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I n l e i d i n g  

De bedrijventerreinen De Skou en Draeisleat - Osingahuzen aan de oostkant 

van Heeg zijn bedrijventerreinen voor voornamelijk watersportgebonden be-

drijvigheid. Door een kleine groep ondernemers uit Heeg is het initiatief ge-

nomen om dit terrein in oostelijke richting uit te breiden. In dit plan wordt te-

vens het terrein van de voormalige zuivelfabriek meegenomen. In een deel 

hiervan is een aannemersbedrijf gevestigd. Het plan maakt het mogelijk om 

hier tevens een maritiem centrum te vestigen, met dienstverlening en detail-

handel. 

Daarmee ontstaat ook een aantrekkelijker entree van het bedrijventerrein. 

 

Het plangebied omvat het oostelijke deel van het bedrijventerrein De Skou, en 

het gebied ten oosten daarvan, tot de waterweg Wide Wimerts. Het oostelijke 

deel van De Skou is in het plan betrokken, omdat op het terrein van de jacht-

club functies komen, die het vigerende bestemmingsplan niet toestaat (onder 

meer horeca). Het deel van het plangebied aan de Wide Wimerts wordt inge-

richt als natuurgebied. 

 

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

hoofdstuk 3 wordt het provinciaal en gemeentelijk beleid uiteengezet voor zo-

ver dit van toepassing is op het voorliggende bestemmingsplan. Hierna komen 

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

toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5. Als laatste is in hoofdstuk 6 de uit-

voerbaarheid van het plan uiteengezet. 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het gebied aan de oostkant van Heeg is ingericht voor watersportgebonden be-

drijvigheid. Het terrein biedt ruimte aan een breed scala van bedrijven in de 

recreatie- en watersportsfeer: jachthavens, jachtnieuwbouw- en reparatiewer-

ven, dienstverlenende bedrijven en dergelijke. 

 

Het deel dat het dichtst bij de bebouwde kom van Heeg ligt, is in de ’90-er ja-

ren van de vorige eeuw ontwikkeld. Dit terrein is een zogenoemd gezoneerd 

terrein. Dat betekent dat hier ook bedrijven met een hoge milieubelasting mo-

gen worden gevestigd, mits passend binnen de vastgestelde geluidszone. In 

2005 is een plan ontwikkeld voor een oostelijke uitbreiding, het terrein De 

Skou. Tegelijkertijd is een nieuwe geluidzone om het bestaande en nieuwe ter-

rein vastgesteld, maar hieraan is door de Raad van State goedkeuring onthou-

den. Daardoor is de ‘oude’ geluidzone uit 1991 nog steeds van kracht. Deze 

reikt niet tot in het plangebied van voorliggend bestemmingsplan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i g u u r  1 .  G l o b a l e  s i t u e r i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  t e n  o p z i c h t e  v a n  

h e t  b e s t a a n d e  b e d r i j v e n t e r r e i n  
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In figuur 1 is de ligging van het plangebied globaal in rood aangegeven. De 

plangrens loopt ten westen van de bestaande ontsluitingsweg naar het zuide-

lijke terreindeel, dat was opgenomen in bestemmingsplan Heeg-De Skou uit 

2005 en verder zuidelijk aan de westzijde van de nieuw aan te leggen water-

verbinding vanaf de Hegemer Far. Aan de oostzijde vormt het water van de 

Wide Wimerts de plangrens. Daarnaast omvat het plangebied: 

- het perceel van de voormalige zuivelfabriek, dat bijdraagt aan de en-

treefunctie van het bedrijventerrein; 

- het pand van de nieuwe jachtclub Heeg, dat tevens een horeca- en (be-

perkte) logiesfunctie en een besloten karakter De Opper krijgt; 

- een perceel aan de zuidwestrand van het terrein waarvoor dezelfde 

bouwregels en beeldkwaliteitseisen gaan gelden als elders in het plan-

gebied. 

 

Uit de luchtfoto blijkt de betekenis van de watersport voor het terrein ten 

westen van het plangebied. 

2 . 2   

H e t  p l a n  

Het plan omvat de volgende onderdelen (zie figuur 2): 

- Aan de invalsweg naar het bedrijventerrein wordt de bestaande bebou-

wing van de voormalige zuivelfabriek gehandhaafd. Vooralsnog wordt uit-

gegaan van het vertrek van het aannemersbedrijf van deze locatie.  

- Het voorliggende plan biedt tevens de mogelijkheid voor de realisatie 

van een ‘maritiem centrum’ ter plaatse van de voormalige melkfabriek, 

met daaraan gekoppeld detailhandel in watersportartikelen, dienstver-

lening en een informatiecentrum (zie ook figuur 2). 

 

 

F i g u u r  2 .  M o g e l i j k e  a a n p a s s i n g  v a n  d e  v o o r m a l i g e  z u i v e l f a b r i e k  

( B r o n :  K o l p a  A r c h i t e c t e n )  
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- Aan de westkant van de ontsluitingsweg is de nieuwe jachtclub Heeg ge-

situeerd. Binnen het plangebied valt alleen het jachtclubgebouw, be-

staande uit een café-restaurant en een beperkt aantal overnachtings-

mogelijkheden (maximaal 10 op maximaal 60 m²). De jachtclub heeft 

een besloten karakter. Dit betekent dat de club alleen toegankelijk is 

voor bezoekers en gasten van bedrijven die op het bedrijventerrein De 

Skou zijn gevestigd. De bijbehorende  boothuizen, een verkoophaven en 

‘gewone’ aanlegplaatsen vallen binnen het plangebied van bestem-

mingsplan De Skou. 

- Er zal een nieuwe insteekhaven vanaf het Heeger Far worden gereali-

seerd, bedoeld voor de ontsluiting van de bedrijfspercelen aan de oost- 

en westzijde van het nieuwe water; aan de oostzijde van het water 

wordt een kade gerealiseerd voor gemeenschappelijk gebruik door de 

aangrenzende bedrijfspercelen. 

- Circa 20 bedrijfskavels, die zijn bedoeld voor bedrijven die direct of in-

direct met de watersport te maken hebben: scheepsreparatiebedrijven, 

toeleveringsbedrijven van specifieke scheepsonderdelen en dienstverle-

nende bedrijven als een scheepsmakelaar of een (scheeps)assurantie-

bedrijf. 

- De bedrijven worden geplaatst in clusters van meerdere bedrijven, om-

geven door een groene boombeplanting. Op deze wijze ontstaan een 

soort van erven die refereren aan boerderijen en schuren: gebouwen be-

staande uit bruin en zwart geteerde houten wanden met rode en soms 

grijze pannen gedekte kappen. De bedrijfsgebouwen komen langs de 

ontsluitingsweg in een losse setting, met op een aantal plaatsen open 

groene enclaves tussen de bedrijven. Achter de bedrijven mag een wa-

terloop worden gerealiseerd van maximaal 6 meter breed, waarlangs de 

bedrijfspercelen over water kunnen worden ontsloten. Daartoe wordt de 

mogelijkheid geschapen voor de aanleg van (maximaal 8) insteekhavens 

met een maximale breedte van 10 m. Het is de bedoeling dat deze in-

steekhavens bijdragen aan het begrenzen van de bedrijvenclusters door 

ze aan de buitenkant van deze clusters te situeren. De ontsluitende wa-

terloop wordt verbonden het Hegemer Far. Door deze inrichting grenzen 

alle bedrijfspercelen op het zuidelijke terreindeel aan water. Het doel 

van dit water is om bedrijven de gelegenheid te bieden daar enkele - ei-

gen - vaartuigen af te meren, maar niet om daar de zogenaamde werk-

voorraad te bergen; bedrijfsactiviteiten zijn hier dan ook niet toege-

staan. Voor bedrijfsactiviteiten is de kade langs de nieuwe insteekhaven 

bedoeld. 

- Een natuurzone van 75 meter breed rietland langs de Wide Wimerts. De 

strook rietland bestaat uit water, riet en beperkt opgaande beplanting 

en struikgewas. De bestaande kade langs de Wide Wimerts wordt ge-

handhaafd. Figuur 3 geeft een beeld van de inrichting van de natuurzo-

ne. Achter de kade langs de Wide Wimerts komt een sloot. Het gebied 

daarachter kent drie peilen voor het maaiveld: NAP - 0,52 m voor een 

plas-draszone, NAP - 0,42 m voor een riet, ruigte en opgaande beplan-

ting en een tussengebied met riet en ruigte met een peil van NAP – 
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0,47 m. Het doel van deze natuurstrook is om een aantrekkelijke en na-

tuurlijke overgang te creëren van het open landschap aan de oostzijde 

van het plangebied naar de nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied. 

Tevens biedt de inrichting van de strook een habitat voor waterspitsmuis 

en noordse woelmuis. 

 

 
F i g u u r  3 .  I n r i c h t i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  

 

- De natuurzone zal worden beheerd door een stichting die erop toeziet 

dat het gewenste beeld (voornamelijk bestaande uit riet met doorzich-

ten, ruigte en enige beplating) wordt gerealiseerd en wordt behouden.  
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Hoofddoelstelling van het plan is om een hoogwaardig met name watersport-

gebonden bedrijventerrein te ontwikkelen. De bedrijven zullen in dat licht aan 

hoge eisen van beeldkwaliteit moeten voldoen. In het beeldkwaliteitsplan dat 

voor het plangebied is opgesteld, zijn eisen opgenomen over (onder meer) de 

inrichting van de bedrijfsterreinen, de situering en de bouwvorm van de hoofd-

gebouwen, het kleur- en materiaalgebruik en de inrichting van het plangebied.  

 

De bedrijfsgebouwen worden projectmatig ontwikkeld onder eenduidige archi-

tectuur. Dat is een belangrijk aspect voor het realiseren van het gewenste 

beeld.  

 

In het voorliggende bestemmingsplan is voor wat betreft de maatvoering aan-

sluiting gezocht bij die van de Friese stelpboerderij: een maximale goot- en 

bouwhoogte van 3,5 en 12 meter. Dit geldt niet voor de voormalige zuivelfa-

briek: hiervoor geldt een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

 

Op het bedrijventerrein zullen bedrijfswoningen uitsluitend na omgevingsver-

gunning kunnen worden toegestaan. Criteria daarbij zijn onder meer dat de 

bedrijfswoning bedrijfsmatig noodzakelijk en milieuhygiënisch inpasbaar moet 

zijn. Het moet bovendien gaan om inpandige woningen. De gemeente zal in z’n 

algemeenheid zeer terughoudend omgaan met het toestaan van bedrijfswonin-

gen, waarbij verder als uitgangspunt geldt dat gemiddeld 1 woning zal worden 

toegestaan per hectare netto uitgeefbaar terrein. 

