuwbouw zal worden ingepast in de structuur van het dorp doordat
het groene profiel van de Thaborwei wordt gehandhaafd door de aanplant van
nieuwe laanbeplanting aan de zuidzijde van de weg. Ook het handhaven en het
verbreden tot 6 m van de kavelsloot ten zuiden van de Thaborwei draagt bij
aan een verantwoorde inpassing.
De grens van de bebouwde kom ligt thans direct voor de T-splitsing met de Pollewei. Na realisatie van het bouwplan is het uit verkeerskundig oogpunt, vanwege het te hanteren snelheidsregime, aan te bevelen deze grens te wijzigen
en de bebouwde kom al voor de toegang naar de Thaborwei 15a en het nieuwe
woongebied te laten beginnen.

2.4

Dorpsvisie Tirns 2010-2016
Tirns beschikt over een dorpsvisie waar de eerste aanzet in 2008 door Dorpsbelang Tirns is gegeven. Dit omdat destijds geconstateerd werd dat er geen plannen voor toekomstige woningbouw in het dorp aanwezig waren. Een andere reden voor de totstandkoming was dat de voormalige gemeente Wymbritseradiel
met deze informatie inzicht wilde hebben in de wensen van de inwoners
waarmee het gemeentelijk beleid kon worden bepaald. Voor dit bestemmingsplan is thema 8 uit de dorpsvisie van belang, te weten “Woningbouw en bedrijvigheid/werkgelegenheid”. In onderstaande enkele relevante passages voor
het planvoornemen hieromtrent.
Bedrijvigheid
Bouwbedrijf Bootsma is al generaties gevestigd in Tirns. De mensen in Tirns
willen graag dat deze traditie wordt voortgezet. Maar liefst 99% vindt het belangrijk dat het bouwbedrijf voor Tirns wordt behouden. Het bouwbedrijf
heeft aangegeven te willen uitbreiden. Het uitbreiden heeft met name te maken met het feit dat de huidige locatie te klein is en heeft niet als doel het
bouwbedrijf de komende jaren fors te laten groeien. In tegenstelling tot de
enquête van 2005 vindt een merendeel van de inwoners nu juist dat het bouwbedrijf op de huidige stek moet blijven. Het belangrijkste argument is dat de
bedrijvigheid in de kern van het dorp voor levendigheid zorgt. Uitbreiden zou
kunnen op de huidige locatie (naar achteren uitbreiden).
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Woningbouw
Er is een duidelijke behoefte voor woningbouw geconstateerd. Ondanks de beperkte groei die de provincie voorschrijft is in Tirns juist behoefte aan woningen. Met name woningen voor jongeren en ouderen zouden van grote waarde
zijn voor Tirns; veel jongeren vertrekken naar aanliggende dorpen omdat in
Tirns geen woningen beschikbaar zijn. Er zijn nauwelijks woningen te koop en
zeer beperkte huurmogelijkheden. Bovendien zijn er voor ouderen geen ‘kleinere’ woningen beschikbaar. Om de doorstroming en de leefbaarheid in het
dorp te vergroten, is het van groot belang dat er mogelijkheden tot koop/huur
worden geschapen voor deze twee doelgroepen. Inwoners is persoonlijk gevraagd naar het aantal woningen die aan Tirns zouden moeten worden toegevoegd. Gemiddeld is de inschatting van de inwoners dat behoefte zal zijn van
zes tot acht woningen in de periode tot 2016.
Door Dorpsbelang Tirns heeft tevens een woningbehoefteonderzoek plaatsge-

ENQUETERING

vonden in de maanden juli en augustus van 2010. In overleg met woningbouw-

WONINGBEHOEFTE

corporatie Elkien is door dorpsbelang een enquête opgesteld die aan alle
dorpsbewoners is voorgelegd. Uit de enquête komt naar voren dat er een concrete behoefte bestaat naar woningbouw in het dorp, waarbij de vraag zich
met name richt op koopwoningen. De vraag naar sociale (huur)woningen blijkt
minimaal. Door de initiatiefnemer van voorliggend planvoornemen heeft medio
2011 een herijking van het woningbehoefteonderzoek plaatsgevonden, waarbij
dorpsbewoners en belanghebbenden zijn aangeschreven met het verzoek of alle potentiële kopers en geïnteresseerden zich kenbaar zouden willen maken.
De initiatiefnemer is thans in gesprek met verschillende gegadigden voor de
mogelijke aankoop van een woning aan de Thaborwei.
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3

B e l e i d s k a d e r

3.1

Rijksbeleid
3 . 1 . 1

Structuurvisie

Infrastructuur

en Ruimte

(2012)

Op 13 maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR) van
kracht geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke
en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft
het integrale kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met
ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen waarbij 13 nationale belangen aan de orde zijn die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio’s. Buiten deze nationale belangen
hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de
vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. Nationale belangen uit de SVIR hebben geen betrekking op het plangebied. Er is dan ook geen
strijdigheid met het rijksbeleid.

3.2

Provinciaal beleid
3 . 2 . 1

Streekplan Fryslân

2007

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het “Streekplan Fryslân 2007:
Om de kwaliteit fan de romte” vastgesteld. Het streekplan geeft de visie van
Provinciale Staten op het ruimtelijk beleid van de provincie weer. Het streekplan vormt de basis van het provinciale beleid voor de periode 2006 tot 2016.
Centraal in het streekplan staat het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’. Hiermee
bedoelt de provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden
toegevoegd aan de omgeving. Deze drie waarden waarborgen op de langere
termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte. Het betekent
ook een ruimtelijke inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De
provincie wil deze doelstellingen koppelen aan een krachtige sociaaleconomische ontwikkeling in een leefbare omgeving. Op basis hiervan zet de provincie
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in haar beleid in op het bundelen van wonen en werken in stedelijke bundelingsgebieden. Tirns is aangemerkt als zogenaamde overige kern, gelegen in
het stedelijk bundelingsgebied van Sneek.

Figuur 10. Bundelingsgebied Sneek (Bron: Provinsje Fryslân , 2007)

Relevant voor voorliggend planvoornemen is dat voor het bundelingsgebied
Sneek de volgende beleidsinsteek wordt gehanteerd:
-

Bij de kernen die rondom Sneek zijn gesitueerd in het bundelingsgebied
kunnen, naast opvang van de plaatselijke woningbehoefte, woonkwaliteiten worden ontwikkeld aanvullend op het woningaanbod in Sneek. De
kwaliteit staat centraal; kwantitatief zal het in verhouding om beperkte
aantallen gaan. Van belang is dat de gebieden tussen deze kernen en de
stad Sneek open blijven door een goede landschappelijke geleding.

-

In het kader van de uitvoering van het streekplan wordt door de provincie samen met de betrokken gemeenten een verdere invulling aan het
bundelingsgebied gegeven.

Voor nieuwe functies, zoals woningen, geldt als provinciaal uitgangspunt dat
ruimte moet worden gezocht in of aansluitend aan kernen waarbij een goede
landschappelijke inpassing gewaarborgd dient te zijn. In het streekplan staat
verder wat het thema ‘werken’ betreft aangegeven dat ruimte voor lokale bedrijven in overige kernen bijdraagt aan de levendigheid en economische vitaliteit op het lokale schaalniveau. Primair wordt binnen het bestaande bebouwde
gebied naar ruimte gezocht door functieveranderingen, het intensiveren en
combineren van functies, of het benutten van open ruimten. Daarnaast is er
onder de volgende voorwaarden incidenteel ruimte voor nieuwe bedrijvigheid
aan de rand van een kern, waarbij van provinciewege aan gemeenten verzocht
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wordt om selectief met de geboden mogelijkheden om te gaan:
-

Het totale ruimtebeslag blijft, ook op langere termijn, beperkt en staat
in redelijke verhouding tot de schaal van de kern.

-

Een verantwoorde milieuhygiënische inpassing is gewaarborgd (milieucategorieën 1 en 2 en in een enkel geval categorie 3).

-

Rekening wordt gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische
waarden. Dit stelt eisen aan de beeldkwaliteit en de wijze van landschappelijke inpassing.

-

Met de aanwezige infrastructuur zijn de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in voldoende mate te waarborgen.

In vooroverleg is van provinciewege aangegeven dat het planvoornemen van dit
bestemmingsplan op voorhand niet in strijd is met het provinciaal belang.
Wanneer de perceelsomvang van de bedrijfslocatie groter is dan 2.500 m2 dient
evenwel te worden aangegeven waarom die omvang en op die plek, waarbij
tevens garanties voor de landschappelijke inpassing moeten worden geboden.
Dit is verantwoord in hoofdstuk 2 betreffende de planbeschrijving, de voorgestane landschappelijke inpassing en op basis van de dorpsvisie van Tirns.
3 . 2 . 2

Grutsk op ‘e romte (2014)

Provinciale Staten hebben op 26 maart 2014 het document “Grutsk op ‘e Romte” als thematische structuurvisie over landschap en cultuurhistorie vastgesteld. In deze thematische structuurvisie zijn landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. Op deze
wijze verwacht Provinsje Fryslân de doorwerking van provinciale belangen in
ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie te borgen.
3 . 2 . 3

Verordeningen

Provinciale Verordening Romte Fryslân (2014)
Op 25 juni 2014 is de “Provinciale Verordening Romte Fryslân 2014” (PVR) door
het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgesteld. Deze verordening betreft een integrale herziening van de eerdere provinciale verordening
uit 2011. De PVR is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Met de PVR zijn
concrete beleidsregels vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de provinciale
ruimtelijke belangen (uit het streekplan) doorwerken in de gemeentelijke
ruimtelijke plannen. Als daaraan niet wordt voldaan, zal de provincie een
zienswijze indienen en eventueel een aanwijzing geven als onvoldoende aan
die zienswijze tegemoet wordt gekomen.
In de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen het begrip bestaand ste-

BESTAAND STEDELIJK GEBIED

delijk gebied en het begrip landelijk gebied. Onder bestaand stedelijk gebied

EN LANDELIJK GEBIED
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wordt verstaan: “het gebied dat de bestaande of bij bestemmingsplan toegelaten en voorziene woon- of bedrijfsbebouwing, waaronder mede begrepen de
daarbij behorende openbare voorzieningen en verkeersinfrastructuur, van een
kern bevat, zoals begrensd op de van de verordening deel uitmakende kaarten
Begrenzing bestaand stedelijk gebied”. De definitie van landelijk gebied sluit
daar op aan: “het gebied buiten het bestaand stedelijk gebied”. Het voorliggende plangebied ligt deels binnen en deels buiten het bestaand stedelijk gebied (zie figuur 11). In bestaand stedelijk gebied bestaat een grotere mate van
beleidsvrijheid wat betreft de ruimtelijke ordening dan in het landelijk gebied.
De te realiseren woningen aan de Thaborwei liggen in bestaand stedelijk gebied. De uitbreiding van de bedrijfslocatie aan de Terpstrjitte ligt in het landelijk gebied, in aansluiting op het bestaand stedelijk gebied van Tirns.

Figuur 11. Begrenzing bestaand stedelijk gebied verordening Ro mte Fryslân (Bron: Provinsje Fryslân, 2014)

Het planvoornemen in dit bestemmingsplan omvat twee ruimtelijke ontwikkelingen die in relatie tot provinciale regelgeving in de verordening relevant zijn
en waar met voorliggend planvoornemen rekening mee is gehouden:
1. Woningnieuwbouw aan de Thaborwei
In de PVR is onder artikel 3.1.1 gesteld dat een ruimtelijk plan mogelijkheden
voor woningbouw kan bevatten, indien de aantallen en de kwaliteiten van de
woningbouw in overeenstemming zijn met een woonplan dat de schriftelijke
instemming van Gedeputeerde Staten heeft. In afwijking hiervan kan een ruimtelijk plan een woningbouwproject bevatten indien deze, voor zover gelegen
binnen het bestaand stedelijk gebied, niet meer dan 11 woningen omvat. Woningnieuwbouw aan de Thaborwei is in het Woningbouwprogramma 2011-2016
voor maximaal 6 woningen opgenomen (zie paragraaf 3.4.3). Voorts is sprake
van woningbouw binnen van provinciewege aangegeven bestaand stedelijk gebied.
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2. Uitbreiding van bedrijvigheid aan Terpstrjitte
In artikel 1.1.1, lid 1 van de PVR is in algemene zin bepaald dat in een ruimtelijk plan voor landelijk gebied geen bouw- en gebruiksmogelijkheden kunnen
worden opgenomen voor nieuwe stedelijke functies. In artikel 1.1.1, lid 2 is
aangegeven dat in afwijking hiervan een uitbreidingslocatie aansluitend op het
bestaand stedelijk gebied kan worden toegestaan. In artikel 4.2.3 is aangegeven dat in een ruimtelijk plan voor een overige kern niet zijn toegestaan:
-

een kantoor met een grotere vloeroppervlakte dan 600 m2;

-

een bedrijf in de milieucategorieën 3.1 tot en met 6;

-

een bedrijf met een kavelomvang groter dan 2.500 m2, en;

-

een voorziening met een bovenlokaal, regionaal of bovenregionaal verzorgingsgebied.

Van voorgaande kan op grond van artikel 4.2.4 worden afgeweken ten behoeve
van een incidenteel kantoor, bedrijf of voorziening, mits in de toelichting is
onderbouwd dat aard en schaal van de functie aansluiten bij de aard en schaal
van de overige kern. Voorliggende toelichting van het bestemmingsplan en in
het bijzonder hoofdstuk 2 voorziet in deze onderbouwing.
Naast voorgaande is het leveren van ruimtelijke kwaliteit van belang, mede

RUIMTELIJKE

naar aanleiding van de thematische structuurvisie “Grutsk op ‘e Romte” die als

KWALITEIT

procesvereiste in de PVR is opgenomen. Dit betekent dat bij het opstellen van
een ruimtelijk plan een analyse dient te worden gemaakt van de aanwezige
waarden in het plangebied, in het bijzonder van de landschappelijke en cultuurhistorische structuren. Dit houdt verder in dat afgewogen en gemotiveerd
dient te worden op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de provinciale belangen uit de thematische structuurvisie. Dit heeft eveneens in
hoofdstuk 2 plaatsgevonden. Daarnaast is van te behouden cultuurhistorische
waarden van provinciaal belang geen sprake in het plangebied van voorliggend
bestemmingsplan.
Vaarwegenverordening Fryslân (1990/2014)
Gemeenten dienen ontwikkelingen die belemmerend zijn voor het functioneren en de verdere ontwikkeling van het vaarwegennet te voorkomen. Voor
vaarwegen die bij de provincie in beheer zijn (zoals de Frentsjerter Feart), is
de “Vaarwegenverordening Friesland” (VVF) van toepassing. In 2014 zal een
aangepaste versie (in opvolging van die uit 1990) worden vastgesteld. Voor
vaarwegen stelt de provincie eisen aan de profielbreedte van het doorvaarbare
water, afhankelijk van de verwachte drukte op de vaarweg. Dit betekent dat
er niet zomaar obstakels in het vaarwater kunnen verrijzen. In de VVF zijn
hiertoe beheerszones van 10 m tot 30 m breed aan weerszijden van alle beroeps- en recreatievaarwegen vastgelegd waarbinnen in beginsel een verbod
geldt voor bouwwerken, houtopstanden en werkzaamheden. Voor het bouwen
of het uitvoeren van werken en werkzaamheden binnen de beheerszones dient
een vrijstelling op grond van de VVF uit 1990 te worden verkregen. In de nieuwe nog vast te stellen VVF wordt in dit kader gesproken van het verkrijgen van
ontheffing dan wel het doen van een melding omtrent het uitvoeren van wer-
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ken dan wel werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op vaarwegen van
lijst A (waartoe de Frentsjerter Feart wordt aangemerkt).
WETTERSKIP

Voor werkzaamheden die de Friese boezemwateren raken, is voorts een vrij-

FRYSLÂN

stelling van het “waterenreglement” van het Wetterskip Fryslân nodig. Dit is
met het planvoornemen van dit bestemmingsplan het geval.
Ontgrondingenverordening Friesland (1997)
Er is sprake van een ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem
wordt dan door afgraving ontdaan van een grondlaag. Bij ontgronden dient te
worden beschikt over een ontgrondingenvergunning, tenzij er een vrijstellingscategorie van toepassing is. In de “Ontgrondingenverordening Friesland” (in
werking getreden op 1 januari 1997) is in ‘Artikel 2: Uitzonderingen’ aangegeven dat de Ontgrondingenwet niet van toepassing is op:
f.

Ontgrondingen die noodzakelijk zijn voor de verwerkelijking van een in
een niet langer dan 10 jaar geleden onherroepelijk geworden bestemmingsplan aan de grond gegeven bestemming, mits:
1.

in de bij het bestemmingsplan behorende regels uitdrukkelijk is
aangegeven dat de verwerkelijking van het plan een ontgronding
inhoudt of insluit;

2.

de diepte van de ontgronding niet meer bedraagt dan 2,00 m beneden het oppervlaktewaterpeil;

3.

bij de ontgronding niet meer dan 10.000 m³ bodemmateriaal naar
elders wordt afgevoerd of in depot wordt gezet.

Met de in het planvoornemen voorgenomen ontgronding ten behoeve van de
realisatie van nieuwe kavelsloten en opvaarten kan worden voldaan aan de
voorwaarden die gelden voor vrijstelling. In de regels van dit bestemmingsplan
is nadrukkelijk aangegeven dat het planvoornemen een ontgronding inhoudt.
De diepte van de ontgronding zal verder niet meer dan 2,00 m bedragen. Daarnaast komt met de te ontgraven gronden minder dan 10.000 m³ aan bodemmateriaal vrij. Het bodemmateriaal wordt niet naar elders afgevoerd of in depot
gezet, maar nabij het plangebied hergebruikt. Wat betreft dit bestemmingsplan is er van uit gegaan dat hiervoor geen ontgrondingsvergunning benodigd
zal zijn.

3.3

Regionaal beleid
3 . 3 . 1

Structuurvisie

2020: Sneek

- Wymbritsera-

diel-Noord (2005)

De voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel hebben in 2005 gezamenlijk een “Structuurvisie 2020: Sneek – Wymbritseradiel-Noord” opgesteld voor
‘stad en ommeland’, met een blik op het jaar 2020. Hierin is afstemming tus027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

26

sen beide voormalige gemeenten voor wat betreft het ruimtelijk beleid gezocht. De structuurvisie is erop gericht in hoofdlijnen, en niet in exacte getallen, aan te geven welke kansen dit gebied heeft voor een verdere groei van
wonen, werken en recreatie. Landschap en cultuurhistorie zijn daarbij aanknopingspunten. In de structuurvisie is voortgeborduurd op de bestaande situatie, oftewel: de aanwezige bebouwing, de bestaande water- en weginfrastructuur en reeds vastgestelde plannen. Daarnaast is er voor gekozen om onderscheid te maken tussen drie gebieden. Het plangebied ligt in het Middelzeegebied waar ruimte is voor uitbreidingen van Sneek. In dit gebied zijn dorpen in
het groen, verbonden door het netwerk van dijken en vaarten, de cultuurhistorische dragers van ontwikkelingen.

Figuur

12.

Structuurvisiekaart

met

weergave

van

het

gebied

in

2020 (Bron: Structuurvisie 2020, 2005)

3.4

Gemeentelijk beleid
3 . 4 . 1

Ontwikkelvisie

2011-2021 gemeente Súd-

west-Fryslân (2011)

De “Ontwikkelvisie 2011–2021 gemeente Súdwest-Fryslân” is op 22 maart 2012
vastgesteld. In deze visie staan de gemeentelijke ambities betreffende sociale,
ruimtelijke en economische ontwikkelingen beschreven. De visie vormt een belangrijke basis voor nieuw beleid en ruimtelijke plannen. De visie maakt duidelijk hoe de gemeente zich naar de toekomst toe wil positioneren, wat de be-

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

27

langrijkste speerpunten zijn en op welke aandachtsgebieden wordt ingezet. De
ontwikkelvisie beslaat een periode van tien jaar. In de gemeente worden vijf
landelijke clusters en één stedelijk cluster rondom Bolsward en Sneek onderscheiden. Tirns ligt in dit stedelijke cluster. Aangezien het stedelijke cluster
wat betreft inwonertal zal blijven groeien, wil de gemeente aansluitend op de
marktvraag onder meer aantrekkelijke nieuwe stedelijke woonmilieus realiseren. De ontwikkelvisie rust op zes pijlers waar een visie op is geformuleerd en
waar een koers per landelijk of stedelijke cluster voor is uitgezet. Deze pijlers
betreffen:
1.

Verscheidenheid in kernen.

2.

Weidsheid van het landschap.

3.

Economische verscheidenheid.

4.

Grote sociale verbondenheid.

5.

Grote rijkdom aan cultuur en erfgoed.

6.

Sterke aantrekkingskracht voor toeristen.

3 . 4 . 2

Visie Ruimtelijke Kwaliteit

(2013)

De in het kader van het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân opgestelde
‘Landschapsontwikkelingsvisie’ (2009) heeft als basis gediend voor de “Visie
Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Súdwest-Fryslân” die op 23 juni 2013 is vastgesteld. De visie hanteert als uitgangspunt dat het landschap het product is
van de ontwikkelingen in de landbouw, de natuur, de economie en de samenleving door de eeuwen heen; en dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. Die
veranderingen kunnen in beginsel bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit,
mits ze goed op elkaar worden afgestemd. Met het gekozen abstractieniveau
vormt de visie een basis voor andere sectorale beleidsvisies en andere ruimtelijke plannen, zoals gebiedsvisies, bestemmingsplannen, maar ook bijvoorbeeld
de welstandsnota of beheer- en onderhoudsplannen. De visie dient als één van
de toetsingskaders bij concrete initiatieven. Hoofduitgangspunt is dat bij alle
ruimtelijke ontwikkelingen de kernkwaliteiten van de vier onderscheiden landschapstypen leidend zijn. Voor het plangebied zijn de kernkwaliteiten van het
landschapstype ‘kleigebied’ van toepassing. Kenmerken van het kleigebied en
de kansen voor versterking zijn:

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

28

Daarnaast worden ruimtelijke ontwikkelingen gestuurd met specifieke aandacht voor de volgende uitgangspunten:
-

Versterken van de grootse openheid van het klei- en veengebied en de
meren.

-

Aandacht voor detail binnen het grootschalig landschap.

-

Versterken van het contrast tussen binnendijks en buitendijks gebied.

-

Behoud van authenticiteit en eenvoud.

-

Ruimte voor dynamiek, experiment en contrast.

3 . 4 . 3

Woningbouwprogramma 2011-2016

Het gemeentelijke “Woningbouwprogramma 2011-2016” vormt in de eerste
plaats de harmonisatie van de vijf oude woningbouwprogramma’s van de
voormalige gemeenten Sneek, Bolsward, Nijefurd, Wymbritseradiel en Wûnseradiel. In de tweede plaats zijn demografische en marktontwikkelingen geanalyseerd om tot een actualisatie van bestaande woningbouwplannen te komen.
Kortweg is het beeld als volgt:
-

Bevolkingskrimp in de gemeente zal zich in kernen tot 1.000 inwoners
voordoen. Voor Súdwest-Fryslân geldt dat 56 van de 69 kernen krimpgevoelig en dus kwetsbaar zijn. De gemeente Súdwest-Fryslân is in zijn geheel echter geen krimpgemeente, want Sneek en Bolsward compenseren
krimp op het platteland.

-

Door de kredietcrisis is gebleken dat de demografische ontwikkeling
slechts ten dele bepalend is voor het functioneren van de woningmarkt.
In feite zijn de ontwikkelingen in de financieel-economische sector, de
koopwoning- en de huurwoningmarkt momenteel bepalend.

Uit vorengaande is een nieuwe en realistische koers naar voren gekomen met
als gevolg een integrale heroverweging van een groot aantal woningbouwplannen. Het doel is om voor ieder cluster (vijf landelijke clusters en Sneek samen
met Bolsward als één stedelijk cluster) een samenhangend realistisch woningbouwprogramma te realiseren. Binnen ieder cluster wordt beoogd om een gevarieerd woningbouwprogramma te realiseren, waardoor alle doelgroepen zo
goed mogelijk worden bediend. Daarnaast is het bevorderen van ruimtelijke
kwaliteit uitgangspunt. Voordat van een uitbreiding sprake kan zijn, wordt
eerst beoordeeld of binnen de bestaande bebouwingsstructuren nieuwbouw
kan plaatsvinden (inbreiding). Het planvoornemen ziet toe op het toevoegen
van maximaal zes woningen in het van provinciewege aangegeven bestaand
stedelijk gebied (dus inbreiding). Voorliggend planvoornemen is daarnaast met
een contingentering van zes woningen in het gemeentelijk woningbouwprogramma opgenomen en derhalve passend in het woningbouwbeleid.
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3 . 4 . 4

Bedrijventerreinplan
Fryslân

regio Zuidwest-

(2011)

Voor de gemeente Súdwest-Fryslân geldt het “Bedrijventerreinplan regio
Zuidwest-Fryslân” uit 2011 dat in gezamenlijkheid met de Provinsje Fryslân en
de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân is opgesteld. De
achterliggende gedachte van het bedrijventerreinplan is dat met regionale samenwerking bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen een breed en gevarieerd aanbod van typen bedrijventerreinen kan worden geboden en een efficiënte en effectieve regionale promotie en acquisitie kan plaatsvinden. Bovendien kunnen vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd, waarmee wordt voorkomen dat er te veel aanbod op de markt komt, en kunnen
grondprijzen op elkaar worden afgestemd zodat onderlinge concurrentie zo
veel mogelijk wordt voorkomen.
Het bedrijventerreinplan is van toepassing op nieuwe dan wel uit te breiden
bedrijventerreinen met een oppervlakte van 1 ha of meer. Wat betreft terreinen kleiner dan 1 ha, meestal gelegen bij de ‘overige kernen’, geldt dat er
aanvullend ruimte is, maar dan via een afzonderlijke afweging en procedure.
Deze regel is van toepassing op voorliggend bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan met de bijbehorend te doorlopen ruimtelijke besluitvormingsprocedure voorziet in de noodzakelijke afzonderlijke afweging en procedure ten behoeve van de gewenste bedrijfsuitbreiding van het bestaande bouwbedrijf bij
het dorp.
3 . 4 . 5

Erfgoedvisie (2012)

Met het vaststellen van de “Erfgoedvisie Silhouet” (juni 2012) heeft de gemeente haar visie en missie op behoud en ontwikkeling van het erfgoed vastgesteld. De gemeente stelt zich hierbij ten doel om het culturele erfgoed op een
evenwichtige, en duurzame manier in stand te houden en draagvlak hiervoor te
ontwikkelen.
3 . 4 . 6

Erfgoednota

2013-2016

Op basis van vorengenoemde erfgoedvisie is de “Erfgoednota gemeente SWF
2013-2016” opgesteld, getiteld ‘De basis op orde’ (januari 2013). Een belangrijk speerpunt van de nota is dat de basis op orde wordt gebracht. Dit betekent
dat de gemeentelijke organisatie haar kerntaken op het gebied van erfgoed
zorgvuldig gaat uitvoeren. Het is namelijk een wettelijke taak voor gemeenten
om te komen tot een zorgvuldige planbehandeling en besluitvorming wat betreft cultuurhistorie en archeologie. In het kader van voorliggend bestemmingsplan is rekening met erfgoed gehouden.
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3 . 4 . 7

Geldende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel (2010)
Voor het plangebied geldt voor een deel het “Bestemmingsplan Buitengebied
Wymbritseradiel”, dat is vastgesteld op 31 augustus 2010 door de raad van de
voormalige gemeente Wymbritseradiel. Een kaartfragment hiervan is opgenomen in figuur 13.

Figuur 13. Kaartfragment verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied

In het bestemmingsplan voor het buitengebied kennen de gronden ter plaatse
van de bedrijfsuitbreiding aan de Terpstrjitte de bestemming ‘Agrarisch’. Dit
geldt tevens voor enige bij het woningbouwplan op de locatie aan de Thaborwei betrokken gronden. In de omschrijving van de agrarische bestemming is
vastgelegd dat als agrarisch aangewezen gronden bestemd zijn voor agrarische
cultuurgronden en voor grondgebonden agrarische bedrijven met nietgrondgebonden agrarische nevenactiviteiten. Het planvoornemen is derhalve
op grond van het geldende bestemmingsplan op beide locaties niet mogelijk
binnen deze bestemming. Daarnaast geldt bij de locatie Terpstrjitte de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’. Hiermee is in het geldende
bestemmingsplan ter plaatse van deze gronden een beschermingsregeling ten
aanzien van archeologie geboden. Archeologisch onderzoek is daarmee voor
nader bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk gesteld.
Bestemmingsplan Wymbritseradiel -Noord (2009)
Tevens geldt voor een deel van het plangebied het “Bestemmingsplan Wymbritseradiel-Noord” (Gauw, Goënga, Scharnegoutum en Tirns), dat op 27 mei
2009 is vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Wymbritseradiel.
Een kaartfragment hiervan is opgenomen in figuur 14.
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De bij het planvoornemen aan de Thaborwei betrokken gronden kennen de bestemming ‘Woongebied’. Hoofdgebouwen mogen in deze bestemming uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
Hierbij zijn met letters de diverse bouwklassen aangegeven. Aangezien bouwvlakken in het plangebied ontbreken, is het planvoornemen voor woningbouw
derhalve niet mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan. Op de locatie Terpstrjitte geldt de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ met de nadere
aanduiding “bouw- en aannemersbedrijf”. Hiermee is het bestaande bouwbedrijf ter plaatse toegestaan. De verder op deze locatie betrokken gronden zijn
eveneens ‘Woongebied’ en daarnaast ‘Water’. Het planvoornemen ziet met
betrekking tot de thans als water bestemde gronden toe op wijzigingen in het
gebruik.

Figuur 14. Kaartfragment verbeelding Bestemmingsplan Wymbrits eradiel-Noord
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Bijzonderheid is dat de bebouwing aan Terpstrjitte 7 een voormalige reguliere
woning betreft (tussen de kantoorbebouwing van het bouwbedrijf aan Terpstrjitte 5 en de bedrijfswoning aan Terpstrjitte 9) die thans in gebruik is als recreatiewoning. In het geldende bestemmingsplan is sprake van een bestemming “bedrijfsdoeleinden”. Het gemeentelijke uitgangspunt hieromtrent is dat
zelfstandige recreatiewoningen in plattelandskernen worden tegengaan. Met
voorliggend bestemmingsplan wordt recht gedaan aan het huidige gebruik dat
ter plekke plaatsheeft, waarbij tevens is aangesloten op de gemeentelijke stellingname. Het bestaande recreatieve gebruik door de huidige eigenaar wordt
met dit bestemmingsplan bestendigd, maar komt te vervallen wanneer de huidige eigenaar hiervan afstand doet.
3 . 4 . 8

Welstandsnota

gemeente

Súdwest-Fryslân

(2012)

In een gemeentelijke welstandsnota zijn criteria voor de beeldkwaliteit opgenomen waar een bouwvoornemen aan dient te voldoen. Het doel van welstandstoezicht is om een bijdrage leveren aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van het gemeentelijk grondgebied. Welstandsbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden die in een bepaald gebied aanwezig zijn te benoemen en een
rol te laten spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. Op
13 december 2012 is de “Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân” vastgesteld waarmee alle welstandsnota’s van de voormalige vijf gemeenten in één
welstandsnota zijn samengevoegd. Voor het plangebied is hiermee dan ook de
welstandsnota van de voormalige gemeente Wymbritseradiel uit 2008 opnieuw
vastgesteld en is het beleid gecontinueerd dat eerder al uit deze welstandsnota’s naar voren kwam. In deze welstandsnota ligt het plangebied met betrekking tot zowel de woonlocatie aan de Thaborwei als wel de bedrijfslocatie aan
de Terpstrjitte deels in welstandsgebied B: “Dorpskernen” en deels in welstandsgebied H: “Buitengebied”.