 

Figuur 3 geeft een beeld van de inrichting van het terrein. De exacte inrichting 

is mede afhankelijk van de wensen van de gebruikers en de te stellen eisen op 

basis van het beeldkwaliteitsplan. 

 

D u u r z a a m h e i d  

Doelstelling is om in het gebied een hoog niveau van duurzaamheid te berei-

ken. Daarbij passen  een emissievrije bouwwijze en onderhoudstechniek en het 

gebruik van milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. Wat betreft de afvoer 

van hemel- en vuilwater zal een gescheiden waterafvoerstelsel worden aange-

legd. 

2 . 3   

B e e l d k w a l i t e i t  

Voor het plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Uitgangspunt is in de 

eerste plaats een optimale landschappelijke inpassing, die tot uiting komt in 

de volgende aspecten: 

1. Een voldoende afstand tussen de rand van het bedrijventerrein en de 

Wide Wimerts als recreatieve vaarroute, met inrichting van de natuur-

zone zoals in het voorgaande beschreven. 
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2. Een bebouwing van individuele panden, die in samenhangende clusters 

zijn gegroepeerd, meet een gelijksoortige architectuur die qua maat en 

schaal refereert aan boerderijen. 

3. Handhaving van het zicht op Osingahuizen. 

4. Handhaving van de zichtrelatie vanaf De Opper naar de Wide Wimerts. 

5. Een geleidelijke overgang van bedrijventerrein naar omringend land-

schap, vergelijkbaar met een boerenerf. 

6. Een groenzone die past in een waterrijk klei-op-veengebied. 

 

Ook op de bedrijfserven komen bomen, die refereren aan een boerenerf. Aan 

de achterzijde van de percelen die grenzen aan de natuurzone komt een zone 

met een variabele breedte, waar bebouwing en bedrijfsactiviteiten zijn uitge-

sloten. Een inrichting met een houten vlonder of riet is hier wel mogelijk. Via 

groenzones bestaande uit gras tussen de bedrijven is er zicht op het achterlig-

gende landschap. 

 

In het Beeldkwaliteitsplan zijn per gebied eisen opgenomen, ook voor de in-

richting van het terrein van de voormalige zuivelfabriek. Deze dient zijn karak-

teristiek als zuivelfabriek te behouden, waarbij het voorterrein een meer re-

presentatief aanzien moet krijgen met groene randen en bomen. 
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B e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d :  N o t a  R u i m t e  ( 2 0 0 4 )  

In 2004 is Zuidwest-Fryslân samen met 19 andere gebieden in Nederland aan-

gewezen als Nationaal Landschap. Specifieke kwaliteiten van het gebied zijn 

de aanwezigheid van de Friese meren, oude structuren van dijken en terpen, 

op het water gerichte dorpen en stadjes en de overgang van het merengebied 

naar het besloten landschap van Gaasterland met zijn heuvels en kliffen. Doel-

stellingen ten aanzien van de Nationale Landschappen zijn: 

- De landschappelijk, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behou-

den, duurzaam beheren en waar mogelijk versterken en de toeristische 

betekenis laten toenemen. 

- ‘Behoud door ontwikkeling’: landschapskwaliteiten zijn medesturend voor 

de gebiedsontwikkeling. Of met andere woorden, ontwikkelingen zijn mo-

gelijk mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt. 

 

In het uitvoeringsprogramma uit 2006 wordt aangegeven dat Zuidwest-Fryslân 

is gebaat bij een verdere ontwikkeling van het gebied, waarbij  het bestaande 

landschap het vertrekpunt is voor het nieuwe. Ontwikkelingen zijn mogelijk en 

zelfs gewenst, maar moeten in het verlengde liggen van de ontstaansgeschie-

denis en de onderliggende structuren. 

 

De ontwikkeling van bedrijventerrein De Skou past uitstekend binnen de doel-

stellingen van het Nationaal Landschap: er vindt vernieuwing plaats, met be-

houd en versterking van de voor Zuidwest-Fryslân kenmerkende landschappe-

lijke en natuurlijke waarden. 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  e n  r e g i o n a a l  b e l e i d  

Het Streekplan Fryslân 2007 ‘Om de kwaliteit van de romte’ is eind 2006 door 

Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het bevat het provinciaal beleid voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van de provincie in de periode tot 2016. In het streek-

plan heeft Heeg de status van ‘recreatiekern’ en van ‘bedrijfsconcentratie-

kern’. Bij de recreatiekernen streeft de provincie naar ‘versterking van hun 

potenties voor de vaarrecreatie en de benutting van cultuurhistorie’. Van de 

kernen in zuidwest-Fryslân die als recreatiekern zijn aangewezen, vervult Heeg 

wat betreft watersportgebonden bedrijvigheid een hoofdrol. Daarbij is wel ‘ex-

tra zorgvuldigheid bij de landschappelijke inpassing’ gewenst. In Heeg mag e-
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nig bedrijventerrein op voorraad worden aangelegd. Daarbij moet het wel gaan 

om watersportgebonden bedrijvigheid. 

 

De provincie streeft naar het behoud van waardevolle gebouwen, de afbraak 

van beeldverstorende bebouwing en het afronden en opknappen van onsamen-

hangende bebouwing. Dit laatste onder andere door nieuwe vormen van wo-

nen, werken en recreëren in dergelijke bebouwing te stimuleren. 

 

Het Streekplan Fryslân heeft de status van provinciale structuurvisie gekregen.  

In de tegelijkertijd vastgestelde Provinciale Verordening Fryslân geeft de pro-

vincie aan welke onderwerpen de provincie van provinciaal belang acht en op 

welke wijze de provinciale belangen moeten worden vertaald in 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 provinciale verordening is onder meer aangegeven dat uitbreiding van 

bedrijventerreinen toelaatbaar is, als de behoefte op basis van een regionaal 

bedrijventerreinenplan is aangetoond. In verband hiermee zijn voor vier deel-

gebieden in Fryslân bedrijfsterreinenplannen opgesteld, waaronder voor het 

zuidwestelijk deel van de provincie. De uitbreiding van bedrijventerrein De 

Skou wordt hierin positief beoordeeld. In paragraaf 3.4 wordt hierop nader in-

gegaan. 

3 . 3   

A t e l i e r  F r y s l â n  

Atelier Fryslân, een initiatief van de provincie Fryslân, is een onafhankelijk 

werkatelier dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over de ruimtelijke in-

richting van gebieden. Door het Atelier Fryslân zijn in het kader van het Friese 

Merenproject voorstellen uitgewerkt voor het waterfront van Heeg en de in-

richting van het achterland. Ook het bedrijventerrein Draeisleat-Osingahu-

zen/De Skou is daarbij betrokken. In het plan zijn ideeën opgenomen voor de 

oostelijke afronding van het bedrijventerrein, de inrichting van de ecologische 

zone en de inrichting van Osingahuzen. Onderstaande figuren geven daarvan 

een beeld. Atelier Fryslân heeft de vormgeving van dit bestemmingsplan bege-

leid. 
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F i g u u r  4 .  H o o f d l i j n e n  I n r i c h t i n g  O s i n g a h u z e n / D r a e i s l e a t  

D e  S k o u ,  A t e l i e r  F r y s l â n  

 

Het voorstel van het Atelier Fryslân vertoont veel overeenkomsten met de in-

richting van de initiatiefnemers: een beperkte uitbreiding van het bedrijven-

terrein in oostelijke richting en de inrichting van een strook van 65-75 meter 

breed langs de Wide Wimerts als ecologische verbinding. In deze strook is een 

recreatief voetpad getekend, met een verbinding naar de woongebieden van 

Heeg. Het terrein heeft een zodanige inrichting dat er sprake is van lange 

noord-zuidzichtlijnen. Daardoor houdt het terrein (zicht)relaties met het om-

ringend buitengebied. 

 

Voor het plangebied is ook een voorbeeldinrichting aangegeven (figuur 5). 
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F i g u u r  5 .  V o o r b e e l d i n r i c h t i n g  o o s t e l i j k e  a f r o n d i n g  

b e d r i j v e n t e r r e i n  A t e l i e r  F r y s l â n  

 

De voorbeeldinrichting verschilt in die zin van de plannen van de initiatiefne-

mers, dat in de voorbeeldinrichting van het Atelier slechts één extra waterver-

binding vanaf het Heegervar in noordelijke richting wordt gegraven, waarbij de 

bedrijven alleen aan de westkant van deze waterweg zijn gesitueerd. 

3 . 4   

B e d r i j v e n t e r r e i n e n p l a n  r e g i o  

Z u i d w e s t  F r y s l â n  

Door de provincie Fryslân wordt voor vier regio’s een bedrijventerreinenplan 

opgesteld, waaronder voor de regio Zuidwest, waartoe de gemeenten Gaaster-

lân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en Súdwest-Fryslân behoren. Door regiona-

le samenwerking bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen kan een 

breed en gevarieerd aanbod van typen bedrijventerreinen worden geboden en 
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kan een efficiënte en effectieve regionale promotie en acquisitie plaatsvinden. 

Bovendien kunnen vraag en aanbod zo optimaal op elkaar worden afgestemd,  

kan worden 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. 

 

In de nota wordt een onderscheid gemaakt in de volgende typen terreinen: 

 

 
 

Om de behoefte aan de verschillende typen bedrijventerrein in te kunnen 

schatten, moet de zogenoemde SER-ladder worden toegepast: eerst moet wor-

den bezien of ruimte kan worden gewonnen door optimaal gebruik te maken 

van bestaande ruimte, daarna of er mogelijkheden zijn voor meervoudig ruim-

tegebruik en pas in derde instantie naar nieuwe uitleglocaties. Conclusie is 

dat, rekening houdend met de SER-ladder, de planvoorraad waarschijnlijk goed 

aansluit op de segmentatie in de bestaande voorraad uit te geven terrein.  

 

De uitbreiding van De Skou kan worden beschouwd als een ‘modern bedrijven-

terrein, nat’ (2N). De uitbreiding is onderdeel van de geplande realisatie van 

nieuwe bedrijventerreinen in de periode tot 2015.    

3 . 5   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

M a s t e r p l a n  H e e g  2 0 0 8 - 2 0 1 8  ( 2 0 0 8 )  

In het Masterplan wordt het ruimtelijk perspectief van Heeg geschetst. Aange-

geven wordt dat het bedrijventerrein minder ver in oostelijke richting is aan-

gelegd dan in de ’90-er jaren was voorzien. De aanleg van een ecologische zo-

ne langs de Wide Wimerts is evenmin gerealiseerd, omdat daarvoor de financi-

ele middelen ontbreken. In het masterplan werd nog uitgegaan van de volledi-

ge realisatie van bedrijventerrein De Skou; een verdere oostelijke uitbreiding 

en het alsnog aanleggen van de natuurzone werden nog niet voorzien. 

 

E c o n o m i s c h e  b e l e i d s n o t i t i e  2 0 0 8  

In de ‘Economische beleidsnotitie’ ontvouwt de gemeente haar beleid ten aan-

zien van onder andere bedrijventerreinen. In Heeg en Woudsend zijn in de af-

gelopen jaren veel terreinen uitgegeven aan bedrijven met een link met de wa-

tersport. Deels gaat het daarbij om bedrijven van buiten de gemeente. Een ho-

ge prioriteit wordt toegekend aan het opknappen van de entree van Heeg ter 
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plaatse van Osingahuzen en het creëren van nieuwe ruimte voor investeringen 

in watersportgebonden bedrijventerrein. Sleutelbegrippen daarbij zijn duur-

zaamheid, innovatie en  een goede inpassing in het (nationaal) landschap. De 

gemeente wil samen met het bedrijfsleven verkennen hoe een betere samen-

werking met kennisinstituten tot stand kan komen, hoe de export kan worden 

bevorderd en hoe de glasvezelstructuur kan worden uitgebouwd. 
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R a n d v o o r w a a r d e n  

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerreinen zal rekening moeten worden 

gehouden met een aantal randvoorwaarden. Het gaat daarbij om: 

- milieuaspecten (bedrijven en (bedrijfs)woningen, wegverkeerslawaai, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid); 

- ecologie; 

- archeologie; 

- water; 

- bodem. 

4 . 1   

M i l i e u a s p e c t e n  

4 . 1 . 1   

B e d r i j v e n  e n  b e d r i j f s w o n i n g e n  

Het oudste deel van het bedrijventerrein, Draeisleat-Osingahuzen is een zoge-

noemd gezoneerd bedrijventerrein, waar de vestiging van bedrijven met een 

grote milieuhinder (tot en met milieucategorie 4) is toegestaan. Vroeger waren 

dit ‘artikel 41-inrichtingen’, nu ‘risicovolle inrichtingen’. Hier zijn het bestem-

mingsplan Heeg-Draeisleat-Osingahuizen’ uit 1991 en de daarop aansluitende 

wijzigingsplannen vigerend. Dit bedrijventerrein heeft voor wat betreft lawaai 

een zone die tot buiten het eigenlijke bedrijventerrein reikt, maar niet tot het 

plangebied van het voorliggende bestemmingsplan (zie figuur 6). 
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F i g u u r  6 .  G e l u i d c o n t o u r e n  O s i n g a h u z e n - D r a e i s l e a t  1 9 9 1  

 

In 2005 is, gelijktijdig met de procedure voor de uitbreiding van het bedrijven-

terrein in oostelijke richting (bestemmingsplan Heeg-De Skou), een procedure 

gevolgd voor uitbreiding van de geluidszone tot aan globaal de Wide Wimerts 

en de Jeltesleat. De Raad van State heeft naar aanleiding van ingesteld beroep 

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Fryslân aan de uitbreiding van de 

geluidzone afgewezen, omdat deze zone voor een deel betrekking had op een 

niet-gezoneerd terrein, namelijk het deel ten zuiden van het gebied waar het 

bestemmingsplan Draeisleat betrekking op heeft. In de praktijk betekent dit 

dat alleen de oude geluidzone van kracht is. Momenteel worden stappen gezet 

om de zone van het bedrijventerrein opnieuw te bepalen. Aansluitend zal dit 

plangebied te zijner tijd van een geluidszone worden voorzien. 

 

Op bedrijventerrein De Skou geldt dat bedrijven tot en met categorie 3 zijn 

toegestaan, met een vrijstelling tot categorie 4. Bedrijfswoningen zijn na om-

gevingsvergunning toegestaan. 
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Plangrens globaal 

In 2007 is voor scheepswerf Syperda aan de noordzijde van de weg Osingahu-

zen een geluidszone vastgesteld (figuur 7). De zone van dit bedrijf reikt niet 

tot het plangebied van het voorliggende plan. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F i g u u r  7 .  Z o n e  s c h e e p s w e r f  S y p e r d a  

 

De uitspraak van de Raad van State omtrent de zone van bedrijventerrein 

Draeisleat/Osingahuzen/De Skou betekent dat rekening moet worden gehou-

den met beperkingen voor de bedrijfsvoering van bedrijven in verband met de 

aanwezigheid van woningen. Daarbij gaat het om woningen aan de Osingahu-

zen en de (nieuwe) rij bedrijfspercelen aan De Opper waar eventueel een be-

drijfswoning bij gerealiseerd zou kunnen worden. Vanaf deze woningen is een 

interne zonering op het terrein op de plankaart aangegeven: 

- tot 50 meter vanaf de woningen/woon-werkunits zijn bedrijven uit de 

VNG-categorie 1 en 2 toegestaan; 

- tot 100 meter bedrijven uit categorie 1, 2 en 3.1; 

- meer dan 100 meter: bedrijven uit categorie 1, 2, 3.1. en 3.2. 

 

Op het terrein zijn binnen het onderhavige bestemmingsplan bij afwijking be-

drijfswoningen toegestaan. Belangrijk criterium daarbij is dat de bedrijfswo-

ningen milieuhygiënisch inpasbaar zijn en niet ten koste gaan van de ontplooi-

ingsmogelijkheden van (andere) bedrijven. De kans daarop is overigens gering, 

gezien de beoogde hoogwaardige uitstraling van het terrein. Te verwachten is 
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dat het terrein vooral aantrekkelijk zal zijn voor bedrijven die geen sterk ne-

gatief effect zullen hebben op het woon- en leefklimaat. 

 

Op het bestaande bedrijventerrein De Skou zijn bedrijfswoningen na vrijstel-

ling toegestaan. Ook daarbij is voorgeschreven dat bij de verlening van de vrij-

stelling rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor andere bedrij-

ven en de milieuhygiënische inpasbaarheid. 

 

De toegelaten bedrijven zijn aangegeven in de Staat van bedrijven in de bijla-

ge bij de planregels. 

 

Wat betreft het nautisch centrum zijn alleen bedrijven uit milieucategorie 1 

en 2 toegestaan, alsmede het bestaande aannemersbedrijf. 

 

Gezien het karakter van het bedrijventerrein worden risicovolle inrichtingen 

nadrukkelijk uitgesloten. 

4 . 1 . 2   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op ge-

richt om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai te voorko-

men en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. 

In de Wgh is in artikel 74 bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)- 

zone aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 kilometer per uur is toe-

gestaan. 

 

In onder andere artikel 82 van de Wgh is bepaald dat de ten hoogste toegesta-

ne geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op een gevel van een wo-

ning binnen een geluidszone 48 decibel is. 

 

Op het bedrijventerrein De Skou en Uitbreiding De Skou is een snelheid van ten 

hoogste 30 kilometer per uur toegestaan. Dit betekent dat deze wegen geen 

geluidszone in de zin van de Wet geluidhinder hebben. Dit ook gezien de lage 

te verwachten verkeersintensiteiten: de wegen op het terrein hebben voorna-

melijk een functie voor de bedrijven die er gevestigd zijn. 

 

Voor de weg Osingahuzen is wel een berekening van het wegverkeerslawaai 

aan de gevel van mogelijke toekomstige bedrijfswoningen noodzakelijk, omdat 

de maximumsnelheid hier 50 per uur bedraagt. Omtrent de verkeersintensiteit 

zijn gegevens bekend van 2006 (plan Osingahuzen-Noord). Voor de berekening 

van het geluidniveau in het maatgevende jaar 2020 wordt hier van uitgegaan. 

De uitgangspunten zijn als volgt: 

- een verkeersintensiteit van 3481 motorvoertuigen; 

- een jaarlijkse groei van het autoverkeer van 2%; 
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- 1000 extra verkeersbewegingen door verkeer naar en van het bedrijven-

terrein De Skou, dat voornamelijk in oostelijke richting over de weg    

Osingahuzen rijdt; dit leidt tot verschillende prognoses voor de weg 

Osingahuzen ten westen en oosten van de aansluiting naar de Skou (De 

Opper): in 2020 4593 motorvoertuigen op het westelijke en 5912 op het 

oostelijke deel; 

- de uurintensiteit van de dag-, avond- en nachtperiode is resp. 6,59 %, 

3,33 % en 0,95; 

- de verkeersnelheid op Osingahuzen ter hoogte van het plangebied be-

draagt in 2020 50 km/uur; 

- de verkeerssamenstelling bedraagt: 

- lichte motorvoertuigen   86,7% 

- middelzware motorvoertuigen  8,9% 

- zware motorvoertuigen   4,4% 

- wegverharding: dicht asfaltbeton. 

 

Het akoestisch onderzoek is opgenomen in de bijlage bij deze toelichting. De 

berekende 48 dB-contourlijn ligt voor het deel ten oosten van de ontsluitings-

weg naar De Skou/ Uitbreiding De Skou op 53 meter van de wegas en op het 

westelijke deel op 44 meter. Als binnen deze afstanden bedrijfswoningen wor-

den geprojecteerd, zal vooraf een hogere waardenprocedure moeten zijn ge-

volgd en dient de hogere waarde te zijn verleend. 

4 . 1 . 3   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet Milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder an-

dere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtreding 

van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 november 

2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be-

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de lucht-

kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke-

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin-

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grens-

waarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet ‘in betekenende mate’ 

(nibm) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze 

grenswaarden te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij 

een plan sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van 

bestuur (AMvB)-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m3 NO2 of PM10. 
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Voor kleinere plannen heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu samen met InfoMil de zogenoemde NIBM-tool ontwikkeld. 