Figuur 15. Kaartfragment welstandsnota betreffende Tirns
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De welstandsnota is niet toereikend voor het planvoornemen. Met het oog op
het realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving zijn in paragraaf 4.11
derhalve nieuwe richtlijnen voor de welstandstoetsing van zowel de bedrijfsuitbreiding aan de Terpstrjitte als wel de woningnieuwbouw aan de Thaborwei
opgenomen. Deze welstandsrichtlijnen gelden specifiek voor het plangebied
van dit bestemmingsplan en vervangt daarmee het eerdere welstandsbeleid ter
plaatse dat is geformuleerd in de geldende welstandsnota van de gemeente
Súdwest-Fryslân. De nieuw geformuleerde welstandskaders ‘Woningen Thaborwei’ en ‘Bedrijfslocatie Terpstrjitte’ dienen afzonderlijk door de gemeenteraad te worden vastgesteld als het geldende welstandsbeleid bij dit bestemmingsplan.
3 . 4 . 9

Conclusie

Rijksbeleid
De in de SVIR genoemde nationale belangen hebben geen betrekking op het
plangebied van dit bestemmingsplan. Het planvoornemen is verder van dusdanig kleinschalige aard dat het Rijk hier verder niet op toeziet. Er bestaat geen
strijdigheid met het rijksbeleid.
Provinciaal beleid
Op nut en noodzaak, alsook de (milieuhygiënische) inpasbaarheid van het planvoornemen is met voorliggende ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan ingegaan. Op basis hiervan mag er van worden uitgegaan dat het
planvoornemen passend is binnen de gestelde provinciale beleidskaders en regels.
Regionaal beleid
Het in de structuurvisie van de voormalige gemeente Wymbritseradiel en Sneek
opgenomen beleid leidt niet tot belemmeringen voor uitvoering van dit bestemmingsplan.
Gemeentelijk beleid
Zoals uit de behandeling van de gemeentelijke beleidsstukken is af te leiden,
is het planvoornemen passend binnen diverse lokale beleidskaders. Het planvoornemen is op beide planlocaties evenwel op onderdelen in strijd met de
geldende bestemmingsplannen. De gemeente acht voorliggend planvoornemen
een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling en heeft derhalve besloten hier haar
medewerking aan te verlenen. Het planvoornemen wordt mogelijk gemaakt
door voorliggende herziening van beide geldende bestemmingsplannen in het
plangebied. Met voorliggend nieuw bestemmingsplan is het toekomstige gebruik en de bebouwing in het plangebied conform het planvoornemen juridisch-planologisch vastgelegd. Voorts zijn omwille van het planvoornemen
nieuwe welstandsrichtlijnen opgesteld die voor het plangebied van toepassing
worden verklaard. Dit is in paragraaf 4.11 van deze toelichting nader uitgewerkt. De nieuwe welstandsrichtlijnen sluiten aan bij de gehanteerde systema027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

34

tiek van welstandsrichtlijnen door de gemeente. Deze werkwijze is conform de
in de welstandsnota omschreven procedure voor het wijzigen van de welstandsnota.

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

35

4

R a n d v o o r w a a r d e n

4.1

Bedrijvenhinder
Wet- en regelgeving
Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving
van (recreatie)woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar
(milieu)hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken.
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals die uitgangspunt is van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand
tussen bedrijven en gevoelige functies noodzakelijk. Dit betekent dat bedrijven zo moeten worden gesitueerd dat zij geen onevenredige hinder opleveren
voor bijvoorbeeld woningen, scholen, ziekenhuizen en dergelijke. Er dient te
worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in
de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen
belemmering vormt voor de nabijgelegen functies.
Toetsingskader
In de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten
geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in de
meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen
om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. De
grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, maar
met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken.
In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering worden twee omgevingstypen
onderscheiden, te weten:
1.

rustige woonwijk en rustig buitengebied;

2.

gemengd gebied.

In een rustige woonwijk of rustig buitengebied wordt functiescheiding nage-

FUNCTIESCHEIDING

streefd. Hiertoe worden minimale richtafstanden gehanteerd, waarbij een bepaalde bij een bedrijf of voorziening behorende milieucategorie een zoneringsafstand ten opzichte van hindergevoelige functies wordt geadviseerd.
In gemengde gebieden is sprake van functiemenging. In tegenstelling tot rusti-

FUNCTIEMENGING

ge woongebieden zijn in dergelijke levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van woningen mogelijk. Een mogelijke methodiek
hiertoe is om de aangegeven minimale richtafstand met één afstandsstap te
verkleinen (milieucategorie 1 wordt 0, milieucategorie 2 wordt 1, et cetera).
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Er dient te worden aangetoond dat het plan voor de bouw van woningen buiten
de invloedssfeer van bedrijvigheid en voorzieningen in de nabije omgeving
valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan voor realisering van de
bedrijfsuitbreiding geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies.
Voor het plangebied aan de Thaborwei kan worden uitgegaan van omgevingstype 1, te weten een rustige woonwijk/rustig buitengebied. Voor de bestaande
bedrijfslocatie kan gezien de situering in de kern van het dorp voor gemengd
gebied worden gekozen, dus omgevingstype 2. In de nabijheid van het plangebied is een agrarisch bedrijf gevestigd, alsook dat verschillende sociaalmaatschappelijke voorzieningen op steenworpafstand van het plangebied aan
de Terpstrjitte zijn gesitueerd.
4 . 1 . 1

Vanwege de bedrijfslocatie

Onderzoek
Het bouwbedrijf wordt op grond van vorengenoemde VNG-publicatie ingedeeld
in milieucategorie 3.1 (SBI-code 41, 42, 43–2: “Bouwnijverheid – Aannemersbedrijven met werkplaats: bedrijfsoppervlakte > 1.000 m2) met een bijbehorende
minimale richtafstand voor omgevingstype 1 van 50 m op basis van geluid, van
10 m voor de aspecten geur en gevaar en 30 m voor stof. Uitgaande van omgevingstype 2 leidt dit in het kader van een goede ruimtelijke ordening tot aan te
houden afstanden van 30 m, 0 m respectievelijk 10 m.
Aangezien de bedrijfsuitbreiding in de nabijheid van bestaande en als zodanig
bestemde woningen aan de Terpstrjitte 13 en 15 plaatsvindt en niet wordt voldaan aan de richtafstand tot aan de gevels van deze woningen voor geluid, is
geluidsonderzoek naar de geluidsuitstraling van de inrichting (het bedrijf) op
de omgeving verricht1. Dit akoestisch onderzoek is door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau (NAA) uit Assen uitgevoerd. Uit oogpunt van milieu is in dit
onderzoek bezien of aan de regels ten aanzien van akoestisch gewenste situatie ten aanzien van hindergevoelige functies (woningen) in de directe omgeving kan worden voldaan. Het gehele onderzoek is als separate bijlage bij dit
bestemmingsplan opgenomen. In het hiernavolgende is volstaan met het weergeven van de conclusies van dit onderzoek.
Akoestisch onderzoek
Door de gemeente Súdwest-Fryslân is aangegeven dat voor het akoestisch onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van de uitbreiding van het bouwbedrijf
kan worden aangesloten bij de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”
(waarvoor een toetsingskader op basis van een viertal stappen geldt, waarbij
vanaf stap 2 verder geluidsonderzoek noodzakelijk is). Aansluitend is aangege-

1

Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Bouwbedrijf Bootsma b.v. te Tirns na
uitbreiding, Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV, Assen, 15 oktober 2013, Kenmerk
4396/NAA/je/fw/4.

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

38

ven dat het akoestisch onderzoek kan worden gebruikt voor een melding op
grond van het Activiteitenbesluit bij de gemeente Súdwest-Fryslân.
Voor de invulling van de bedrijfsactiviteiten van Bootsma op het nieuwe uitgebreide terrein is uitgegaan van een fasering in twee stappen. Het gaat hierbij
om een situatie zonder en een situatie met de realisatie van de voorgenomen
te bouwen materieelloods. Beide fases zijn in het akoestisch onderzoek onderzocht. Ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt in
beide fases zowel in de dag- als avondperiode voldaan aan de VNG richtwaarde
(stap 2) als aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit. De belangrijkste
bronbijdrage wordt geleverd door de heftruck op het buitenterrein.
De maximale geluidsniveaus volgens de VNG richtwaarde (stap 2) worden in
beide fases in de dag- en avondperiode overschreden op de woningen Annabuorren 13 en 15. In de dagperiode treedt tevens een overschrijding op Terpstrjitte 12 op. De overschrijdingen in de dagperiode worden veroorzaakt door
het rijden van zware en lichte vrachtwagens over het terrein. De overschrijdingen in de avondperiode worden veroorzaakt door het dichtslaan van autoportieren en het rijden van bestelauto’s. Zowel in de dag- als avondperiode
geldt dat de overschrijdingen van de richtwaarde optreden van bestaande activiteiten op het bestaande terrein en derhalve niet worden veroorzaakt door
de gewenste bestemmingswijziging.
De overschrijdingen op Annabuorren 13 en 15 kunnen in de dagperiode in principe worden beperkt door de schermen achter de woningen te verhogen en deze door te trekken langs de zijkanten. Voor Terpstrjitte 12 die tegenover de
inrit ligt, is afscherming niet mogelijk. De overschrijdingen die in de avondperiode optreden op 5 m hoogte zijn nauwelijks af te schermen. Gezien het feit
dat de overschrijdingen van de grenswaarden voor stap 2 worden veroorzaakt
door bestaande activiteiten waaraan in redelijkheid geen maatregelen mogelijk zijn en omdat wel aan de grenswaarden voor stap 3 wordt voldaan, lijkt dit
een inpasbare situatie. Aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit wordt
in alle gevallen voldaan.
De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van indirecte hinder bedraagt 46 dB(A)
waarmee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor stap 2 van de
VNG-publicatie. Voor het Activiteitenbesluit hoeft de indirecte hinder niet te
worden beoordeeld.
Conclusie
Gezien de uitkomsten van het akoestisch onderzoek mag worden geconcludeerd dat uitbreiding van het bouwbedrijf op de bestaande locatie uit oogpunt
van bedrijvenhinder inpasbaar is.

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

39

4 . 1 . 2

Op de woonlocatie

Onderzoek
Voor de woonlocatie is van belang welke bedrijvigheid in de directe omgeving
van het plangebied voorkomt en mogelijk van invloed zou kunnen zijn op de te
realiseren woningen in het plangebied. Dit betreft:
-

een café (SBI-code 563-1: ‘Cafés, bars’, milieucategorie 1 op basis van
geluid met een minimale richtafstand van 10 m voor omgevingstype 1)
aan de Thaborwei 2;

-

agrarische bedrijvigheid (SBI-code 0141, 0142: ‘Fokken en houden van
rundvee’, milieucategorie 3.2 op basis van geur met een minimale richtafstand van 100 m voor omgevingstype 1) aan de Kilewierwei 1;

-

sportvelden (SBI-code 931-G: ‘Veldsportcomplex (met verlichting)’, milieucategorie 3.1 op basis van geluid met een minimale richtafstand van
50 m voor omgevingstype 1) ten westen van de Frentsjerter Feart.

Alle in bovenstaande opsomming genoemde bedrijvigheid bevindt zich op grotere afstand dan de aangegeven geldende minimale richtafstanden ten opzichte van de meest nabij gelegen op te richten woningen in het plangebied aan de
Thaborwei.
Conclusie
Het planvoornemen ten aanzien van de te realiseren woningen aan de Thaborwei mag wat betreft het aspect bedrijvenhinder uitvoerbaar worden geacht.

4.2

Verkeerseffecten
Algemeen kader
Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg
van een planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de verkeershinder (leefbaarheid).
In navolgende zijn de verkeerseffecten vanwege het planvoornemen in het onderzoeksgebied kort in beeld gebracht. Hiertoe is gebruik gemaakt van publicatie nr. 317 “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” (2012) van CROW
(het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). In deze publicatie zijn vuistregels en kengetallen aangereikt om
verkeerseffecten bij ontwikkelingen te bepalen. Er zijn kencijfers omtrent de
ritproductie voor woon-, werk- en voorzieningenfuncties per week dan wel
werkdagetmaal gegeven en ook parkeerkencijfers, met een minimale en
maximale aan te houden bandbreedte. Bij gebruikmaking van deze publicatie
is er van uitgegaan dat Tirns in ‘niet stedelijk gebied’ dan wel ‘weinig stedelijk
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gebied’ ligt. Het plangebied met betrekking tot de woningbouwlocatie ligt
voorts in een zone die kan worden aangemerkt als ‘rest bebouwde kom’. Voor
de bedrijfslocatie is uitgegaan van ‘schil centrum’.
4 . 2 . 1

Vanwege de woonlocatie

Onderzoek
De ritproductie per weekdagetmaal en parkeerkencijfers, met een minimale en
maximale aan te houden bandbreedte, behorende bij de in het plangebied aan
de Thaborwei te realiseren woonfunctie, is in tabel 1 inzichtelijk gemaakt.
Tabel 1. Kencijfers verkeersgeneratie en parkeren per woning
Niet dan wel weinig stedelijk gebied / rest bebouwde kom

*

Verkeersgeneratie (mvt)
min.
max.
gem.

Parkeerkencijfers (pp)
min.
max.
gem.

– Vrijstaande woning

7,8

8,6

8,2

1,9

2,7

2,3

– 2-onder-1-kap-woning

7,4

8,2

7,8

1,8

2,6

2,2

In de weergegeven cijfers is reeds rekening gehouden met bezoekers voor zowel de verkeersgeneratie als het bezoekersparkeren.

Het planvoornemen betreft onder meer het geheel nieuw realiseren van maximaal 6 woningen ten behoeve van permanente bewoning aan de Thaborwei in
het plangebied. Het toevoegen van deze woningbouw leidt tot een toename
van de verkeersaantrekkende werking. Het gaat hierbij om een toename van
het aantal motorvoertuigbewegingen (mvt) van en naar het plangebied. Daarnaast neemt de parkeerbehoefte in het plangebied als gevolg van het planvoornemen toe. Het aantal benodigde parkeerplaatsen (pp) op grond van parkeerkencijfers is op basis van tabel 1 doorgerekend in tabel 2, zo ook de toename van de verkeersaantrekkende werking.
Tabel 2. Verkeersgeneratie en parkeerkencijfers van de toekomstige situatie
Niet dan wel weinig stedelijk gebied / rest bebouwde kom

Verkeersgeneratie (mvt)
min.
max.
gem.

Parkeerkencijfers (pp)
min.
max.
gem.