Op basis hiervan wordt de toename van NO2 en PM10 vanwege het plan bepaald. 

Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald of er sprake is van een ‘in betekenen-

de mate’ afname van de luchtkwaliteit. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan is de realisatie van de jachtclub, het ma-

ritiem centrum en van circa 20 bedrijfskavels voorzien. Ervan uitgaande dat: 

- de bedrijven doordeweeks maximaal 200 mensen werken, waarvan 150 

per auto naar hun werk komen (300 bewegingen door auto’s); 

- in het weekend 25 werkenden aanwezig zijn, waarvan 20 per auto naar 

hun werk komen (40 autobewegingen); 

- deze bedrijven (met uitzondering van het maritiem centrum en de 

jachtclub) doordeweeks per werkdag maximaal 100 bezoekers trekken 

en in het weekeinde maximaal 200 (200 respectievelijk 400 autobewe-

gingen); 

- de jachtclub en het maritiem centrum samen in de zomermaanden op 

doordeweekse dagen gemiddeld 100 bezoekers trekken en in het week-

end 500, 

 

dan resulteren de volgende extra verkeersintensiteiten: 

- maandag tot en met vrijdag:  600 bewegingen; 

- zaterdag, zondag: 940 bewegingen. 

 

De gemiddelde toename van de etmaalintensiteit is 697 motorvoertuigen per 

etmaal. Rekening houdend met 5% vrachtverkeer wordt in de berekening uit-

gegaan van 740 extra verkeersbewegingen. 

 

Het resultaat van de berekening is opgenomen in figuur 8. 

 

 
F i g u u r  8 .  B e r e k e n i n g  v a n  h e t  e f f e c t  o p  d e  l u c h t k w a l i t e i t  v a n  d e  

r e a l i s a t i e  v a n  b e d r i j v e n t e r r e i n  U i t b r e i d i n g  D e  S k o u  o p  b a s i s  v a n  

h e t  N I B M - t o o l  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  V R O M  
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Uit de resultaten van de NIBM-tool blijkt dat de te verwachten toename van 

NO2 en PM10 achtereenvolgens 1,10 en 0,29 microgram per m3 is. Dit is geen 

overschrijding van de grenswaarde van 1,2 microgram per m3. Dit betekent dat 

er sprake is van een niet ‘in betekenende mate’ toename van NO2 of PM10 van-

wege het plan. Een aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is dan ook 

niet noodzakelijk. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

4 . 1 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uit-

een. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico's in de omgeving van-

wege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de 

risico's die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe veilig-

heidsbeleid van toepassing. 

 

Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

- het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans 

dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als 

gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken; 

- het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 

personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof is betrokken. 

 

Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze normen 

zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats-

gebonden risico wordt (voor ‘nieuwe’ ruimtelijke ontwikkelingen) een kans van 

ééns per miljoen jaar (10-6) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze norm 

een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toegestaan.  

 

Voor het groepsrisico wordt een kans van: 

- ééns per honderdduizend jaar (10-5 per jaar) op het overlijden van 

10 personen of meer; 

- ééns per tien miljoen jaar (10-7 per jaar) op het overlijden van 100 per-

sonen of meer; 

- ééns per miljard jaar (10-9 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso-

nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere (spoor)wegen 

wordt een kans van achtereenvolgens 10-4, 10-6 en 10-8 aanvaardbaar geacht. 

Deze normen zijn oriënterende waarden. Dit betekent dat een overschrijding 

van deze normen is toegestaan wanneer de gemeente dit voldoende kan moti-

veren. 
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Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden ri-

sico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastge-

steld. 

 

Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs) 

opgenomen. In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit 

beleid verder uiteengezet. Dit beleid is overeenkomstig het Bevi. 

 

In de circulaire Zonering langs hogedrukaardgastransportleidingen is het beleid 

met betrekking tot de risicozones bij aardgastransportleidingen opgenomen. 

 

De provincie Fryslân heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierop is in-

formatie over risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen opgenomen. In 

figuur 9 is het voor het plangebied betreffende fragment van de risicokaart op-

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F i g u u r  9 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t  

plangebied 
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Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in en in de directe omgeving 

van het plangebied geen risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer 

van gevaarlijke stoffen bekend zijn. De dichtstbijzijnde Bevi-inrichting is een 

tankstation met LPG-verkoop aan de Draei (Attema). De Jeltesleat of Johan 

Frisokanaal is op de risicokaart opgenomen in verband met het risico van een 

ongeluk met recreatievaartuigen.  Transport van gevaarlijke stoffen vindt in of 

in de omgeving van het plangebied niet in die mate plaats dat hiervan belem-

meringen uitgaan voor de bedrijven en bedrijfswoningen in het plangebied. 

Gezien de aard van de toe te laten bedrijven is daarvoor ook in de toekomst 

geen gevaar. 

 

Conclusie is dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan niet 

door risico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke stof-

fen wordt belemmerd. 

4 . 2   

E c o l o g i s c h  o n d e r z o e k  

Ten behoeve van het kunnen realiseren van dit bestemmingsplan is in 2010 

ecologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de rappor-

tage ‘Advies Natuurwaarden De Skou – uitbreiding’ BügelHajema Adviseurs, 13 

december 2010). Hierin worden de volgende conclusies getrokken. 

4 . 2 . 1   

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen negatieve effecten op instandhou-

dingsdoelen van beschermde gebieden in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 niet op voorhand worden uitgesloten. Hiertoe zal in het kader 

van de oriëntatiefase van de Natuurbeschermingswet 1998 een zogenoemde 

voortoets moeten worden opgesteld en is overleg met het bevoegd gezag, de 

provincie Fryslân, noodzakelijk. 

 

Er worden geen negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van 

de Ecologische Hoofdstructuur verwacht. De activiteit is op het punt van de 

Ecologische Hoofdstructuur dan ook niet in strijd met het Streekplan Fryslân 

2007. Het is aan het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Fryslân, om deze visie te bevestigen. 

 

Door de uitbreiding van het bedrijventerrein zal er extra verstoring, als gevolg 

van een afname van de openheid en rust, op het omliggende gebied plaatsvin-

den. Dit dient te worden gecompenseerd. Wanneer de plannen verder gevor-

derd zijn, is hieromtrent overleg met de provincie Fryslân noodzakelijk. Daar-

naast dient dit aspect bij de afweging en inrichting van de plannen te worden 

meegenomen. 
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4 . 2 . 2   

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Uit het onderzoek komt naar voren dat als gevolg van de plannen verbodsover-

tredingen op in het kader van de Flora- en faunawet beschermde vleermuizen 

en vogels kunnen optreden. Met betrekking tot vleermuizen dient bij de inrich-

ting van het plangebied een overmatige verlichting van de Wide Wimerts en de 

Hegemer Far als gevolg van onder meer gemotoriseerd verkeer, openbare ver-

lichting en bedrijfsverlichting te worden voorkomen. 

 

Voor broedvogels geldt dat wanneer bij het uitvoeren van de werkzaamheden 

rekening wordt gehouden met het broedseizoen, er geen verbodsbepalingen 

van de Flora- en faunawet worden overtreden. Voor de aanwezige licht be-

schermde soorten geldt een vrijstelling van de verboden bij ruimtelijke ont-

wikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel 

blijft de zorgplicht van toepassing. 

 

Het voorkomen van een zwervende noordse woelmuis of waterspitsmuis langs 

de oever van de Wide Wymerts en de Hegemer Far kan niet geheel worden uit-

gesloten. Dit aangezien beide soorten in de omgeving voorkomen. Binnen het 

plangebied is geen geschikt permanent leefgebied aanwezig. Het graven van 

de insteek aan de zuidzijde van het plangebied (oever Hegemer Far) dient met 

betrekking tot zwervende dieren bij voorkeur buiten de periode plaats te vin-

den waarin noordse woelmuis en waterspitsmuis zich veel verplaatsen. Dit be-

treft de periode na de voortplanting, waarin jongen een eigen territorium zoe-

ken (juli tot en met november). 

4 . 2 . 3   

V o o r t o e t s  

Gezien de conclusie ten aanzien van de beschermde gebieden (paragraaf 4.2.1) 

heeft een voortoets plaatsgevonden conform Natuurbeschermingswet 1998. De 

resultaten zijn opgenomen in de rapportage ‘Voortoets Natuurbeschermings-

wet 1998 uitbreiding De Skou te Heeg’ (BügelHajema Adviseurs 8 december 

2010).  De conclusie van deze rapportage is als volgt: 

 

‘Negatieve effecten als gevolg van het bestemmingsplan Heeg - Uitbreiding De 

Skou op de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied Oudegaas-

terbrekken, Fluessen en omgeving worden niet verwacht. Deze conclusie geldt 

ook voor de cumulatie van het plan met het vigerende bestemmingsplan De 

Skou. 

 

De natuurontwikkeling langs de Wide Wymerts zal juist een positief effect 

hebben op de instandhoudingsdoelen voor noordse woelmuis, meervleermuis, 

bittervoorn en kuifeend. Bij een juiste invulling van dit gebied zal deze voor 

noordse woelmuis en bittervoorn nieuw leefgebied vormen en daarnaast bij-

dragen aan het verbinden (ontsnippering) van de verschillende leefgebieden 
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van deze soorten. Door onder meer de toename van natuurlijke oevers zal voor 

meervleermuis het voedselaanbod (insecten) boven de aangrenzende water-

gangen toenemen. Voor kuifeend kan de natuurontwikkeling een kleine toena-

me van het foerageer- en rustgebied betekenen. 

 

Op grond van voorliggend onderzoek worden geen negatieve effecten op de in-

standhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en 

omgeving verwacht. Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 

1998 is hierdoor niet nodig. De voortoets dient in het kader van de oriëntatie-

fase van de Natuurbeschermingswet 1998 aan het bevoegd gezag, de provincie 

Fryslân, te worden voorgelegd. Het is aan het bevoegd gezag om de visie dat 

er geen sprake zal zijn van negatieve effecten op beschermde gebieden en er 

geen vergunningsaanvraag noodzakelijk is, te bevestigen.’ 

4 . 2 . 4   

O v e r l e g  m e t  p r o v i n c i e  F r y s l â n  

In het overleg met de provincie Fryslân is geconstateerd dat verlies van open-

heid en rust voor weidevogels plaats zal vinden. Dit verlies zal op basis van de 

uitgangspunten van het Streekplan 2007 en de daarop gebaseerde Provinciale 

Verordening moeten worden gecompenseerd. Deze compensatie kan plaatsvin-

den door een storting in het Provinciaal Weidevogelfonds of door aanwijzing 

van gronden als weidevogelgebied in de nabijheid van het plangebied. De initi-

atiefnemers kiezen ervoor om een bedrag te storten in het Provinciaal Weide-

vogelfonds. In de eerder genoemde Natuurtoets is berekend dat hiermee een 

bedrag is gemoeid van € 10.154,00. 
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4 . 3   

A r c h e o l o g i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F i g u u r  1 0 .  A r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n  S t e e n t i j d  

( B r o n :  F A M K E )  

 

De provincie schrijft archeologisch onderzoek voor in verband met het mogelijk 

voorkomen van archeologische waarden uit de Steentijd. De betekenis van de 

kleuren in figuur 10 is: 

 
 Karterend onderzoek bij ingrepen 

meer dan 

Aantal boringen per ha 

Karterend onderzoek 1 500 m² 12 

Karterend onderzoek 2 2500 m² 6 

Karterend onderzoek 3 5000 m² 3 

 

Voor het noordelijk gedeelte geldt het advies ‘karterend onderzoek 2, voor het 

middendeel ‘karterend onderzoek 1’ en voor het zuidelijk deel ‘karterend on-

derzoek 3’. 

 

Voor mogelijke archeologische waarden uit de Middeleeuwen wordt archeolo-

gisch onderzoek voorgeschreven bij ingrepen van meer dan 5000 m² (‘karte-

rend onderzoek 3’). 

 

Gezien de mogelijke archeologische waarden heeft nader archeologisch onder-

zoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de rapportage 

‘Archeologisch bureau- en booronderzoek De Skou te Heeg, gemeente Súdwest 

Fryslân’ (MUG, 15 april 2011). In dit onderzoek werd geconstateerd dat de bo-

plangebied 
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dem bestaat uit een kleilaag die op mosveen ligt. Onder het veen bevindt zich 

dekzand, waarin in een deel van de boringen een podzolbodem is aangetrof-

fen. Voor de dekzandwelving in het onderzoeksgebied geldt een hoge trefkans 

op archeologische resten uit de steentijd. Voor het veenontginningsgebied 

geldt een lage trefkans op veenterpen en ontginningssporen. Binnen het onder-

zoeksgebied hebben de laatste 200 jaar geen bodemverstorende ingrepen 

plaatsgevonden. Aanbevolen wordt nader onderzoek uit te voeren om vast te 

stellen  of de bodemopbouw van de dekzandwelving intact is en of hier archeo-

logische resten verwacht kunnen worden. Over deze conclusie heeft nader 

overleg plaatsgevonden met de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft 

geoordeeld dat, gezien de uitkomsten van het onderzoek, geen vervolgonder-

zoek noodzakelijk is.  

 

Als bij het grondwerk alsnog archeologische resten worden aangetroffen, moet 

de bevoegde overheid, de gemeente Súdwest-Fryslân, hiervan meteen op de 

hoogte gesteld te worden.  

4 . 4   

W a t e r  

In onder andere de Europese Kaderrichtlijn water (KRW), de Nationaal Water-

plan en de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het beleid 

met betrekking tot het water(beheer) vastgelegd. Het beleid is gericht op het 

duurzaam behandelen van water. Dit betekent onder andere het waarborgen 

van voldoende veiligheid en het beperken van de kans op hinder vanwege wa-

ter; dit ook in verhouding tot ontwikkelingen als de verandering van het kli-

maat, het dalen van de bodem en het stijgen van de zeespiegel. De gevolgen 

van (ruimtelijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in on-

der andere bestemmingsplannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de 

zogenoemde watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg infor-

meren (van de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het 

overwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke 

plannen en besluiten. 

 

Ook in het Bro is uitdrukkelijk bepaald dat in de toelichting op een bestem-

mingsplan inzicht verkregen moet worden in de gevolgen van het bestemmings-

plan voor de waterhuishouding en hoe deze gevolgen in het bestemmingsplan 

zijn betrokken. 

 

Op provinciaal niveau zijn de uitgangspunten voor de waterhuishouding en het 

waterbeheer opgenomen in het provinciaal Waterhuishoudingsplan 2010-2015 

en het Waterbeheerplan 2010-2015. In het In het Waterhuishoudingsplan geeft 

de provincie aan welke doelen de provincie heeft ten aanzien van het water-

beheer, inclusief het rioleringsbeheer van gemeenten. Het waterhuishoudings-

plan is de verbindende schakel tussen het ruimtelijke en economische beleid 

van de provincie en het waterbeheer. Bovendien is het een structuurvisie voor 
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het ruimtelijke beleid. Hoofddoel is ‘Het hebben en houden van een veilige en 

bewoonbare provincie en het in stand houden en versterken van gezonde en 

veerkrachtige watersystemen, zodat een duurzaam gebruik blijft gegaran-

deerd’. 

 

In het Waterbeheerplan geeft Wetterskip Fryslân aan welke maatregelen het in 

de komende zes jaar neemt om het watersysteem op orde te houden en te 

verbeteren. Daarbij gaat het om uitvoeringswerken, het opstellen van beleids-

regels en verordeningen en het normale beheer en onderhoud. Dit alles gericht 

op schoon water en droge voeten. Het Waterbeheerplan staat centraal in de 

besluitvorming binnen Wetterskip Fryslân. Het plan richt zich onder meer op 

het beheer en onderhoud van boezemkaden en een optimaal beheer van de 

Friese boezem. Het Wetterskip ondersteunt gemeenten bij de opstelling van 

gemeentelijke waterplannen. 

 

M a a t r e g e l e n  p l a n g e b i e d  

In het algemeen eist het Wetterskip Fryslân dat 10% van de toename van het 

verhard oppervlak in het plangebied aan oppervlaktewater, als ‘vervangende’ 

waterberging, aangelegd moet worden. In het plangebied zal het verhard op-

pervlak toenemen door de realisatie van gebouwen, wegen en terreinverhar-

ding. Daar staat tegenover dat veel nieuw water wordt gegraven ten behoeve 

van waterwegen (werkhaven en maximaal 8 insteekhaventjes met sloot van 

maximaal 6 m breed). Het totale plangebied omvat, afgezien van het bestaan-

de water van de Heeger Far, circa 25 hectare. Hiervan wordt minimaal circa 5 

hectare (20%) met water ingericht. De natuurzone langs de Wide Wimerts 

wordt zodanig ingericht dat het hemelwater grotendeels in het gebied zelf kan 

worden geborgen. Per saldo wordt ruimschoots aan de eis van het Wetterskip 

voldaan. 

 

W a t e r a a n -  e n  a f v o e r  

Uitgangspunt van Wetterskip Fryslân is om regenwater en (huishoudelijk) afval-

water gescheiden af te voeren. Bij de bouw van nieuwe gebouwen en de aan-

leg van verharding in het plangebied zal regenwater direct naar het oppervlak-

tewater worden afgevoerd. Bij de bouw van de gebouwen, de aanleg van ver-

harding en het onderhoud zal geen sprake mag zijn van uitgifte van milieube-

lastende stoffen. Het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen past bin-

nen de doelstelling van de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijventerrein. 

 

P e i l  

Het meest noordoostelijke deel van het plangebied betreft een kleine polder 

met een eigen peil. Via een gemaal wordt het water naar de Wide Wimerts ge-

pompt. In de rest van het gebied geldt het waterpeil van de Friese boezem van 

-0,52 meter NAP. 

Uitgangspunt voor het plan is een drooglegging van 0,80 meter ten opzichte van 

de bovenkant van de vloer van de gebouwen te waarborgen. Dit betekent dat 

het peil van de bovenkant van de vloer van de gebouwen ten minste +0,28 me-
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ter NAP moet zijn. Met het Wetterskip zal nader worden overlegd over de even-

tuele aanleg van boezemkades. 

 

Voor alle werkzaamheden aan waterhuishouding, zoals het dempen en graven 

van watergangen, is een ontheffing van de keur noodzakelijk. 

Gezien het voorgaande mag worden verwacht dat het plan geen nadelige ge-

volgen heeft voor de waterhuishouding. Het plan zal in het kader van het voor-

overleg ex artikel 3.1.1 Bro worden voorgelegd aan het Wetterskip. 

 

W a t e r k w a l i t e i t  

Het plan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zal geen of mogelijk een 

positieve invloed hebben op de waterkwaliteit: 

- De mogelijkheden voor waterinfiltratie zijn maximaal; alleen bij extre-

me regenval wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

- De mogelijkheden voor waterberging nemen toe door de inrichting van 

de natuurzone; het riet in deze natuurzone zorgt voor een natuurlijke 

waterzuivering. 

- Op het bedrijventerrein vestigen zich alleen moderne en hoogwaardige 

bedrijven. 
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Plangrens 

(globaal) 

4 . 5   

B o d e m  

In figuur 11 is een uitsnede opgenomen van de bodemkaart Fryslân. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F i g u u r  1 1 .  U i t s n e d e  b o d e m k a a r t  P r o v i n c i e  F r y s l â n  

 

Op het hele bedrijventerrein De Skou is bodemonderzoek uitgevoerd. Conclusie 

van dit onderzoek was dat de bodemkwaliteit de plannen voor inrichting van 

het gebied als bedrijventerrein niet in de weg staat. Volgens het provinciaal 

Bodeminformatiesysteem is ter plekke van de voormalige zuivelfabriek, sprake 

van een ‘potentieel ernstige verontreiniging’. Hier wordt aanbevolen nader 

bodemonderzoek uit te voeren. Omdat het maritiem centrum in de bestaande 

gebouwen wordt gesitueerd, wordt de grond niet geroerd. Vooralsnog is bo-

demonderzoek daarom niet opportuun. Onderzoek is ook pas mogelijk als de 

bestaande gebouwen worden afgebroken. 