– Vrijstaande woning (2)

15,6

17,2

16,4

3,8

5,2

– 2-onder-1-kap-woning (4)

29,6

32,8

31,2

7,2

10,4

8,8

Totaal

45,2

50

47,6

11

15,6

13,4

4,6

Verkeersgeneratie
Uitgaande van een worst-case scenario mag wat betreft de verkeersgeneratie
een toename van 50 motorvoertuigen per weekdagetmaal op de toevoerende
weg Thaborwei (en daar aan voorafgaande overige wegen) als gevolg van het
planvoornemen met betrekking tot woningbouw worden verwacht.
Parkeren
Wat betreft de maximale parkeerbehoefte vanwege het planvoornemen dient
vooralsnog rekening te worden gehouden met hooguit 16 parkeerplaatsen vanwege het thans voorgenomen woningbouwplan. Parkeeroplossingen zullen
voornamelijk op eigen terrein worden gevonden (de grootte van de bouwkavels
bieden hiertoe voldoende mogelijkheid) en deels in de openbare ruimte wor-
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den getroffen middels langsparkeervakken ten behoeve van openbaar gebruik
langs de Thaborwei. Met het plan komen vijf bestaande parkeerplaatsen in de
openbare ruimte te vervallen, die middels dit langsparkeren weer worden gecompenseerd.
Conclusie
Voldoende parkeervoorzieningen worden met het planvoornemen ten aanzien
van woningnieuwbouw getroffen en de Thaborwei behoudt met vorengaande
gemelde toename van het aantal voertuigbewegingen voldoende restcapaciteit
voor extra verkeersgroei in de toekomst.
NOTA BENE

In de toekomstige situatie worden de woningen ontsloten middels eigen uitritten op de openbare weg Thaborwei. Het merendeel van de woningen liggen
daarbij aan het gedeelte van de weg waar een snelheidsregime van 30 km/uur
geldt. De meest oostelijk geprojecteerde woning is direct buiten de bebouwde
kom op het gedeelte met een snelheidsregime van 60 km/uur geprojecteerd en
wordt vrijwel tegenover het dorpskombord van een in-/uitrit voorzien. Het ter
plaatse verleggen van de grens van de bebouwde kom met bebording is uit veiligheidsoogpunt vanwege het planvoornemen een logische toekomstige maatregel van gemeentewege, ook omdat de woning Thaborwei 15a al vlak voor de
bebouwde kom en het dorpskombord een uitrit op de Thaborwei heeft.
De gemeenteraad dient in het kader van verkeerswetgeving een apart besluit
over aanpassing van de komgrens te nemen. In de toekomstige situatie dient
vervolgens de weginrichting en de plaatsing van de bebording vanwege het
plan te worden aangepast. Voor de duidelijkheid van de weggebruiker (en
daarmee verkeersveiligheid en leefbaarheid) en het stedenbouwkundig beeld
zou dit concreet kunnen betekenen dat het asfalt op termijn over een beperkte afstand wordt verwijderd en klinkerbestrating, conform de bestaande bestrating op de Thaborwei, wordt aangebracht. Maatregelen in verband met de
veiligheid van afslaand verkeer naar de woningen in het plangebied worden
daarbij verder niet nodig geacht. Dit gezien de beperkte verkeersdruk die ter
plaatse bestaat.
4 . 2 . 2

Vanwege de bedrijfslocatie

Onderzoek
Op grond van de hiervoor genoemde CROW-publicatie gelden voor de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte van diverse vormen van bedrijvigheid kencijfers
gebaseerd op bruto-oppervlaktebepalingen van bedrijfsbebouwing. Op basis
van gebiedskenmerken (niet dan wel weinig stedelijk gebied / schil centrum)
kunnen voor de bedrijfslocatie aan de Terpstrjitte de volgende uitgangspunten
worden toegepast:
-

per 100 m² brutovloeroppervlakte (bvo) aan ‘arbeidsextensieve / bezoekersextensieve bedrijvigheid’ (waaronder een loods en opslag wordt ver-
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staan) minimaal 3,3 en maximaal 5,0 motorvoertuigbewegingen en minimaal 0,6 en maximaal 1,1 parkeerplaatsen;
-

per 100 m2 bvo aan ‘arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijvigheid’ (waaronder een werkplaats wordt verstaan) minimaal 7,7 en
maximaal 9,4 motorvoertuigbewegingen en minimaal 1,7 en maximaal
2,2 parkeerplaatsen.

5
4
3
2
1
Figuur 16. Oppervlakten en functie
van bestaande
(groen, nr. 1 t/m
3) en toekomstige
(oranje, nr. 4 en
5) bebouwing.

De vanwege het bouwbedrijf nieuw te realiseren bvo als gevolg van het planvoornemen is in figuur 16 inzichtelijk gemaakt en betreft in totaal 687,5 m 2. In
de bestaande situatie is sprake van een bestaande oppervlakte van ongeveer
475 m2 bvo. Met het planvoornemen zal enige verschuiving tussen arbeidsintensieve en arbeidsextensieve activiteiten in de bestaande en toekomstige be-
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bouwing plaatsvinden. Dit geldt voor de thans nog in gebruik zijnde machinale
werkplaats die in de toekomstige situatie voor houtopslag zal worden aangewend (nr. 3 in figuur 16).
BESTAANDE

In de huidige situatie is sprake van 225 m 2 arbeidsintensieve (machinale werk-

SITUATIE

plaats, nr. 3) en 250 m2 arbeidsextensieve bedrijvigheid (kantoor, kantine,
magazijn, opslag; nr. 1 en 2 en bovenverdieping nr. 3). Dit leidt tot een verkeersgeneratie van minimaal 26 en maximaal 34 motorvoertuigbewegingen
(incl. vrachtverkeer) in de huidige situatie. Voor de parkeerbehoefte geldt
momenteel een bandbreedte van minimaal 5 en maximaal 8 parkeervoorzieningen (excl. vrachtwagenparkeren).

TOEKOMSTIGE

In de toekomstige situatie (na volledige realisatie van bebouwing en verschui-

SITUATIE

ving van activiteiten) is sprake van 337,5 m2 arbeidsintensieve (nr. 4) en 825
m2 arbeidsextensieve bedrijvigheid (nr. 1 t/m 3 en 5). Dit leidt tot een verkeersgeneratie van minimaal 55 en maximaal 73 motorvoertuigbewegingen
(incl. vrachtverkeer) in de toekomstige situatie. Voor de parkeerbehoefte geldt
op termijn een bandbreedte van minimaal 11 en maximaal 17 parkeervoorzieningen (excl. vrachtwagenparkeren) die aanwezig dienen te zijn.
Verkeersgeneratie
Wat betreft de bedrijfsuitbreiding kan een toename van de verkeersaantrekkende werking van 29 tot 39 motorvoertuigen (lichte, middelzware en/of zware voertuigen) per werkdagetmaal op de toevoerende weg Terpstrjitte (en daar
aan voorafgaande overige wegen) worden verwacht.
Parkeren
Ter plaatse van het bedrijf wordt met het planvoornemen op eigen terrein in
ieder geval in nieuwe parkeergelegenheid voor 9 motorvoertuigen voorzien (zie
figuur 16). Dit kan gemakkelijk worden uitgebreid wanneer een grotere parkeerbehoefte op het terrein aanwezig zou blijken te zijn. Met de thans aanwezige en nog op eigen terrein te realiseren parkeergelegenheid wordt voldaan
aan de gestelde bandbreedte van de parkeerbehoefte. Daarbij komt dat eventuele bedrijfsvoertuigen onder de te realiseren overkapping op het achtererf
zullen worden gestald. Het aantal te realiseren parkeervoorzieningen bij het
bedrijf zal dan ook volstaan voor het planvoornemen van voorliggend bestemmingsplan.
Conclusie
Voldoende parkeervoorzieningen worden met het planvoornemen wat betreft
de bedrijfsuitbreiding getroffen en de Terpstrjitte behoudt met vorengaande
gemelde toename van het aantal voertuigbewegingen voldoende restcapaciteit
voor extra verkeersgroei in de toekomst. Tevens mag een verbeterde verkeerssituatie in het dorp worden verwacht door de mogelijkheid die het planvoornemen voor vrachtverkeer biedt om te kunnen keren op het bedrijfsperceel.
Wat betreft verkeerseffecten mag dit bestemmingsplan dan ook wenselijk
worden geacht.
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4.3

Luchtkwaliteit
Wet- en regelgeving
Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven op grond van de Wet milieubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan de hiervoor gestelde grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering
van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 μg/m3 NO2 of PM10)
wordt als ‘niet in betekenende mate’ beschouwd. Van een dergelijke verslechtering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een toename van meer dan 1.424 voertuigbewegingen van personenwagens of 81 voertuigbewegingen van vrachtverkeer per weekdagetmaal leidt.
Onderzoek
Voorliggend planvoornemen betreft de uitbreiding van een bestaand bouwbedrijf, alsook de nieuwbouw van maximaal zes woningen. Mede gezien voorgaande paragraaf leidt het planvoornemen niet tot een dusdanig groot aantal
nieuwe extra verkeersbewegingen dat de luchtkwaliteit ter plaatse in het geding zou zijn. Het planvoornemen moet dan ook worden beschouwd als een
nibm-plan.
Conclusie
De uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan wordt niet door onaanvaardbare gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd.

4.4

Geluidhinder
Wet- en regelgeving
In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en te beperken. De Wgh bepaalt
dat de ‘geluidsbelasting’ op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige
objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm. In veel gevallen is deze norm 48 dB, die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid.
Spoorweglawaai en industrielawaai (vanwege een gezoneerd bedrijventerrein)
is niet aan de orde in en nabij het plangebied. In de hiernavolgende paragraaf
is daarom enkel op wegverkeerslawaai ingegaan.
Wegverkeerslawaai
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven wanneer een weg zoneplichtig is. In de
Wgh is bepaald dat elke weg in principe een geluidzone heeft, behoudens wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied liggen en wegen met een
snelheidsregime van 30 km/uur.
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Tabel 3. Overzicht breedte geluidzones per type weg
Aantal rijstroken

Wegligging binnen
stedelijk gebied

Wegligging buiten
stedelijk gebied

1 of 2

200 m

250 m

3 of 4
5 of meer

350 m
n.v.t.

400 m
600 m

(Bron: Wgh)

De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de
ligging van de weg binnen of buiten stedelijk gebied. In tabel 3 is hiervan een
overzicht gegeven. Het gebied binnen de bebouwde kom wordt als stedelijk
gebied beschouwd.
Wanneer binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden gerealiseerd of wanneer reconstructie van weginfrastructuur
plaatsvindt met effecten op geluidgevoelige bebouwing, moet door middel van
akoestisch onderzoek worden vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wgh
wordt voldaan. Omdat met betrekking tot voorliggend planvoornemen aan de
Thaborwei woningnieuwbouw plaatsvindt, dient de akoestische situatie ter
plaatse nader te worden bestudeerd.
Onderzoek
De te realiseren woningen aan de Thaborwei liggen aan de rand van de bebouwde kom in een gebied waar in het kader van het overheidsprogramma
Duurzaam Veilig Verkeer een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. Nabij
het plangebied (ter hoogte van de Thaborwei 15a) gaat het snelheidsregime
van de Thaborwei buiten de bebouwde kom over in een 60 km/uur-zone. Deze
weg telt buiten de bebouwde kom twee rijbanen. Buiten de bebouwde kom
bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan weerszijden van deze
weg in acht moet worden genomen 250 m. In het plangebied aan de Thaborwei
geldt derhalve een wettelijke geluidszone vanwege deze weg. Toetsing van het
plan aan de bepalingen van de Wgh is derhalve noodzakelijk.
Op basis van gemeentelijke informatie is in tabel 4 de geprognosticeerde verkeersintensiteit voor 2022 weergegeven. In de cijfers is rekening gehouden met
een autonome groei van het wegverkeer vanaf 2012.
Woningbouw aan de Thaborwei vindt op een meest nabijgelegen afstand van 15
m ten opzichte van de as van de weg plaats. Op basis van geprognosticeerde
verkeergegevens van de gemeente heeft onderzoek naar geluidhinder afkomstig van wegverkeerslawaai middels een akoestische berekening conform de
Standaard Rekenmethode 1 (SRM1) plaatsgevonden. Met deze methode kan de
geluidcontour rondom de weg Thaborwei worden berekend, zoals deze in het
vrije veld is (en er van uitgaande dat ter plaatse in beginsel geen aspecten
gelden die een belangrijke invloed op de geluidbelasting zouden kunnen hebben, zoals een bochtig wegverloop, hellingen, verschil in wegdek, afschermingen en reflecterende bebouwingen). In dit geval is er voor gekozen om met de
beschikbaar staande gegevens voor het maatgevende jaar 2024 inzichtelijk te
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maken welk aantal motorvoertuigbewegingen zouden moeten plaatsvinden zodanig dat wegverkeerslawaai tot belemmeringen voor het planvoornemen
leidt.
Tabel 4. Verkeersverdeling in aantallen motorvoertuigen per dag-, avond- en nachtperiode
over de relevante voertuigcategorieën in 2022
Verdeling

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

(07-19 uur)

(19-23 uur)

(23-07 uur)

Totaal

Lichte motorvoertuigen

343

54

27

424

Middelzware motorvoertuigen

27

1

0

29

Zware motorvoertuigen

3

0

0

3
456

De in tabel 5 weergegeven invoergegevens zijn voor de geluidsberekening gehanteerd. Als uitgangspunt van het onderzoek geldt het berekenen van de afstand van de 48 dB-contour (voorkeursgrenswaarde) van de wegas van de Thaborwei op een waarneemhoogte van 1,5 m respectievelijk 4,5 m (zijnde de beschouwde waarneempunten). De uitgevoerde geluidberekening is als bijlage 2
bij dit bestemmingsplan opgenomen. De uitkomsten van de geluidberekening is
inclusief wettelijke aftrek conform art. 110g Wgh (zijnde 5 dB).
Tabel 5. Gehanteerde verkeersgegevens
Uurintensiteit (dag / avond / nacht*)
Voertuigverdeling (LV / MV / ZV)

6,82 /3,02 / 0,74

[%]

- dagperiode

91,96 / 7,24 / 0,80

[%]

- avondperiode
- nachtperiode

98,18 / 1,82 / 0
100 / 0 / 0

[%]
[%]

Verkeerssnelheid (LV / MV / ZV)

60 / 60 / 60

[km/uur]

Wegverharding
Afstand rijlijn/waarnemer

Dicht asfalt beton
15

[m]

Rijstrookbreedte
Hoogte van de weg

2,5
0

[m]
[m]

Bodemfactor***

0

Waarneemhoogten

1,5 en 4,5

[m]

*

dag: 07:00-19:00 uur, avond: 19:00-23:00 uur, nacht: 23:00-07:00 uur.

**

LV: lichte motorvoertuigen, MV: Middelzware motorvoertuigen, ZV: Zware motorvoertuigen.

**

Het deel van de grond tussen waarneempunt en de weg dat als geluidsabsorberend kan
worden aangemerkt (0=automatisch)

Uit de berekening blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB in het toetsjaar 2024 aan de Thaborwei bij een snelheid van 60 km/uur op een afstand van
15 m uit de wegas op een waarneemhoogte van 1,5 m en 4,5 m wordt overschreden bij een aantal van 1.150 respectievelijk 975 motorvoertuigbewegingen. Gezien de geprognosticeerde verkeersintensiteit voor 2022 (tabel 4) en
het aantal extra te verwachten verkeersbewegingen vanwege voorliggend
planvoornemen (zie paragraaf 4.2) is een dergelijk aantal motorvoertuigbewegingen in de toekomst niet te verwachten en kan worden geconcludeerd dat
het planvoornemen voor woningnieuwbouw niet wordt belemmerd door geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai.
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Conclusie
Met de voorgenomen realisatie van woningen aan de Thaborwei kan aan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh met dit bestemmingsplan worden
voldaan. De uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt niet door geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd.
NOTA BENE

Om in een goede verblijfsituatie te voorzien, is het daarnaast op grond van het
Bouwbesluit verplicht om een binnenwaarde van 33 dB in de te realiseren woningen te garanderen. Met de gevelwering van de nieuwbouw moet er daarom
rekening mee worden gehouden dat de maximale toegestane binnenwaarde
wordt gehaald. Dit is bij normale bouwtechnieken en gezien de heersende geluidsituatie in het plangebied goed uitvoerbaar.