 

Gezien het huidige gebruik zijn geen problemen met de bodemkwaliteit te ver-

wachten. In het kader van het verlenen van omgevingsvergunningen zal ter 

plaatse van voormalige zuivelfabriek het benodigde bodemonderzoek (moeten) 

worden uitgevoerd. 

4 . 6   

R e l a t i e  m e t  M E R  

Als een plan een jachthaven omvat met meer dan 100 ligplaatsen is op basis 

van het Besluit M.e.r een beoordeling noodzakelijk van de milieu-effecten. Bij 

een jachthaven met meer dan 500 ligplaatsen is een volwaardige Milieu-effect-
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rapportage noodzakelijk. Het voorliggende plan maakt ten opzichte van het vo-

rige bestemmingsplan de aanleg mogelijk van een beperkt aantal ligplaatsen 

bij bedrijven (uitsluitend voor privégebruik). De inrichting van het terrein van 

de jachtclub was ook al op basis van het vigerende bestemmingsplan De Skou 

mogelijk. De toevoeging van mogelijkheden is niet zodanig dat daarvoor een 

milieu-effectrapportage of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. 
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

De bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In het kort ziet deze procedure er als 

volgt uit: 

 

1 .  V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e  

Een voorontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld door het College van Bur-

gemeester en Wethouders en wordt voor overleg toegezonden aan een aantal 

in artikel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties en overeenkomstig de ge-

meentelijke inspraakverordening voor de inspraak ter visie gelegd op de daar-

toe in de gemeente gebruikelijke plaatsen. Het College van Burgemeester en 

Wethouders reageert op het overleg (ex artikel 3.1.1 Bro) en de inspraak door 

in de toelichting van het plan op de gemaakte op- en aanmerkingen in te gaan 

en aan te geven welk standpunt de gemeente daarover inneemt. 

 

2 .  V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e  

Vervolgens wordt het ontwerpplan, na een officiële aankondiging daartoe in de 

Staatscourant, in een of meer dag- of nieuwsbladen én op www.ruimtelij-

keplannen.nl, gedurende 6 weken ter gemeentesecretarie ter inzage gelegd 

(eerste terinzagelegging). Een ieder kan gedurende deze periode een zienswij-

ze kenbaar maken bij de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt omtrent het 

ontwerpbestemmingsplan en de daarover kenbaar gemaakte zienswijzen een 

besluit en stelt het plan (eventueel in gewijzigde vorm) vast. 

 

3 .  B e k e n d m a k i n g s p r o c e d u r e  

Nadat het plan door de gemeenteraad is vastgesteld wordt het besluit tot vast-

stelling van het plan binnen twee weken (zes weken indien het bestemmings-

plan gewijzigd is vastgesteld) na de vaststelling bekend gemaakt. De kennisge-

ving wordt tevens in de Staatscourant geplaatst. 

 

4 .  P r o c e d u r e  R a a d  v a n  S t a t e  

Uitsluitend degenen die eerder zienswijzen hebben ingediend bij de gemeente-

raad kunnen nu in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van 

State. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na 

die waarop de beroepstermijn (zes weken) afloopt. De Afdeling beslist op een 

beroep binnen 12 maanden na afloop van de beroepstermijn. 
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5 . 2   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Een bestemmingsplan bevat op basis van artikel 3.1.3 Bro naast de bij of 

krachtens de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven bestemmingen en re-

gels, in elk geval: 

a. een geometrische plaatsbepaling van het plangebied en van de daarin 

aangewezen bestemmingen; 

b. een beschrijving van die bestemmingen, waarbij per bestemming het 

doel of de doeleinden worden aangegeven. 

5 . 3   

A f s t e m m i n g  o p  d e  W a b o  

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 

werking getreden. De consequenties van deze wet zijn in zoverre in dit voor-

ontwerp verwerkt dat begripsbepalingen zijn toegevoegd die maken dat de in 

het bestemmingsplan gehanteerde vergunningen en afwijkingsmogelijkheden  

overeenkomen met het begrip omgevingsvergunning, zoals die op grond van de 

Wabo wordt gehanteerd. Ook wordt, waar dat aan de orde is, in plaats van 

burgemeester en wethouders de term ’bevoegd gezag’ gebruikt, vanwege de 

(waarschijnlijk theoretische) mogelijkheid dat bij het verlenen van een omge-

vingsvergunning burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag zijn.  

5 . 4   

B e s t e m m i n g e n   

Uitgangspunt voor de bestemmingsdifferentiatie is de in de toelichting aange-

geven functionele structuur. In verband daarmee is onderscheid gemaakt tus-

sen de volgende bestemmingen: 

- Bedrijventerrein; 

- Groen 1, 2 en 3; 

- Natuur; 

- Verkeer - Verblijf; 

- Water. 

 

B e d r i j v e n t e r r e i n  

De bestemming ‘bedrijventerrein’ geldt voor het (grootste deel van) het aan be-

drijven uit te geven terrein. Hierbij gelden een aantal aanduidingen: 

- De aanduiding ‘maritiem centrum’ voor de nieuwe functies in de voor-

malige zuivelfabriek. Hier zijn de volgende functies toegestaan: 

- een informatiecentrum al dan niet in combinatie met een kantoor 

van maximaal 150 m² bedrijfsvloeroppervlak; 

- detailhandel in watersportartikelen tot maximaal 300 m²; 

- aan watersport gerelateerde bedrijvigheid. 
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Daarnaast is het bestaande aannemersbedrijf toegestaan door de bepa-

ling dat ook bestaande bedrijvigheid is toegelaten. 

- De aanduiding voor “specifieke vorm van bedrijventerrein – water- en 

recreatiegebonden” voor de rest van het bedrijventerrein, exclusief het 

perceel. Op een afzonderlijke Staat van bedrijven Watergebonden is 

aangegeven welk type bedrijven binnen die bestemming zijn toege-

staan. In de regels is daarnaast een afwijkingsmogelijkheid opgenomen 

om andere water- en recreatiegebonden bedrijven toe te staan die naar 

aard en schaal vergelijkbaar zijn. 

- Een aanduiding voor het gebouw van de jachtclub, waarbinnen – naast 

de algemeen toegestane bedrijfsfuncties – tevens horeca in de vorm van 

een restaurant is toegestaan met een maximale oppervlakte tot 300 m² 

en logiesfaciliteiten voor maximaal 10 personen met een maximale om-

vang van 60 m² (uitsluitend bedoeld voor gasten en bezoekers van aan-

palende bedrijven). 

- Een aanduiding van de zones waarbinnen bedrijven van verschillende ca-

tegorieën zijn toegestaan, afhankelijk van de afstand tot woningen. De-

ze zonering speelt alleen een rol op het perceel gelegen naast de loca-

tie van het Maritiem centrum. 

 

De gebouwen moeten binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken 

worden gebouwd.  

 

Op de plankaart zijn de maximale maten aangegeven: een maximale bouw-

hoogte van 10 meter voor het maritiem centrum en een maximale goot- en 

bouwhoogte van 3,5 en 12 meter op de rest van het bedrijventerrein. Dit con-

form de wenselijke bouwvorm van de bedrijfsgebouwen op grond van het 

Beeldkwaliteitsplan. Wel kan hierop voor een deel van een gebouw (30% van de 

gevellengte) de uitzondering worden gemaakt dat de goothoogte maximaal 6 m 

mag bedragen, doch niet op de hoeken van panden en niet aan de zijde van de 

Wide Wimerts. 

 

Binnen de bestemming is de bouw van één bedrijfswoning per bedrijf bij om-

gevingsvergunning ten behoeve van afwijking van de bouwregels (voorheen 

binnenplanse ontheffing) toegestaan. Daarbij moet het gaan om inpandige be-

drijfswoningen. Voorwaarden zijn verder onder meer dat de bedrijfswoning 

milieuhygiënisch inpasbaar is, noodzakelijk is vanuit de bedrijfsvoering, en 

geen onevenredige negatieve effecten heeft voor de toekomstige verlening van 

milieuvergunningen en de toekomstige verkaveling. Om dit laatste aspect vorm 

en inhoud te geven zal als beleidskader voor het verlenen van een omgevings-

vergunning ten behoeve van afwijking van het bestemmingsplan in ieder geval 

dienen dat de geluidwerende werking van de gevels van het gedeelte van de 

bebouwing waar verblijfsgebieden van de bedrijfswoning zich bevinden ten 

minste 10 dB(A) hoger moet liggen dan wettelijk voorgeschreven. Ofwel, deze 

afscherming dient ten minste 30 dB(A) te bedragen.  
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Binnen de bestemming zijn als ondergeschikte functies groenvoorzieningen, 

openbare nutsvoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en water be-

grepen. 

 

G r o e n  

Er is een onderscheid gemaakt in drie typen groen: 

- ‘Groen – 1’ betreft de groenstrook langs het Heegervar. Deze strook om-

vat de zuidelijke overgang van het bedrijventerrein naar het water van 

de Heegervar. 

- ‘Groen – 2’ betreft de strook grond achter de bedrijfsgebouwen waarin 

een waterloop van 6 meter breed mag worden gerealiseerd teneinde de 

bedrijfskavels aan de oostzijde over water te ontsluiten en insteekha-

vens naar de bedrijfspercelen van maximaal 10 meter breed. Het hier te 

realiseren water mag uitsluitend voor privé-gebruik worden benut. Be-

drijfsmatig gebruik is niet toegestaan. 

- ‘Groen – 3’ betreft de open groenstroken tussen de clusters van be-

drijfsgebouwen, die vooral met gras worden ingericht. Ook in deze be-

stemming mogen insteekhavens worden gerealiseerd ten behoeve van de 

aangrenzende bedrijfspercelen. Op één plek is voorzien in een openbaar 

halfverhard parkeerterrein door middel van de aanduiding “parkeerter-

rein”. 

 

N a t u u r  

De strook van 75 meter breed langs de Hegemer Far heeft de bestemming ‘Na-

tuur’. Deze strook krijgt een natuurfunctie en is gericht op het realiseren van 

een plas-drasgebied als landschappelijk vormgegeven overgang van het bedrij-

venterrein naar de Wide Wimerts. Water is alleen toegestaan voor zover dit 

onbevaarbaar is. 

 

V e r k e e r  -  V e r b l i j f s g e b i e d  

Deze bestemming geldt voor de bestaande weg Oppers en de ontsluitingwegen 

op het nieuwe bedrijventerrein. 