4.5

Ecologie
Wet- en regelgeving
In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk om aandacht
te besteden aan de effecten op natuurwaarden. Effecten dienen te worden
beoordeeld in relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied van zowel soorten- als wel gebiedsbescherming. De soortenbescherming is vastgelegd
in de Flora- en faunawet (Ffw) en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) en de Provinciale Verordening Romte Fryslân 2014 (PVR). Er dient wat
betreft de effecten op natuurwaarden onder meer aangegeven te worden of er
als gevolg van een planvoornemen vergunningen of ontheffingen noodzakelijk
zijn en, zo ja, of deze verkregen kunnen worden.
SOORTENBESCHERMING

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van
instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe
leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’.
Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing
van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te handelen nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk
handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van
hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

GEBIEDSBESCHERMING

De Nbw 1998 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurgebieden. In de Nbw 1998 zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 zijn drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Staats- en Be027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
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schermde Natuurmonumenten en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor
het nationale Natuurbeleidsplan waarin de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is
geregeld. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het
natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in SVIR en is uitgewerkt in
het Streekplan Fryslân 2007 en PVR.
Onderzoek
In het licht van voorgaande bezien is ecologisch onderzoek vanwege het planvoornemen uitgevoerd2. Dit onderzoek heeft bestaan uit een literatuuronderzoek en diverse veldbezoeken en gaat in op zowel soorten- als wel gebiedsbescherming. De belangrijkste resultaten en samenvattende conclusies zijn in navolgende opgenomen. Het gehele natuurwaardenonderzoek geldt als separate
bijlage bij dit bestemmingsplan.
Gebiedsbescherming
Beschermde natuurgebieden in het kader van de Nbw 1998 en de PVR liggen op
ruime afstand van het plangebied (minimaal 5,5 km). Gezien de aard van de
ingrepen zijn geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden te verwachten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Nbw
1998 nodig. De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd met de PVR.
Soortenbescherming
Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een zeer beperkte natuurwaarde kent. Wanneer bij de planning en het uitvoeren van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels (voor de
meeste vogels veelal van 15 maart tot 15 juli) worden geen verbodsbepalingen
van de Flora- en faunawet overtreden. Werkzaamheden dienen buiten het
broedseizoen plaats te vinden of, indien voor het broedseizoen wordt begonnen, gedurende het broedseizoen te worden gecontinueerd. Voor de aanwezige
licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van de verboden in het geval
van ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft de zorgplicht van toepassing.
Uitvoerbaarheid
Uit het onderzoek naar effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat de
aanwezige natuurwaarden geen belemmeringen vormen voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Het bevoegd gezag voor het bestemmingsplan,
de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, dient deze conclusie in het kader van
de Nbw 1998 (artikel 19j) te betrekken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Conclusie
Dit bestemmingsplan mag wat betreft ecologie uitvoerbaar worden geacht.
2

Advies Natuurwaarden Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei te Tirns,
BügelHajema Adviseurs, 3 juni 2014.
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NOTA BENE

Gezien de aangetroffen soorten en de in het rapport opgenomen voorziene
plannen en activiteiten behoudt het uitgevoerde natuurwaardenonderzoek vijf
jaar zijn geldigheid voor een wettelijke of juridische procedure. Dit betreft
een ontheffingsaanvraag voor de Ffw of een besluit waarop de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is (onder andere een besluit voor de Wro). Bij
aanpassingen van het oorspronkelijke plan en veranderingen in de terreinomstandigheden van het plangebied, die kunnen leiden tot andere inzichten met
betrekking tot natuurwaarden, zal een actualisatie van het onderzoek moeten
plaatsvinden. Dit geldt ook wanneer het beleid voor beschermde gebieden in
de omgeving verandert.

4.6

Erfgoed
Wet- en regelgeving
De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is de Monumentenwet 1988 (Monw). Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is op 1 september 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze wet maakt deel uit van de
(gewijzigde) Monw. De Wamz verplicht gemeenten om bij het opstellen van
ruimtelijke plannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. De kern van de Wamz is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk
is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ).
Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan vanwege de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) een analyse van cultuurhistorische waarden van het plangebied te
bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond
van voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.
TOETSINGSKADER

Conform de gemeentelijke erfgoedvisie en –nota wordt ten aanzien van het

EN BELEID

onderzoek naar erfgoed uitgegaan van de Cultuurhistorische Kaart 2 van de
Provinsje Fryslân (CHK2)3, waar ook de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE)4 deel van uit maakt. Op deze kaarten is informatie opgenomen over archeologische en cultuurhistorische waarden. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van het document “Grutsk op ‘e Romte” waarin de kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch erfgoed en het landschap in Fryslân beschreven staan.

3
4

http://www.fryslan.nl/chk
http://www.fryslan.nl/famke

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

50

4 . 6 . 1

Cultuurhistorie

Onderzoek
Op de CHK2 van de Provinsje Fryslân is informatie opgenomen over cultuurhistorische waarden. Hiervan is een fragment in figuur 17 weergegeven. Uit de
CHK2 blijkt dat in het plangebied betreffende de bedrijfslocatie en de woonlocatie geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het planvoornemen van
dit bestemmingsplan leidt dan ook niet tot verstoring van cultuurhistorische
waarden. Wel is de Frjentsjerter Feart als vaarweg en de Thaborwei die oorspronkelijk als zeedijk is aangelegd in de directe omgeving van het plangebied
als zijnde cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. Het planvoornemen van dit
bestemmingsplan leidt evenwel niet tot verstoring van deze cultuurhistorische
waarden. Het cultuurhistorische aspect hoeft derhalve niet nader onderzocht
te worden.

Figuur 17. Fragment Cultuurhistorische Kaart Fryslân 2
(Bron: Provinsje Fryslân, 2014)

Conclusie
Het planvoornemen van dit bestemmingsplan mag wat betreft cultuurhistorie
uitvoerbaar worden geacht.
4 . 6 . 2

Archeologie

Onderzoek
De FAMKE van de Provinsje Fryslân biedt voor de gehele provincie per locatie
informatie wat de bekende als wel de te verwachten archeologische waarden
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zijn. Daarbij worden de onderzoeksperioden steentijd-bronstijd en ijzertijdmiddeleeuwen onderscheiden:

Figuur 18. Kaartfragment FAMKE-Kaart Steentijd-Bronstijd
(Bron: Provinsje Fryslân, 2014)

Figuur 19. Kaartfragment FAMKE-Kaart IJzertijd-Middeleeuwen
(Bron: Provinsje Fryslân, 2014)

1.

Steentijd - Bronstijd
Voor het plangebied geldt op beide locaties voor de periode steentijdbronstijd dat geen ‘onderzoek noodzakelijk’ is. ”. Een dergelijk onderzoeksadvies wordt gegeven als op basis van eerder onderzoek is gebleken dat er zich geen archeologische resten in de bodem bevinden of
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wanneer de archeologische verwachting zeer laag is. Eventuele resten
uit de steentijd bevinden zich vermoedelijk zodanig diep onder het
maaiveld dat de kans op aantasting bij de meeste ingrepen gering is.
2.

IJzertijd – Middeleeuwen
Wat betreft de periode ijzertijd-middeleeuwen geldt op beide planlocaties in hoofdzaak het advies ‘karterend onderzoek 1’. In het gebied kunnen archeologische resten uit deze periode voorkomen. De provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer dan 500 m² een karterend archeologisch onderzoek (minimaal 6 boringen per hectare, met een minimum
van 6 boringen voor gebieden kleiner dan een hectare) uit te voeren. De
voorgestelde ontwikkelingen op beide planlocaties betreffen een oppervlakte groter dan 500 m2.

Gezien de grootte van het plangebied op beide locaties en de voorgenomen
ruimtelijke ingrepen op beide locaties dient vanwege het onderzoeksregime
voor de periode ijzertijd-middeleeuwen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Om inzicht te krijgen in de archeologische waarden is zowel voor de locatie aan de Thaborwei alsook aan de locatie aan de Terpstrjitte een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. 5 Voor het plangebied aan de
Thaborwei heeft dit vanwege het eerdere planvoornemen in 2012 reeds plaatsgevonden. Vanwege wijzigingen in het planvoornemen is in aanvulling onderzoek naar archeologie aan de Terpstrjitte in 2014 uitgevoerd.
Het archeologisch onderzoek heeft voor beide locaties van het plangebied bestaan uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van boringen. De rapportering van beide onderzoeken gelden als separate bijlage bij
voorliggend bestemmingsplan. In onderstaande is volstaan met het opnemen
van de samenvatting van de bevindingen en conclusies uit het archeologisch
onderzoek.
Archeologisch onderzoek Thaborwei (2012)
In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een
middelhoge kans op resten uit de Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen
en een lage kans op resten uit voorgaande perioden. Het plangebied bestaat
uit grasland dat tot in de 20ste eeuw in agrarisch gebruik is gebleven. Hierop zal
de bodem plaatselijk tot ongeveer 2 m diepte verstoord worden ten behoeve
van bebouwing.
Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied
gekenmerkt wordt door zware klei die tot pal onder de bouwvoor geen humus
bevat. Hiermee verschilt het plangebied van het zuidelijker gelegen terrein

5

“Tirns, Thaborwei Gem. Súdwest Fryslân (Frl.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek”, De Steekproef bv, Zuidhorn, maart 2012, Rapport 2012-03/11Z.
“Tirns, Terpstrjitte 5 Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek”, De Steekproef bv, Zuidhorn, juli 2014, Rapport 2014-06/14Z.
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dat in 2010 en 2011 door De Steekproef is onderzocht. Op dit terrein bleken
omstandigheden ten hebben geheerst die het voor mensen mogelijk maakten
om vee te laten grazen. Hiervan resteren nog de kenmerkende brandlaagjes.
Het onderhavige plangebied vertoont echter volstrekt geen kenmerken die wijzen op menselijke activiteit in het (verre) verleden. Dit komt vrijwel zeker
door de ligging in een voormalige getijdegeul. Het uitgevoerde onderzoek aan
de Thaborwei geeft derhalve geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek.
Archeologisch onderzoek Terpstrjitte (2014)
In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een
lage kans op resten uit de steentijd en een middelhoge kans op resten uit de
ijzertijd tot en met de late middeleeuwen. Om het archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het plangebied zes gutsboringen geplaatst tot een
diepte van 3 m beneden het maaiveld.
Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de diepere ondergrond van
het plangebied uit gelaagde getijdenafzettingen bestaat die nooit geschikt geweest zijn voor bewoning. Hier bovenop ligt een pakket klei dat waarschijnlijk
is gevormd in een lage kwelder. Rond 0,7 m beneden NAP komen hierin brandlaagjes voor die een aanwijzing zijn dat hier in de periode ijzertijd tot vroege
middeleeuwen vee geweid werd. Sporen van bewoning uit deze periode zijn
echter niet aangetroffen. In de boringen zijn geen aanwijzingen gevonden dat
de zuidelijker gelegen terp van Tirns doorloopt tot in het plangebied. Behalve
brandlaagjes zijn in geen van de boringen relevante archeologische indicatoren
waargenomen. In verband hiermee geven de resultaten van het uitgevoerde
onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek op de locatie Terpstrjitte.
Conclusie
Gezien de resultaten van de uitgevoerde archeologisch onderzoeken stuit het
planvoornemen van dit bestemmingsplan uit oogpunt van archeologie niet op
bezwaren.
NOTA BENE

In alle gevallen blijft de archeologische meldingsplicht van kracht (art. 53 Monumentenwet). Dit ongeacht de grootte van de ingreep. Concreet houdt dit in
dat wanneer bij graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan
de vinder redelijkerwijs moet kunnen weten dat het archeologie betreft, dit
gemeld moet worden bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente SúdwestFryslân.
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4.7

Waterparagraaf
Wet- en regelgeving
Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen
een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie.
In die paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in
kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke
plannen en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig
stadium aandacht besteed aan het wateraspect.
Waterwet
De Waterwet, die per 22 december 2009 van kracht is geworden, heeft gezorgd
voor een ingrijpende bundeling van deze wetgeving. Daarnaast heeft het Nationaal Waterplan (NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met de Waterwet
is verschenen, een formele rol in de ruimtelijke ordening. Het eerste Nationaal
Waterplan is tevens een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wro en
is opgesteld voor de planperiode 2009-2015.
Onderzoek
Voor het eerdere planvoornemen aan de Thaborwei is op 13 januari 2012 een

DIGITALE

digitale watertoets aangevraagd bij Wetterskip Fryslân. Op basis van de aange-

WATERTOETS

leverde gegevens is met de digitale watertoets geconstateerd dat het planvoornemen een zodanige invloed op de waterhuishouding had dat voor het
planvoornemen een normale watertoetsprocedure diende te worden doorlopen. Overleg tussen Wetterskip Fryslân en de initiatiefnemer heeft vervolgens
op 6 maart 2012 plaatsgevonden. Per brief van 4 april 2012 is daarop door Wetterskip Fryslân in het kader van de normale watertoetsprocedure advies uitgebracht. Omdat het planvoornemen met betrekking tot de bedrijfsuitplaatsing
nadien is gewijzigd door in te zetten op een uitbreiding op de bestaande bedrijfslocatie is Wetterskip Fryslân op 13 juni 2014 benaderd om een advies over
deze voorgenomen wijziging uit te brengen. Hierop is d.d. 8 juli 2014 antwoord
ontvangen. Gebleken is dat het wateradvies voor de locatie aan de Thaborwei
in stand kan blijven en dat voor de locatie aan de Terpstrjitte kan worden voldaan met het afhandelen van de watertoets middels een korte procedure
waarbij enige punten van aandacht zijn geformuleerd.
Alle in voorgaande aangehaalde schriftelijke stukken met betrekking tot het
wateraspect zijn als bijlage 3 bij dit bestemmingsplan opgenomen. In onderstaande tekst is samenvattend ingegaan op de waterhuishoudkundige zaken,
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aandachtspunten en adviezen die voor de woningnieuwbouw aan de Thaborwei
en de bedrijfsuitbreiding aan de Terpstrjitte aan de orde zijn.
Boezemkade
De nieuwe woningen aan de Thaborwei komen voor de boezem te liggen. Er
wordt een boezemkadetracé aangewezen over de openbare weg ‘Thaborwei’.
Bij de aanleg hiervan moet rekening worden gehouden met de minimale hoogte
die geldt voor een regionale kering (boezemkade). De minimale aanleghoogte
is in dit geval +0,24 m NAP. Als boezemkade heeft de weg een kerende werking. Het achterliggende gebied wordt beschermd door de regionale kering.
Deze kerende werking dient te allen tijde te worden gehandhaafd.
Regionale wateroverlast voor de besta ande woningen
Door de uitvoering van de plannen komt het tracé van de boezemkade over de
openbare weg ‘Thaborwei’ te liggen waardoor de bestaande woningen vrij voor
de boezem komen te liggen. Voor deze woningen moet rekening worden gehouden met hoogwater in het kader van regionale wateroverlast. Hier is -0,18
m NAP het bijbehorende maatgevende boezempeil, wat bij een situatie met
een kans van 1 maal per 100 jaar tot 1 m voor de gevel mag voorkomen. Uit
onderzoek van Wetterskip Fryslân blijkt dat voor de bestaande woningen ruimschoots wordt voldaan aan de norm voor regionale wateroverlast. Er is geconcludeerd dat er geen negatieve effecten zijn voor de bestaande woningen om
het boezemkadetracé te wijzigen.
Drooglegging en water peilen nieuwbouw
Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding moet rekening worden gehouden met voldoende drooglegging 6 om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. Voor bebouwing met kruipruimte wordt een
drooglegging van 1,10 m geadviseerd; voor bebouwing zonder kruipruimte 0,70
m, gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor verharding
wordt een drooglegging van 0,70 m geadviseerd. Voor met het plan aan de
Thaborwei te realiseren verharding en bebouwing zonder kruipruimte wordt
een minimale aanleghoogte van +0,24 m NAP geadviseerd. Hierbij is de minimale aanleghoogte voor de regionale kering de strengste norm. In geval van
bebouwing met kruipruimte wordt een minimale aanleghoogte van +0,60 m
NAP geadviseerd. Hierbij is de drooglegging de strengste norm. Wat betreft het
bouwen aan de Terpstrjitte is geadviseerd om het vloerpeil (bovenkant vloer)
minimaal een meter boven het grondwaterpeil aan te leggen om zodoende
grondwateroverlast te voorkomen.
Compensatie verharding
In de bestaande, onverharde situatie wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd. In de toekomstige situatie wordt een deel van het plangebied aan zowel
de Thaborwei als wel de Terpstrjitte verhard. Bij een toename van verhard
6