 

W a t e r  

Tot deze bestemming behoort de noord-zuid gericht waterloop – zijnde de be-

drijfshaven - vanaf de Hegemer Far. Binnen de bestemming kan een kade bin-

nen een daartoe aangeduide strook worden gerealiseerd. 

 

D w a r s p r o f i e l  

Om zeker te stellen dat de strook tussen de bedrijven en de Wide Wimerts 

daadwerkelijk wordt ingericht zoals beoogd is als figuur een dwarsprofiel op-

genomen. In de regels is aan deze figuur in de algemene aanduidingsregels een 

regeling gekoppeld die maakt dat realisering wordt afgedwongen. 
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R i o o l p e r s l e i d i n g  

In het plangebied loopt een rioolpersleiding die onvoldoende van belang is om 

deze als zodanig te bestemmen. Wel is de ligging van deze leiding op de ver-

beelding weergegeven als illustratie, zodat de ligging daarvan duidelijk is. 

 

A f w i j k i n g  b i j  o m g e v i n g s v e r g u n n i n g  

Artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om in 

een bestemmingsplan afwijkingsmogelijkheden op te nemen teneinde flexibili-

teit in het bestemmingsplan aan te brengen om zo te kunnen inspelen op actu-

ele ontwikkelingen of inzichten of op bouw- en aanlegactiviteiten die niet pas-

sen binnen de regels van het bestemmingsplan, maar waaraan men in uitzon-

derlijke gevallen wel medewerking wil verlenen. 

 

In het plan opgenomen afwijkingsmogelijkheden worden echter slechts in uit-

zonderlijke gevallen gebruikt. Het gewenste beleid ten aanzien van het bou-

wen en het gebruik van gronden is immers in de regels bij recht vastgelegd. 

Het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid ziet de gemeente als een kwestie 

van “NEE, mits...”. Alleen wanneer zwaarwegende belangen aanwezig zijn, 

zullen Burgemeester en Wethouders bereid zijn gemotiveerd af te wijken van 

het plan. De motivering wordt gedaan aan de hand van de bij de afwijkingsre-

gel opgenomen criteria. 
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U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

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

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van een initia-

tief van een groep ondernemers. De kosten die samenhangen met de uitvoering 

van het plan en de onderzoeken van het bestemmingsplan zullen door de initi-

atiefnemer worden gedragen. 

 

Door de herziening van het voor de gronden geldende bestemmingsplan is er de 

kans dat door eigenaren van de percelen in de (directe) omgeving van het 

plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een verzoek 

tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten 

die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade zullen door de 

initiatiefnemer worden gedragen. Hiervoor zal tussen de gemeente en de initi-

atiefnemer een overeenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst verbindt 

de initiatiefnemer ten aanzien van de gemeente de kosten voor de tegemoet-

koming in de planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro aan de gemeen-

te te vergoeden. 

 

Omdat een zogenoemde anterieure(exploitatie)overeenkomst met de initiatief-

nemer wordt gesloten, is de opstelling van een exploitatieplan niet noodzake-

lijk. Voorafgaand aan het vaststellen van dit bestemmingsplan zal de raad te-

vens vaststellen dat een exploitatieplan voor dit plangebied niet noodzakelijk 

wordt geacht. 

 

Op basis van deze overwegingen mag het plan economisch uitvoerbaar worden 

geacht. Dit betekent dat de uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan 

niet door een onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de overleg- en inspraak-

reacties op het voorliggende bestemmingplan. Daarna komen nog enkele overi-

ge wijzigingen ten opzichte van het voorontwerpplan aan de orde.  
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6 . 2 . 1   

O v e r l e g r e a c t i e s  

Het voorliggende plan is ex artikel 3.1.1 van het Bro in november 2010 aan di-

verse overlegpartners aangeboden. Van de volgende instanties is een reactie 

ontvangen: 

1. VROM-inspectie; 

2. Wetterskip Fryslân; 

3. Brandweer Fryslân; 

4. Provincie Fryslân; 

5. Vitens Fryslân. 

 

In het navolgende komen deze reacties achtereenvolgens aan de orde. 

 

1 .  V R O M - I n s p e c t i e  

Reactie: 

Het voorontwerpbestemmingsplan geeft nog onvoldoende inzicht in de toepas-

sing van de SER-ladder1. Paragraaf 3.4 (regionale behoefteraming) is nog niet 

ingevuld.  

 

Commentaar: 

Voor Súdwest Fryslân is een regionaal bedrijventerreinenplan opgesteld. Hierin 

wordt de uitbreiding van De Skou positief beoordeeld. De uitkomsten zijn in 

het voorliggende plan opgenomen.  

 

2 .  W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

Reactie: 

1. Het Wetterskip geeft aan dat de mate van watercompensatie voldoet 

aan de norm. Wel is voor het graven en verbreden van watergangen en 

het realiseren van een werkhaven en insteekhavens een watervergun-

ning noodzakelijk. 

2. Ten noorden, zuiden en oosten van het plangebied liggen hoofdwater-

gangen van het Wetterskip. Hierlangs moet een obstakelvrije zone van 5 

meter worden aangehouden. Hier mag niet worden gebouwd. Voor werk-

zaamheden in en aan deze hoofdwatergangen is een watervergunning 

noodzakelijk. 

3. De kerende werking van de boezemkade in het gebied moet worden ge-

handhaafd. Aan beide zijden daarvan hanteert het Wetterskip ten be-

hoeve van beheer en onderhoud een obstakelvrije zone van 5 meter  

 

                                                   
1 Volgens de SER-ladder moet eerst worden bekeken of er op de bestaande bedrijventerreinen 

nog ruimte beschikbaar is, of er door herstructurering nog ruimte kan worden gemaakt en of 

het mogelijk is de ruimte effectiever te benutten door onder meer meervoudig ruimtege-

bruik. Pas als al die mogelijkheden zijn benut, mag er tot de aanleg van een nieuw  bedrij-

venterrein worden besloten. En dan nog moeten de verschillende belangen tegen elkaar wor-

den afgewogen, want “bedrijventerreinen dienen de kwaliteit van natuur en landschap te 

respecteren en waar mogelijk te versterken”. 
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vanaf de teen van de kade. Ten behoeve van de realisatie van het plan 

moet de boezemkade worden verlegd. Het Wetterskip zal daarbij het 

tracé van de boezemkade bepalen. Hierover wordt nader overlegd met 

de gemeente en de initiatiefnemer van het plan.  

4. Bij de bepaling van de aanleghoogte van de te realiseren bebouwing en 

infrastructuur moet ermee rekening worden gehouden dat het plange-

bied vrij voor de boezem komt te liggen. Het Wetterskip adviseert voor 

bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10 meter aan te 

houden en voor bebouwing zonder kruipruimte van 0,70 meter, gere-

kend vanaf de te realiseren bovenkant van de vloer. Omdat het plange-

bied vrij voor de boezem ligt, moet de rijbaan van de toegangsweg wor-

den opgehoogd. Dit heeft mogelijk ook gevolgen  voor de riolering. 

5. Voor het behalen van de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water moet 

in de natuurstrook een waterdiepte van 20-70 cm worden aangehouden.  

6. Wijzigingen aan het rioolstelsel moeten worden doorgegeven aan het 

Wetterskip. 

7. Hemelwater kan worden geloosd op het oppervlaktewater. Daarbij moet 

worden voorkomen dan milieubelastende stoffen in het water komen. 

De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn en er 

moet worden gebouwd met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

8. Het maatgevend boezempeil bij hoogwater is -0,20 m NAP; daarnaast 

moet rekening worden gehouden met een lokale opwaaiing van 0,05 m. 

Het maatgevend boezempeil mag tot 1 meter voor de gevel komen. 

Aanbevolen wordt de bouwpercelen vanaf de weg af te laten lopen naar 

het boezemwater. 

9. Op de website van het Wetterskip is informatie te verkrijgen over mel-

dingsformulieren voor ingrepen in het watersysteem en aanvraagformu-

lieren voor watervergunning. 

Indien de bovengenoemde adviezen worden opgevolgd, geeft het Wetterskip 

een positief wateradvies.  

 

Commentaar: 

Ad 1,6,9 Ten behoeve van de realisatie en het veranderen van waterlopen en 

havens zullen de nodige vergunningen worden aangevraagd. Aanpas-

singen aan het riool zullen bij het Wetterskip worden gemeld. 

Ad 2 Binnen 5 meter van de genoemde waterlopen worden geen bouwmo-

gelijkheden gecreëerd. De bouwvlakken liggen buiten deze afstand. 

Ad 3 De kerende functie van de boezemkade wordt gegarandeerd. 

Ad 4,5,8 De adviezen over de vereiste drooglegging, de waterdiepte in de na-

tuurstrook en het boezempeil zullen ter harte worden genomen. Dat 

geldt ook voor de hoogte van de ontsluitingsweg en mogelijke aan-

passingen aan de riolering. 

Ad 7 Doelstelling is om in het gebied een hoog niveau van duurzaamheid 

te bereiken. Daarbij passen  een emissievrije bouwwijze en onder-

houdstechniek en het gebruik van milieuvriendelijk en duurzaam 

materiaal. De gemeente eist dat een gescheiden waterafvoerstelsel 

wordt aangelegd. 
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3 .  B r a n d w e e r  F r y s l â n  

Reactie: 

1. De Brandweer Fryslân constateert dat zich wat betreft externe veilig-

heid in het plangebied geen knelpunten voordoen. 

2. Risicovolle inrichtingen worden niet expliciet uitgesloten. Als deze 

moeten worden toegestaan, kan hiervoor beter een wijzigingsbe-

voegdheid in het plan worden opgenomen. Als deze inrichtingen bij 

recht worden toegestaan, moet het bevoegd gezag een verantwoording 

van het  groepsrisico opstellen, waarbij de Brandweer om advies moet 

worden gevraagd. 

3. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet gekeken worden naar on-

der meer bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, opstelplaatsen en 

opkomsttijden. Hierover is al overlegd met de lokale brandweer. 

 

Commentaar: 

Ad 2 Het is niet de bedoeling risicovolle inrichtingen in het plangebied toe 

te staan. Deze zijn expliciet uitgesloten. 