De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen
wordt voor het maaiveld de bovenkant van de vloer genomen.
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oppervlak wordt neerslag versneld afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de versnelde afvoer in de toekomst niet tot overlast leidt, hanteert Wetterskip Fryslân het uitgangspunt dat compensatie moet plaatsvinden door 10% van de toename van verhard oppervlak7 aan nieuw oppervlaktewater (waterberging) aan
te leggen. Het dempen van watergangen moet voor 100% worden gecompenseerd. Compensatie dient in hetzelfde peilgebied gerealiseerd te worden. De
kosten hiervan zijn voor de initiatiefnemer van het plan.
Met de voorgenomen plannen aan zowel de Thaborwei als wel aan de Terpstrjitte neemt het verhard oppervlak toe. Ter compensatie wordt dan ook
nieuw oppervlaktewater in beide deelgebieden van dit bestemmingsplan aangelegd. Het gaat hierbij in beide gevallen om het aanleggen van een nieuwe
sloot. Bij de uitvoering van de plannen zal derhalve aan de eisen van Wetterskip Fryslân ten aanzien van watercompensatie worden voldaan. Als aandachtspunt voor de locatie aan de Terpstrjitte geldt wel dat de aanwezige
peilscheiding gehandhaafd moet blijven. Dit in verband met de scheiding tussen het boezemwaterpeil en het polderwaterpeil. Het komt er kortom op neer
dat er geen verbinding kan worden gemaakt tussen de nieuw te graven sloot
om de bedrijfsuitbreiding en de nieuw te graven insteek op de Frentsjerter
Feart achter de woning van de bewoners aan Terpstrjitte 11.
Afvalwater en regenwatersysteem
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, is het uitgangspunt om regen- en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. In geval van het bouwplan kan het hemelwater
afkomstig van verhard oppervlak onder de bij het punt ‘waterkwaliteit’ genoemde voorwaarden worden geloosd op het oppervlaktewater en niet op het
vuilwaterriool.
Grondwateronttrekking
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur dient vaak het grondwater verlaagd te worden om het werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken
van grondwater is een vergunning of melding nodig (zie ‘Waterwet’).
Waterkwaliteit
Om een goede kwaliteit van water te realiseren, moet worden voorkomen dat
milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Gevraagd wordt om geen
uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen vormen namelijk een belangrijke vervuilingsbron van het water. Ook
wordt verzocht om geen chemische middelen voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding te gebruiken. Tot slot dient met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal
gebouwd te worden.

7

Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend tot het verharde oppervlak.
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Waterwet
Voor alle ingrepen en wijzigingen in en nabij het watersysteem, zoals het
dempen en graven van sloten of het onttrekken van grondwater en het lozen
daarvan op het oppervlaktewater, moet tijdig een vergunning bij Wetterskip
Fryslân worden aangevraagd of een melding worden ingediend in het kader van
de Waterwet (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet).
Procesafspraken
CONCLUSIE

Wetterskip Fryslân gaat er van uit dat de advisering wordt opgevolgd en meegenomen in de verdere planvorming. Wanneer de vermelde adviezen worden
opgevolgd, ziet het waterschap met betrekking tot onderhavig planvoornemen
aan zowel de Thaborwei als de Terpstrjitte geen waterhuishoudkundige bezwaren. Derhalve wordt een positief wateradvies afgegeven en is de procedure
omtrent de watertoets daarmee afgerond.
Conclusie
Uit oogpunt van het aspect water gelden geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen van dit bestemmingsplan.

WATERVERGUNNING

Inmiddels is het traject om watervergunning voor de diverse bij Wetterskip
Fryslân vergunningsplichtige activiteiten ingezet. Hiertoe zijn dwarsprofielen
opgesteld die omwille van informatieverstrekking ook aan bijlage 3 bij dit bestemmingsplan is gevoegd.

4.8

Externe veiligheid
Wet- en regelgeving
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of
LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen
(bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en
door buisleidingen.
De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in
een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). De normen voor het
plaatsgebonden risico en groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor de burger als persoon dan wel deel uitmakend
van een groep. Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar dat
een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats verblijft, komt te
overlijden als gevolg van een incident met een nabijgelegen risicobron. Het
groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van tien of meer personen in één
keer het (dodelijke) slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke
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vloed op de omvang van het groepsrisico. Tussen het aantal personen en de
aard en de dichtheid van bebouwing bestaat een causaal verband.
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving,
waaraan een ruimtelijk besluit moet worden getoetst. Voor het planvoornemen
zijn de volgende besluiten relevant:
1.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi): Met het Bevi en bijbehorende regeling (Revi) zijn de plaatsgebonden risiconormen en de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico met betrekking tot risicovolle
bedrijven wettelijk vastgelegd.

2.

Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS): Deze
circulaire uit 2010 (die te zijner tijd wordt vervangen door het Besluit
transportroutes externe veiligheid) is van toepassing op plannen die liggen binnen de invloedsgebieden van transportroutes over weg, water en
spoor met vervoer van gevaarlijke stoffen.

3.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb): Op basis van het Bevb
dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst aan de
grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het Bevb heeft een rechtstreekse werking.

4.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): Het activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).
In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden.

Verantwoordingsplicht
Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen
grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. In bovenstaande besluiten
en de circulaire is de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico opgenomen.
Deze verantwoording houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische keuzes middels een belangenafweging moet worden onderbouwd en
verantwoord door het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Súdwest-Fryslân. Bij
een toename van het groepsrisico moet ten opzichte van de oriëntatiewaarde
gekeken worden naar alternatieven, zoals de rol van de brandweer en dergelijke.
De Provinsje Fryslân heeft in het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
8

een zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Op de risicokaart staan gegevens die

PROVINCIALE
RISICOKAART

met risico te maken hebben, zoals risicoveroorzakende bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken of produceren of opslaan en ook het vervoer/transport
van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn in dit geval stoffen die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.

8

Benaderbaar via www.risicokaart.nl.
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Figuur 20. Kaartfragment Risicokaart

Onderzoek
Om na te gaan of in het plangebied ook aandachtspunten op het vlak van de
externe veiligheid aanwezig zijn, is de risicokaart geraadpleegd. Door Bureau
Externe Veiligheid Fryslân (hierna BEVF) heeft in 2012 eenzelfde toetsing op
basis van de professionele risicokaart en de bij het bureau bekend zijnde gegevens over risicovolle objecten plaatsgevonden. De advisering van BEVF is als
bijlage 4 bij dit bestemmingsplan opgenomen. In onderstaande is verslag gedaan van de nader bestudeerde potentiële risicobronnen voor het plangebied
met betrekking tot de woonlocatie aan de Thaborwei:
1.

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Ten zuidoosten van het plangebied zijn in een buisleidingenstrook drie
hogedruk aardgastransportleidingen van N.V. Nederlandse Gasunie
(hierna: Gasunie) aanwezig. Dit betreft een hoofdtransportroute.

PLAATSGEBONDEN

In het Bevb worden grenswaarden gegeven voor het plaatsgebonden risi-

RISICO

co; voor het groepsrisico geldt er slechts een oriënterende waarde.
Kortheidshalve houdt dit in dat binnen de PR10-6-contour geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogen
in principe niet worden geplaatst binnen de PR10-6-contour. Het planvoornemen betreft het oprichten van nieuwe kwetsbare objecten.

GROEPSRISICO

Wat betreft het groepsrisico dient de inventarisatie van de rond de leiding aanwezige bevolking zich uit te strekken tot een afstand waarop
ten hoogste 1% van de aanwezigen nog slachtoffer wordt van een calamiteit met de leiding. Dat is de zogenaamde inventarisatiezone. De 1%-
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en 100%-letaliteitsgrens9 voor de leidingen in de omgeving is in navolgende tabel aangegeven.
Tabel 6. Kenmerken hogedruk aardgastransportleidingen nabij plangebied
Leiding

Diameter

Werkdruk

Invloedsgebied (m)

Invloedsgebied

(inch)

(bar)

1%-letaliteitszone

100%-letaliteitszone

(m)

A-546

42

66,20

490

190

A-652

48

79,90

590

220

A-545

36

66,20

430

180

De 1%-letaliteitszones (invloedsgebieden) van de aardgastransportleidingen vallen deels over het plangebied. Aangezien met het plan kwetsbaar
objecten worden opgericht, moet een berekening van het groepsrisico
worden uitgevoerd. Hiertoe kan een beperkte verantwoording van het
groepsrisico plaatsvinden, aangezien in het plangebied enkel sprake is
van 1%-letaliteitszones. Bij een dergelijke beperkte verantwoording kan
worden volstaan met het vermelden van:
-

de personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleiding
(groepsrisico);

-

de hoogte van het groepsrisico;

-

de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen, en:

-

de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied.

Vanwege bovenstaande is, met behulp van het rekenprogramma CAROLA, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van zowel de huidige
als de toekomstige situatie berekend. Het resultaat hiervan wordt gevormd door PR-contouren en een FN-curve10 voor het groepsrisico. Aangezien het invloedsgebied van leiding A-546 geheel over het plangebied
valt, is deze leiding als uitgangspunt voor de berekeningen gehanteerd.
Uit zowel de risicokaart als het rekenprogramma CAROLA blijkt dat voor
leiding A-545 sprake is van een PR10-6-contour. Binnen de PR10-6-contour
van deze leiding bij Tirns liggen drie verspreid liggende boerderijen. Het
plangebied ligt evenwel buiten deze contour.
Uit de berekende FN-curve voor de huidige situatie is opgemaakt dat
geen sprake is van een groepsrisico binnen het invloedsgebied van de
aardgastransportleiding. Wat betreft de toekomstige situatie is het
groepsrisico binnen het invloedsgebied dusdanig laag dat ook deze niet
presentabel is. Door BEVF is geconcludeerd dat de aardgastransportlei-

9

De letaliteitsgrens wordt uitgedrukt in een percentage (bijvoorbeeld 1% of 100%). Deze letaliteitsgrenzen zijn afstanden waarop een bepaald percentage van de daar aanwezige
personen komt te overlijden ten gevolge van een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

10

Zijnde een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden (N)
wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van ten minste N doden.
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dingen geen belemmering vormen voor de numerieke waarde van het
groepsrisico van dit bestemmingsplan.
2.

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor
Op circa 2.700 m van het plangebied loopt de spoorlijn LeeuwardenStavoren. Over deze spoorlijn vindt geen transport van gevaarlijke stoffen plaats. De spoorweg vormt dan ook geen belemmering voor het
voorgenomen plan.

3.

Inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden
Het agrarisch bedrijf aan de Kilewierwei 1 is aangegeven als risicovolle
inrichting vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke
stoffen (in dit geval biogas). Er zijn op het perceel drie vergisters met
een opslag van biogas aanwezig. Deze vergisters hebben een inhoud van
respectievelijk 90 m3, 304 m3 en 643 m3. De inrichting valt niet onder de
werking van het Bevi. Hierdoor zijn in het kader van externe veiligheid
geen grens- en richtwaarden van toepassing. Wel is de opslag van biogas
als risicobron relevant. Volgens de leidraad Risico inventarisatie gevaarlijke stoffen d.d. december 2010 dient bij ruimtelijke ontwikkelingen
rekening gehouden te worden met een PR10-6-contour van 30 m voor de
twee eerstgenoemde vergisters en 40 m voor de derde vergister. De 1%letaliteitsafstanden liggen op respectievelijk 70 m voor de eerste twee
vergisters en op 90 m voor de derde vergister. Binnen de invloedsgebieden van de biogasinstallatie bevinden zich de bedrijfsgebouwen (stallen
en opslagloodsen) van het agrarisch bedrijf aan de Kilewierwei, maar
geen (beperkt) kwetsbare objecten. De contouren zijn voor het overige
over de aangrenzende agrarische gronden gelegen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient met deze PR10-6-contouren rekening gehouden
te worden. Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt op voldoende
afstand en wordt hierdoor niet belemmerd.

Bestrijding en beperking van rampen en zelfredzaamheid
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid heeft het bevoegd
gezag de regionale brandweer in staat gesteld om advies uit te brengen. Door
Brandweer Fryslân heeft per brief van 22 augustus 2012 over het plan geadviseerd. Dit advies is als bijlage 5 bij dit bestemmingsplan gevoegd.
De zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in
het invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). Ten aanzien van zelfredzaamheid constateert Brandweer
Fryslân geen knelpunten. Onder bestrijdbaarheid van een (dreigende) calamiteit vallen alle maatregelen die invloed hebben op de bestrijdbaarheid van een
calamiteit ten gevolge van een risicovolle activiteit. Ten aanzien van bestrijdbaarheid worden door de brandweer wel een aantal aandachtspunten geconstateerd. Ten eerste is sprake van een hoge opkomsttijd van hulpdiensten; zo
heeft de brandweer ongeveer 13 minuten nodig om ter plaatse te komen. Ten
tweede is geconstateerd dat de bluswatervoorziening voor de bedrijfsfunctie
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onvoldoende is. De eerste primaire bluswatervoorziening is daarvoor te ver
weg gelegen. Dit laatste punt kan worden opgelost door er voor te zorgen dat
het open water (eventueel op meerdere plaatsen) in het plangebied tot op 8 m
te benaderen is door een brandweervoertuig.
Conclusie
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit geheel worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatrelgelen zal altijd een restrisico blijven bestaan. De aanwezigheid van de risicobronnen in de omgeving van het plangebied en de beschouwing van de risico’s in het plangebied zijn in voorgaande uitgebreid onderzocht. Met behulp
hiervan en het advies van Brandweer Fryslân dient de gemeente SúdwestFryslân als bevoegd gezag zich uit te spreken over de aanvaardbaarheid van
het planvoornemen.
Op deze plaats kan worden geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid
formeel gezien geen belemmering vormt voor de haalbaarheid van het planvoornemen. Er komen geen overschrijdingen van de oriëntatiewaarden van het
groepsrisico voor.

4.9

Bodem
Wet- en regelgeving
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een
ruimtelijk plan inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het
plan. Dit betekent dat er onder meer inzicht verkregen moet worden in de
noodzakelijke financiële investering in een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is
derhalve onderdeel van de onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van
een ruimtelijk plan. Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat
deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodanig goed moet zijn dat er geen
risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het plangebied
voor wonen of een andere functie. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening moet het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel
worden voorkomen.
Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging voordat met grondverzet vanwege het planvoornemen wordt begonnen, is
het in het kader van het traject voor het verkrijgen van omgevingsvergunning
noodzakelijk dat ter plaatse van het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd wordt, conform de NEN 5740. Dit onderzoek dient voorafgaand
aan de werkzaamheden ten behoeve van het planvoornemen plaats te vinden.
Het uitvoeren van het bodemonderzoek is een voorwaarde waaraan voldaan
moet worden voor omgevingsvergunning verleend kan worden. Indien de grond
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vervuild blijkt, heeft dit consequenties voor de wijze van verwerken in of afvoeren uit het plangebied.
Bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota Zuidwest Fryslân
BODEMKWALITEITSKAART

Vanaf begin 2013 is voor het gehele gemeentelijk grondgebied een bodemkwa-

EN BODEMBEHEERNOTA

liteitskaart met bijbehorende bodembeheernota van kracht. Op de bodemkwa-

ZUIDWEST FRYSLÂN

liteitskaart is de actuele bodemkwaliteit van de gemeente Súdwest-Fryslân onderscheiden naar verschillende deelgebieden (zones van vergelijkbare kwaliteit). De locatie van het planvoornemen aan zowel de Thaborwei als aan de
Terpstrjitte ligt deels in de zone ‘landbouw/natuur’ (buiten bebouwde kom) en
deels in de zone ‘wonen’ (binnen bebouwde kom). Uit de bodembeheernota
volgt hiervoor dat de bodemkwaliteit in beginsel in overeenstemming is met de
te realiseren functies.
Onderzoek

BODEMLOKET

Op de bodeminformatiekaart van Rijkswaterstaat11 is zoveel mogelijk informatie verzameld over de kwaliteit van de bodem in Nederland. Het bodemloket
biedt informatie over bodemonderzoeken en -saneringen die in het verleden
zijn uitgevoerd. Ook is er informatie opgenomen over bedrijven of terreinen
waar ‘verdachte’ werkzaamheden hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek
moet worden uitgevoerd.

Figuur 21. Bodeminformatiekaart (bron: Rijkswaterstaat, 2014)

Uit de informatie van het bodemloket blijkt dat er in het verleden verschillende bodemonderzoeken in en nabij het plangebied betreffende de bedrijfslocatie zijn uitgevoerd. Van diverse terreindelen is geconcludeerd dat geen vervolg

11

Benaderbaar via http://www.bodemloket.nl
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nodig is geweest (bijvoorbeeld voor de slootdemping). Voor het bestaande bedrijfsdeel is in 2011 nader onderzoek geadviseerd.

Figuur 22. Overzicht van uitgevoerde onderzoeken ter plaatse van
bedrijfslocatie

Met het planvoornemen wordt ter plaatse van de bedrijfslocatie geen gevoelige functie gerealiseerd waarbij een goede milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem gewaarborgd dient te zijn. Planologisch bestaan er dan ook geen bodemkundige bezwaren tegen het planvoornemen. Wel dient in de nadere uitwerkingsfase van de plannen rekening gehouden te worden met een eventueel
verkennend of actualiserend bodemonderzoek en het werken in en het mogelijkerwijs afvoeren van verontreinigde grond. De uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt voor het bedrijfsdeel echter op voorhand niet door onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd, aangezien
het gebruik van de gronden binnen het plangebied in de nieuwe situatie in
overeenstemming is met het gebruik van de gronden in de bestaande situatie.
Verkennend bodemonderzoek
Voor het plangebied aan de Thaborwei is geen informatie op het bodemloket
opgenomen. Wel is in 2012 door WMR Rinsumageest bv voor de locatie aan de
Thaborwei verkennend bodemonderzoek12 uitgevoerd. Het gehele verkennend
bodemonderzoek is als separate bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.
In het hiernavolgende is volstaan met het integraal opnemen van de conclusies
en aanbevelingen van dit onderzoek:

12

“Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een deel van het perceel aan de Thaborwei 6
in Tirns”, WMR Rinsumageest bv, Damwâld, Dossiernummer: 123006/JvA, 20 april 2012.
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Conclusies: Op basis van de verhoogd gemeten gehalten en concentraties
dient de hypothese, een onverdachte locatie, formeel gezien te worden
verworpen. Duidelijke oorzaken voor de licht verhoogd gemeten gehalten in
de grond zijn niet aan te geven. De lichte verhogingen ter plaatse van boring 2 worden vermoedelijk veroorzaakt door de bijmengingen met puin.
Een duidelijke oorzaak voor de licht verhoogde concentraties aan barium,
molybdeen en nikkel in het grondwater zijn niet aan te geven. Vermoedelijk hebben de licht verhoogd gemeten concentraties een natuurlijke oorsprong. De gemeten gehalten en concentraties zijn dusdanig (alleen overschrijdingen van de achtergrondwaarde of streefwaarde) dat een aanvullend onderzoek naar deze parameters niet noodzakelijk is.
Aanbeveling: Op het maaiveld ter plaatse van het noordelijk deel van de
onderzoekslocatie zijn een aantal asbestverdachte fragmenten aangetroffen. Het is mogelijk dat de fragmenten vrijgekomen zijn tijdens de sloopwerkzaamheden van de opstallen op het terrein. Om uit te sluiten dat er
(grote) hoeveelheden asbestverdacht materiaal in de bodem voorkomen,
adviseert WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek naar asbest volgens NEN 5707 uit te laten voeren.
Verkennend asbestbodemonderzoek
Naar aanleiding van de bevindingen in het verkennend bodemonderzoek, waarbij in het plangebied aan de Thaborwei enkele fragmenten asbestverdacht materiaal op het maaiveld zijn waargenomen, is door Enviso Ingenieursbureau een
verkennend asbestbodemonderzoek uitgevoerd13. Ook dit gehele onderzoek is
als separate bijlage bij voorliggend bestemmingsplan opgenomen. In het hiernavolgende is volstaan met het opnemen van een korte samenvatting en conclusies van het onderzoek:
Samenvatting: Het doel van het verkennend asbestbodemonderzoek betrof
het bepalen van de eventuele concentratie(s) aan asbest in de grond. Uit
het verkennend asbestbodemonderzoek blijkt dat er zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal in/op de bodem zijn aangetroffen. In een grondmengmonster is een marginaal verhoogd gehalte aan asbest (0,8 mg/kg ds)
aangetroffen. Deze waarde ligt ruimschoots onder de interventiewaarde
(van 100 mg/kg ds).
Conclusie: Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de
interventiewaarde voor asbest in de grond niet wordt overschreden en er
geen sprake is van asbestverontreiniging in de bodem. Uit milieuhygiënisch
oogpunt bestaan er, met betrekking tot asbest, geen beperkingen voor de
voorgenomen herontwikkeling en bestemmingsplanwijziging van deze locatie.

13

“Verkennend asbestbodemonderzoek Thaborwei 6 te Tirns”, Enviso Ingenieursbureau,
Drachten, Projectnummer EN01876, Documentnummer 120427, Definitief, 29 mei 2012.
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Conclusie
Gezien de te realiseren functies van het planvoornemen en de resultaten van
het verkennend bodemonderzoek aan de Thaborwei betreffende woningbouw
wordt de uitvoerbaarheid van het planvoornemen planologisch gezien niet door
onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. Het planvoornemen kan aangaande het bodemaspect uitvoerbaar worden geacht.
Voor te ontgraven en eventueel buiten het plangebied af te voeren gronden

NOTA BENE

kan op basis van het Besluit Bodemkwaliteit een milieuhygiënische verklaring
(middels bodemonderzoek te verkrijgen) van de gronden noodzakelijk zijn. Dit
is evenwel sterk afhankelijk van de toepassingslocatie.

4.10

Overig
4 . 1 0 . 1

Kabels en leidingen

In het plangebied kan sprake zijn van nutsinfrastructuur zijnde de gebruikelijke huisaansluitingen betreffende gas, water, elektriciteit, kabel en/of telecom. In en direct rondom het plangebied zijn echter geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die (vanwege een zakelijk geldende rechtstrook) een belemmering voor het planvoornemen zouden kunnen opleveren.
4 . 1 0 . 2

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Wet- en regelgeving
Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal situaties waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht moet worden
uitgevoerd is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan
worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Het komt er op neer dat voor
elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de
D-lijst van het Besluit die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet
worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Voor deze
toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term
vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
Onderzoek
Dit bestemmingsplan maakt een ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied
mogelijk. De milieueffecten hiervan zijn in de voorgaande paragrafen beschreven. Hieruit blijkt dat de activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu hebben (grote afstand tot gevoelige gebieden, de locatie en de omgeving hebben geen bijzondere kenmerken waardoor er een verwaarloosbare
kans is op belangrijke nadelige effecten, de activiteit leidt niet tot grote emis-
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sies, de ruimtelijke consequenties van het plan zijn beperkt en dergelijke).
Naar alle Europese criteria voor de afweging hieromtrent is gekeken.
Conclusie
Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in het
kader van een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling.

4.11

Welstandscriteria
4 . 1 1 . 1

Inleiding

In deze paragraaf is het welstandsbeleid voor de woningbouw aan de Thaborwei en de bedrijfsuitbreiding aan de Terpstrjitte in de zin van artikel 12a van
de Woningwet geformuleerd. Deze welstandsrichtlijnen gelden specifiek voor
het plangebied van dit bestemmingsplan. Daarmee vervangt deze beeldkwaliteitsparagraaf het beleid dat is geformuleerd in de geldende “Welstandsnota
gemeente Súdwest-Fryslân” uit 2012 (gelijk aan de welstandsnota van de
voormalige gemeente Wymbritseradiel uit 2008). Zie hiertoe verder paragraaf
3.4.8. De navolgende welstandskaders dienen afzonderlijk door de gemeenteraad te worden vastgesteld als het geldende welstandsbeleid bij dit bestemmingsplan.
4 . 1 1 . 2

Welstandskader woningen Thaborwei

Beschrijving:
De ontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van maximaal 6 woningen aan de
Thaborwei. De woningen aan de Thaborwei vormen een verlenging van het bestaande bebouwingslint van Tirns.
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling:
Het beleid is gericht op handhaving en versterking van de bestaande kwaliteiten.
Gebiedsbeschrijving:
Vanwege de aanwezige kwaliteiten is dit gebied aangemerkt als een bijzonder
welstandsgebied. De criteria voor de nieuw te bouwen woningen aan de Thaborwei zijn gericht op een goede inpassing in de bestaande (lint)structuur.
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Welstandscriteria:
Algemene gebiedsintentie:

Up Re

Plaatsing

Up

Er is sprake van halfopen tot gesloten lintbebouwing, conform de bestaande situatie



aan de Thaborwei.
De hoofdgebouwen staan in een verspringende rooilijn, afgestemd op de bebouwing ten
westen van het plangebied.
De bouwrichting is gelijk aan de bouwrichting van de bestaande bebouwing ten westen
van het plangebied.
De woningen zijn met een representatieve voorgevel georiënteerd op de Thaborwei.
Op de hoek is sprake van een dubbele oriëntatie.

Re

Iv
Iv






Bijgebouwen zijn qua plaatsing duidelijk ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Hoofdvorm
De woningen hebben een hoofdvorm van een bouwlaag met een (asymmetrisch) zadel-,
schild- of ringkap.




De nokrichting is haaks of evenwijdig aan de weg.
De massa-opbouw is overwegend enkelvoudig en kent een individuele uitstraling. Geen



herhaling van identieke hoofdvormen.



Er is sprake van een symmetrische hoofdopzet.
De gebouwen zijn kantig opgezet.



Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt of kennen een bijzondere vorm-



geving.

Aanzichten


Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte (Thaborwei).
Evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten.



Traditionele hoofdopzet, of hieraan refererend.



Opmaak
Gevels zijn van baksteen; aan- en uitbouwen en bijgebouwen kunnen in hout; daken
van hoofdgebouwen zijn voorzien van gebakken pannen (niet glanzend).




Traditionele kleurstellingen overheersen. Middentoon.

Diversen
Bij erfinrichting streven naar respecteren van de dorpse sfeer door gebruik van eenvoudige tuintjes en lage hagen of hekwerken. Bij de aanvraag omgevingsvergunning
dient een erfinrichtingsplan te worden overlegd waarin de perceelsafscheidingen zijn



gespecificeerd.
Oevers eenduidig afwerken.
Geen hoge gebouwde erfafscheidingen aan de waterzijde toepassen.




Beleidsintentie: Up - als uitgangspunt hanteren. Re - respecteren en interpreteren. Iv - incidenteel veranderbaar.

4 . 1 1 . 3

Welstandskader bedrijfslocatie

Terpstrjitte

Beschrijving:
De ontwikkeling bestaat uit het vergroten van het oppervlak van de bestaande
bedrijfslocatie en nieuwbouw van bedrijfsbebouwing.
Beleid, waardebepaling en ontwikkeling:
Het beleid is gericht op handhaving en versterking van de bestaande kwaliteiten.
Gebiedsbeschrijving:
Vanwege de aanwezige kwaliteiten is dit gebied aangemerkt als een bijzonder
welstandsgebied. De criteria zijn gericht op een goede landschappelijke inpas-
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sing van het erf en de bebouwing, zowel in de oude kern van Tirns, als het
open landschap van het Middelzeegebied.
Welstandscriteria:
Algemene gebiedsintentie: Up
Plaatsing

Up

Hoofdgebouwen (woningen) staan in het historisch gegroeide patroon.



De bedrijfsbebouwing is achter de woningen aan de Terpstrjitte en de Annabuorren ge-



situeerd.
De bedrijfsbebouwing vormt een compact en samenhangend geheel op het erf.



De (bedrijfs)woning is met een representatieve voorgevel op de Terpstrsjitte georiën-



teerd.

Re
Re

Iv
Iv



De bedrijfsbebouwing heeft een representatieve gevel aan de zijde van de Terpstrjitte.

Hoofdvorm


De bedrijfsbebouwing is één bouwlaag met een duidelijke kap.



De bedrijfswoning is maximaal één bouwlaag met een kap.
De massa-opbouw is enkelvoudig.



De gebouwen zijn kantig opgezet.



Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt.



Aanzichten
Er is sprake van duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte (Terpstrjitte).



Evenwicht tussen verticaal gerichte gevelopeningen en horizontale accenten.



Overwegend traditionele hoofdopzet.



Opmaak
Bij bestaande bebouwing: aandacht voor ambachtelijk traditionele details.



Nieuwbouw kent een zorgvuldige detaillering van gevelopeningen en/of daklijsten; bij



bedrijfsbebouwing blijft dit sober.
De bedrijfsbebouwing heeft gevels in baksteen, hout of geprofileerde beplating en da-



ken met dakpannen of geprofileerde beplating.



Het kleurgebruik is passend bij de landschappelijke en dorpse omgeving.
Geen reflecterende en lichte en/of fel gekleurde hoofdmaterialen toepassen.




Kleuraccenten zijn ondergeschikt in het gevelbeeld.

Diversen
De erfgrenzen zijn afgestemd op de bestaande verkaveling ter plaatse van de Annabuorren en haaks op de Frjentsjerter Feart. Het erf is landschappelijk ingepast met
groene elementen die qua type en sortiment beplanting passen bij de omgeving (zoals



hagen, bomenrij, etc). Alle bebouwing en functies zijn gesitueerd op het erf, binnen
de groene elementen.
Opslag van goederen en geparkeerde auto’s aan het zicht onttrekken.



Beleidsintentie: Up - als uitgangspunt hanteren. Re - respecteren en interpreteren. Iv - incidenteel veranderbaar
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4 . 1 1 . 4

Referentiebeelden

Woonlocatie Thaborwei

Foto’s. Referentie naar traditionele architectuur

Bedrijfslocatie Terpstrjitte

Foto’s. Bij het landschap passend kleur- en
kleuraccenten ondergeschikt in het gevelbeeld.

materiaalgebruik;

Foto. Bij het landschap passend kleur- en materiaalgebruik; representatieve gevel.
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5

J u r i d i s c h e
t o e l i c h t i n g

5.1

Algemeen
Wro, Bro en SVBP
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) toegepast.
De SVBP2012 bevat een aantal juridische regels die moeten worden opgevolgd.
Voor de planregels betekent dit onder meer dat niet meer wordt gesproken van
voorschriften maar van regels. Tevens zijn er een aantal dwingend voorgeschreven begripsbepalingen, die worden neergelegd in het artikel aangaande
begrippen. Ook schrijft de SVBP2012 voor op welke wijze er invulling moet
worden gegeven aan de wijze van meten. In het Bro is een formulering opgenomen ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze
teksten zijn neergelegd in de planregels.

5.2

Bestemmingsplanprocedure
In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure
vastgelegd. Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden:
Voorbereidingsfase
Door burgemeester en wethouders wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Bro (in Huis aan Huis en via de website) kennis gegeven van
het voornemen om dit bestemmingsplan te herzien. De gemeente voert ten
behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan vervolgens onderzoek
uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in
de gemeente.
De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro haar
voornemen (vaak in de vorm van een voorontwerpbestemmingsplan) beschikbaar aan de besturen en diensten van hogere overheden. Ook biedt de gemeente eventueel de mogelijkheid om een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan via inspraak. De gemeente geeft een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan worden vermeld in de toelich-
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ting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover noodzakelijk verwerkt in
regels en verbeelding.
Terinzageleggingsfase
Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-,
nieuws- of huis-aan-huisblad en op de internetpagina van de gemeente, wordt
het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.
In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.
Vaststellingsfase
Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste
12 weken vast.
Beroepsfase
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.
Indien Gedeputeerde Staten of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport
een zienswijze hebben ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is
overgenomen of indien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft
vastgesteld, geschiedt bekendmaking en terinzagelegging 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRvS).
Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven
aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, wordt het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken
na vaststelling het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

5.3

Structuur van de regels
ANALOOG EN DIGITAAL

De regels zijn zo opgesteld dat deze gebruikt kunnen worden in een analoog
alsook in een digitaal bestemmingsplan. Op basis van de Wro is het digitaal
vastgestelde bestemmingsplan leidend. Als er een verschil bestaat tussen het
analoge en digitale bestemmingsplan is het digitale bestemmingsplan bepalend
qua vormgeving en inhoud.

STANDAARD

De hoofdstukindeling van de regels is op een standaardwijze opgesteld, namelijk:

HOOFDSTUKINDELING

-

Hoofdstuk 1: Inleidende regels
 Begrippen
 Wijze van meten
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-

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
Bestemmingen

-

Hoofdstuk 3: Algemene regels
 Anti-dubbeltelregel
 Algemene afwijkingsregels
 Algemene procedureregels
 Overige regels

-

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
 Overgangsrecht
 Slotregel

In de Inleidende regels (artikel 1 en 2) zijn algemene artikelen opgenomen die

HOOFDSTUK 1

voor het gehele plan van belang zijn. In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van de in het plan voorkomende relevante begrippen. Dit is alleen het geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, conform
normaal spraakgebruik, vatbaar zijn. In artikel 2 is vastgelegd op welke wijze
maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden. Door een vaste omschrijving van de begrippen en van de wijze van meten te hanteren, wordt
eenduidigheid in de bedoelingen van het plan gegeven en wordt de rechtszekerheid hiervan vergroot.
In de bestemmingsregels (artikelen 3 tot en met 6) zijn de bestemmingen en

HOOFDSTUK 2

de gebruiks- en/of bebouwingsmogelijkheden van de betreffende gronden aangegeven. De bestemmingen zijn op alfabetische volgorde benoemd. In paragraaf 5.4 volgt een nadere toelichting op de bestemmingen. Afwijkingsmogelijkheden die in de verschillende bestemmingsregels zijn benoemd zorgen voor
enige flexibiliteit van toepassing van het plan. Ook geldt voor alle bestemmingen dat het college van burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen
stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken. Dit met het oog op het
voorkomen van zaken als een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het landschappelijke beeld en de verkeersveiligheid. In alle bestemmingen zijn tevens specifieke gebruiksregels opgenomen die er nadrukkelijk op toezien welk gebruik als in strijd met het bepaalde in de bestemmingsomschrijving wordt aangemerkt.
In de algemene regels (artikelen 7 tot en met 10) staan artikelen benoemd die

HOOFDSTUK 3

in het algemeen voor het gehele bestemmingsplan gelden en staan min of
meer los van de specifieke bestemmingsregels en worden om die reden in een
apart hoofdstuk opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om de voor alle bestemmingen geldende algemene afwijkingsregels.
In de overgangs- en slotregels is overeenkomstig de in het Bro voorgeschreven

HOOFDSTUK 4

formulering van het overgangsrecht en de SVBP2012 de overgangs- en slotregels in de afsluitende artikelen (11 en 12) opgenomen. Bijzonderheid in deze is
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dat in artikel 11.3 persoonsgebonden overgangsrecht is opgenomen. Dit ten
behoeve van de voortzetting van het bestaande gebruik van gronden en bouwwerken als recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding “recreatiewoning”
(Terpstrjitte 7) door de huidige eigenaar.

5.4

Toelichting op de bestemmingsregels
Bestemming ‘Bedrijf’ (artikel 3)
De bestemming ‘Bedrijf’ heeft betrekking op de gronden die zijn bedoeld ten
behoeve van de uitbreiding van het bouwbedrijf op de locatie Terpstrjitte.
Binnen deze bestemming zijn bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan zoals die zijn genoemd in de bij de regels opgenomen Staat van bedrijven, alsook zwaardere bedrijvigheid uitsluitend in de vorm van een bouw- en
aannemersbedrijf. Eén bedrijfswoning en ondergeschikte detailhandel is eveneens in de bestemming begrepen, alsook groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en water. Binnen de bestemming is het bouwen van gebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan, maar hiervan kan tot een oppervlakte van 75 m2 en een bouwhoogte van
niet meer dan 3 m worden afgeweken. De goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen zijn vastgelegd op 5 m respectievelijk 9 m, dan wel de bestaande
goot- en bouwhoogte als die hoger zijn. Voor de bedrijfswoning geldt een afwijkende goothoogte van 4 m. De dakhelling is ten minste 15° en ten hoogste
45°. Tevens geldt een regeling voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder ook overkappingen worden verstaan.
Voorwaardelijke bepaling t.b.v. landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing van het planvoornemen betreffende de bedrijfslocatie is geborgd door het stellen van voorwaardelijke bepalingen in de specifieke gebruiksregels. In artikel 3.4 is geregeld dat het gebruik van de nieuw te
realiseren bedrijfsgebouwen alleen kan plaatsvinden wanneer de gronden zijn
ingericht met opgaande en afschermende beplanting zoals aangegeven in figuur 7 van voorliggende toelichting (zie pagina 15, alsook bijlage 1).
Bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ (artikel 4)
De bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ geldt voor wegen met een beperkte verkeersfunctie, bedoeld voor de ontsluiting van aanliggende gronden en het
doorgaande verkeer. Dergelijke gronden hebben betrekking op woonstraten,
maar ook op voet- en fietspaden en parkeervoorzieningen. In de bestemming
zijn eveneens groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en water toegestaan. In de bestemming zijn de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermbeplanting, bruggen, voorzieningen voor voetgangers en
fietsers, bushaltes en dergelijke begrepen. De bestemming kan, afgezien van
een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een ingrijpende wijziging
van het profiel voorzien. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen, maar
voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer wel bouwwerken,
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geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Hiervoor geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.
Bestemming ‘Water’ (artikel 5)
Voor zover dit van belang is voor de ruimtelijke beleving en het gebruik (structurele betekenis als voorziening ten behoeve van de waterhuishouding) is de
bestemming ‘Water’ toegekend aan oppervlaktewater (zijnde waterlopen en
waterpartijen), met de daarbij horende waterhuishoudkundige zaken zoals oeverstroken en voorzieningen ten behoeve van het watersysteem. De bestemming geldt voor de reeds aanwezige perceelsloten met oevergedeeltes en de
nog aan te leggen perceelssloten bij de woonlocatie aan de Thaborwei als wel
de bedrijfslocatie aan de Terpstrjitte. In de bestemming kan niet worden gebouwd, met uitzondering van het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, die tot een hoogte van niet meer dan 3 m toegestaan zijn.
Bestemming ‘Wonen’ (artikel 6)
De bestemming ‘Wonen’ is opgenomen voor de nieuw aan de Thaborwei te realiseren woningen, alsook de aan Terpstrjitte 11 toe te voegen gronden bij het
achtererf. De aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in
combinatie met aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven. Tevens zijn groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en water in de bestemming begrepen.

Model: 6 woningen

Model: 5 woningen

Figuur 23. Kaartfragment van inrichtingstekening en voor de woonlocatie aan de Thaborwei (Bron: BügelHajema Adviseurs, 2014)

In de bouwregels is vastgelegd dat het bouwen van hoofdgebouwen (zijnde
maximaal 6 woningen) uitsluitend binnen een bouwvlak is toegestaan. De aangegeven bouwvlakken in de verbeelding zijn gebaseerd op de inrichtingstekening die voor de woonlocatie is opgesteld en de daarin aangegeven maten voor
de bebouwing.
Een afstand van minimaal 3 m tot de zijdelingse perceelgrens dient te worden
aangehouden voor niet-aaneengebouwde zijden van de hoofdgebouwen. Verder
geldt een maximale goot- en bouwhoogte van niet meer dan 4 m respectievelijk 9 m en dienen hoofgebouwen te worden afgedekt met een kap waarvan de
dakhelling minstens 40 en maximaal 55 graden is. In de regels is verder een
uitgebreide regeling opgenomen ten behoeve van het bouwen van aan- en uit-
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bouwen, bijgebouwen en overkappingen, alsook bouwwerken, geen gebouwen
zijnde. De maximale oppervlakte die hiertoe in totaal mogelijk wordt gemaakt
is 100 m2. Een afwijkingsregeling voor het bouwen is daarnaast opgenomen om
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op minder dan 3 m achter
(het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw te
bouwen. Tevens kan voor dergelijke bebouwing worden afgeweken naar een
maximale bouwhoogte van niet meer dan 7 m. Verder geldt de bepaling dat
niet meer dan 50% van het gehele bouwperceel met bebouwing mag worden
ingevuld.

5.5

Overige aspecten
Ondergeschikte voorzieningen
In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande
voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, bermen, geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in de
bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
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6

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

6.1

Economische uitvoerbaarheid
Wet- en regelgeving
Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven.
Dit bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het planvoornemen om
in het plangebied een bedrijfsuitbreiding aan de Terpstrjitte en woningnieuwbouw aan de Thaborwei mogelijk te maken. Het planvoornemen is daarmee
een bouwplan op grond van artikel 6.2.1, lid a, Bro (“het bouwen van één of
meer woningen”) en artikel 6.2.1, lid b, Bro (“het bouwen van één of meer
hoofdgebouwen”) en moet in het kader van de Grondexploitatiewet derhalve
als zodanig worden beschouwd.
Doel van een grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiele haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende
gronden. Wanneer het verhaal van de kosten anderszins verzekerd wordt, zoals
met een anterieure overeenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan,
op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro, niet noodzakelijk.
Onderzoek
Exploitatiekosten
Het plangebied wordt door een private partij ontwikkeld. Tussen de ontwikkelende partij en de gemeente wordt voor vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan een anterieure grondexploitatieovereenkomst overeengekomen. Hierin wordt bepaald dat de exploitatie geheel in handen van en voor risico van de ontwikkelende partij komt te liggen. De ontwikkelende partij
draagt alle kosten van het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. De
gemeente hoeft hiertoe geen risicodragende investeringen voor haar rekening
te nemen.
Onderzoeks- en plankosten
De kosten voor voorliggend bestemmingsplan en de daarbij behorende noodzakelijke onderzoeken worden door de aanvrager van de bestemmingsplanher-
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ziening gedragen. De kosten van de gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor planbegeleiding. Deze worden gedekt uit de legesheffing.
Planschade
Door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de betreffende gronden is er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van
het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1. Wro een verzoek tot
tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die
samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade zullen eveneens
door de aanvrager van de bestemmingsplanherziening worden gedragen. Hiervoor wordt tussen de gemeente en de aanvragers een planschadeovereenkomst
gesloten.
Conclusie
Voorgaande betekent dat het voorliggende bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
6 . 2 . 1

Inspraak en overleg voorontwerp
INSPRAAK

Voorliggend bestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen. Wel is op 21 augustus 2014 een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Tirns voor belangstellenden geweest.

OVERLEG

Het voorontwerpbestemmingsplan is verder in het kader van het bestuurlijk
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro aan belanghebbende maatschappelijke instanties verstuurd. Deze zijn in de periode van 21 augustus 2014 tot 2 oktober 2014
in de gelegenheid gesteld om te reageren. Provinsje Fryslân en Brandweer
Fryslân hebben op het plan gereageerd. De beide ingekomen reacties zijn als
bijlage 6 bij dit bestemmingsplan opgenomen. Hieronder volgt in het kort een
samenvatting.
Provinsje Fryslân
In de reactie van Provinsje Fryslân per brief d.d. 10 september 2014 is aangegeven dat provinciale belangen in het plan op een juiste wijze zijn verwerkt en
dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
Reactie
Onder dankzegging wordt de reactie van Provinsje Fryslân ter kennisgeving aangenomen.
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Brandweer Fryslân
Per brief d.d. 24 september 2014 adviseert Brandweer Fryslân het volgende:
1.

Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen waarvoor
de in de brief van de brandweer genoemde aspecten als basis dienen.

2.

De mogelijkheid te onderzoeken om de bluswatervoorziening te verbeteren op/rond de bedrijfslocatie. Dit geldt alleen wanneer de aldaar gelegen woning niet direct bereikt kan worden.
Reactie
Ad. 1. Ten behoeve van een eerder voorontwerpbestemmingsplan (van
november 2012) is voor de woonlocatie aan de Thaborwei al een
verantwoording van het groepsrisico uitgevoerd. Deze verantwoording is tevens in het in augustus 2014 bij de verschillende
overleginstanties

aangeleverde

voorontwerpbestemmingsplan

verwerkt en opgenomen (zie paragraaf 4.8 en bijlage 4). De verantwoording van het groepsrisico uit 2012 volstaat nog steeds
voor het huidige plan. De uitbreiding van de bedrijfslocatie aan
de Terpstrjitte is hierin niet betrokken, maar dat is gelet op de
activiteiten aldaar in dit geval ook niet nodig.
Ad. 2. Met voorliggend bestemmingsplan is geen sprake van de mogelijkheid om een woning te realiseren bij de bedrijfslocatie. Hoewel sprake is van het opnemen van een woonbestemming ten behoeve van de vergroting van het achterliggende erf bij de bedrijfswoning en het buurperceel aan de Terpstrjitte 11, wordt ter
plaatse geen bouwtitel voor een woning mogelijk gemaakt.
6 . 2 . 2

Tervisielegging ontwerp

Voorliggend ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 14 november 2014,
gedurende 6 weken, tot en met 29 december 2014 voor een ieder ter visie gelegen. Binnen de termijn van tervisielegging konden zienswijzen naar voren
worden gebracht. Er zijn op het bestemmingsplan geen zienswijzen ingekomen. Derhalve is het bestemmingsplan in de openbare raadsvergadering van 19
februari 2015 ongewijzigd vastgesteld.

027.19.61.01.00.toe - Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei
te Tirns - 19 februari 2015

81

Colofon
Opdrachtgever
dhr. K. Bootsma
Bestemmingsplan
BügelHajema Adviseurs b.v.
Supervisie
BügelHajema Adviseurs b.v.
Projectnummer
027.19.61.01.00

BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu BNSP
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E leeuwarden@bugelhajema.nl
W www.bugelhajema.nl
Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en Amersfoort