 

4 .  P r o v i n c i e  F r y s l â n  

Reactie: 

1. In het regionaal bedrijventerreinenonderzoek dat voor Súdwest Fryslân 

is uitgevoerd wordt de uitbreiding van De Skou positief beoordeeld.  

2. De provincie spreekt haar tevredenheid uit over de gemaakte  afspra-

ken over de ruimtelijke inpassing en de beeldkwaliteit. 

3. Door de opgenomen afwijkingsmogelijkheid voor andere bedrijven dan 

de bij recht aangegeven bedrijvencategorieën wordt het mogelijk dat 

zich ook niet-water- en recreatiegebonden bedrijven op het bedrijven-

terrein vestigen. De provincie verzoekt de afwijking alleen betrekking 

te laten hebben op water- en recreatiegebonden bedrijven (categorie 

2-opmerking). 

4. Er heeft overleg plaatsgevonden over de compensatie van het verlies 

aan openheid en rust wat betreft weidevogels. Dit is mogelijk door 

storting van een compensatiebedrag in het provinciaal weidevogel-

fonds of in natura door aanwijzing van gronden in de nabijheid van het 

plangebied waar de weidevogelbiotoop zodanig wordt verbeterd dat 

sprake is van saldocompensatie. De compensatie moet zijn verzekerd 

voordat het plan wordt vastgesteld, bij voorkeur voordat het ontwerp 

ter inzage gaat (categorie 2). 

5. De provincie acht archeologisch onderzoek wel degelijk noodzakelijk.   

 

Commentaar: 

Ad 1 Het verheugt ons dat de uitbreiding van het bedrijventerrein past bin-

nen het provinciaal beleid en haalbaar mag worden geacht.   

Ad 2 Ook vanuit de gemeente en initiatiefnemer is het overleg met de pro-

vincie als constructief ervaren. 

Ad 3 Hiermee kan worden ingestemd. De betreffende afwijkingsmogelijk-

heid wordt beperkt tot ‘water- en recreatiegebonden bedrijven’. 
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Ad 4 Compensatie zal plaatsvinden in de vorm van een storting van een 

compensatiebedrag in het provinciaal weidevogelfonds. Met de provin-

cie wordt hierover nader overlegd. 

Ad 5 Dit archeologisch onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieruit 

blijkt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is in het middengebied van 

het plangebied. Dit onderzoek zal voorafgaand aan de vaststelling van 

het plan worden uitgevoerd.   

  

5 .  V i t e n s  F r y s l â n  

Vitens geeft aan geen commentaar te hebben op het plan. 

 

C o n c l u s i e  

Naar aanleiding van de overlegreacties is het plan op de volgende punten aan-

gepast: 

 

Toelichting: 

- Er is een passage toegevoegd over het Bedrijventerreinenplan van de 

provincie Fryslân (paragraaf 3.4). 

- De uitkomsten van het archeologisch onderzoek zijn in de toelichting 

opgenomen (paragraaf 4.3). 

 

Regels: 

- Artikel 3.5: risicovolle inrichtingen zijn expliciet uitgesloten. 

- Artikel 3.6: de afwijkingsmogelijkheid voor bedrijven die niet in de 

Staat van Bedrijven zijn genoemd, is in het gebied waar water- en re-

creatiegebonden bedrijven zijn toegestaan beperkt tot dit type bedrij-

ven. 

6 . 2 . 2   

I n s p r a a k r e a c t i e s   

Inspraakreacties zijn ontvangen van de volgende personen en instanties: 

1. Drs. J.G.M. Sluijter, Regentesselaan 12, Apeldoorn; 

2. De heer Kl. Van der Velde, De Daam 5, Heeg; 

3. De heer en mevrouw Van Malsen, Osingahuzen 16, Heeg (2 reacties); 

4. De heer H. van der Meer, Osingahuzen 17, Heeg; 

5. Mevrouw M.M. van der Velde, Osingahuzen 15, Heeg. 

 

1 .  D r s .  J . G . M .  S l u i j t e r ,  R e g e n t e s s e l a a n  1 2 ,  A p e l d o o r n  

Reactie: 

De heer Sluijter bezit een ligplaats, tuin en studio/berging op het Haven Resort 

nummer 26. Hij maakt de volgende opmerkingen: 

1. De jachtclub zou ook ruimte moeten bieden aan sport, sauna, massage 

en andere ‘wellness’-activiteiten, en aan opleidingen, trainingen en 

dergelijke. De jachtclub zou open moeten zijn voor iedereen die in 

watersport is geïnteresseerd en niet allen eigenaars en huurden van 

een ligplaats in Heeg. 
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2. Het parkeerterrein zou een groen aanzien moeten krijgen (halfverhar-

de grasvlakte), en met beplanting aan het oog moeten worden ont-

trokken vanaf de Opper gezien. 

3. De heer Sluijter verzoekt de invoering van een 30 km-zone op De Op-

per zo spoedig mogelijk in te voeren. 

4. Voor het Maritieme centrum zouden meer beeldkwaliteitseisen moeten 

worden opgenomen.  

 

Commentaar: 

Ad 1 Bedrijventerrein De Skou is in essentie een watersportgebonden be-

drijventerrein. De gemeente wil dit zo houden. Openbaar toegankelij-

ke recreatieve voorzieningen wil de gemeente zo veel mogelijk con-

centreren in en om het centrum van Heeg. Deze keuze is door de 

voormalige gemeente Wymbritseradiel onder meer vastgelegd in het 

Masterplan Heeg (2009) en de Horecanotitie Heeg (2008). Daar komt 

bij dat de verkeers- en overige voorzieningen op het bedrijventerrein 

niet geschikt zijn om grote stromen recreanten te verwerken. Aan dit 

verzoek wenst de gemeente derhalve niet tegemoet te komen. 

Ad 2 Halfverharding houdt al in dat het parkeerterrein een groen karakter 

krijgt: het groen groeit door de bestrating heen. Doel van het hele 

plan is om een aantrekkelijk, duurzaam en goed in het landschap geïn-

tegreerd bedrijventerrein te realiseren. Parkeerterreinen zullen zo 

veel mogelijk aan het oog worden onttrokken door de stedenbouwkun-

dige opzet en de toepassing van groen. Echter, over de exacte situe-

ring van erfscheidingen en groen ter hoogte van het parkeerterrein 

vindt nog nadere besluitvorming plaats. Het bestemmingsplan regelt 

alleen dat deze voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Overigens 

kan het materiaalgebruik niet via het bestemmingsplan worden be-

paald.  

Ad 3 Een 30 km-zone maakt dat de wegen aan bepaalde inrichtingseisen 

moeten voldoen. Gezien de aard van het terrein en van het verkeer 

(deels zwaar verkeer, waaraan het wegprofiel moet worden aange-

past) is dit niet haalbaar  

Ad 4 Vooralsnog wordt uitgegaan van handhaving van het karakteristieke 

gebouw van de zuivelfabriek. Wij verwijzen in dit verband naar figuur 

2 in de toelichting. Daarmee is de noodzaak voor aanvullende beeld-

kwaliteitseisen beperkt. Overigens wordt de beeldkwaliteit niet mid-

dels het voorliggende bestemmingsplan geregeld, maar via het Beeld-

kwaliteitsplan Heeg – Uitbreiding De Skou, dat specifiek voor dit be-

stemmingsplan is opgesteld.  

 

2 .  D e  h e e r  K l .  V a n  d e r  V e l d e ,  D e  D a a m  5 ,  H e e g  

Reactie: 

1. De toegestane bouwhoogte van 12 meter langs De Opper wordt te hoog 

geacht, vooral ten opzichte van de toegestane bouwhoogte in het hui-

dige bestemmingsplan De Skou. 
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2. De toegestane bouwhoogte van het jachtclubgebouw is met 12 m te 

hoog en bederft het uitzicht vanaf de Wide Wimerts. 

3. De open ruimte ter hoogte van de zuidelijke keerlus in De Opper is te 

smal. De bedrijvenclusters 2, 3 en 4 kunnen beter worden gekoppeld. 

De oostelijke bebouwing kan zo als afscherming van het jachtclubge-

bouw dienen. Ook de open ruimte ter hoogte van de Daam moet rui-

mer worden gedimensioneerd.  

4. Het bedrijfswoningenbeleid moet worden zoals in het vigerende be-

stemmingsplan. Er mag alleen gewoond worden nadat er een omge-

vingsvergunning is afgegeven. 

5. De invulling van het jachtclubgebouw is onduidelijk. De appellant is 

tegen logiesaccommodatie in verband met overlast. Er moet meer dui-

delijk zijn over sluitingstijden. De kans op illegaal gebruik van de bij 

het jachtclubgebouw gelegen garagebergingen als nachtverblijf wordt 

groot geacht. 

6. In het plan De Skou was destijds voorzien in maximaal 250 ligplaatsen. 

Welke gevolgen heeft de uitbreiding van het terrein hiervoor?  

7. Langs de Wide Wimerts moet een openbaar wandelpad komen. 

8. Duidelijk moet zijn wanneer de natuurstrook in zijn geheel is gereali-

seerd.  

9. In de omgeving van De Daam en It Bûtlân doet zich al wateroverlast 

voor. De problemen mogen met de uitbreiding van het bedrijventer-

rein niet toenemen. 

10. De noodzaak voor de uitbreiding van het terrein is niet aangetoond; de 

markt krimpt en er staan op het bestaande bedrijventerrein al panden 

te huur. 

 

Commentaar: 

Ad 1 Voor de gebouwen aan de oostkant van de Opper gelden de beeldkwa-

liteitseisen van ‘deelgebied 1’, dus het gebouw of de gebouwen moe-

ten worden gebouwd in de vorm van een schuur of boerderij.  Door 

deze vorm geldt de maximale bouwhoogte alleen voor de nok van de 

gebouwen. Het is dus zeker niet zo dat in de bouwblokken ‘vierkante 

dozen’ van 12 meter hoog kunnen worden geplaatst. De hoogte van 12 

meter is ingegeven vanuit de overweging dat bij boerderijen en schu-

ren deze nokhoogte ook wordt bereikt en het feit dat de bedrijfsge-

bouwen ook geschikt moeten zijn voor de constructie van recreatie-

schepen. De maat is bovendien een maximummaat: lagere gebouwen 

zijn ook toegestaan. De bouwvorm wordt voorgeschreven in het be-

stemmingsplan en wordt via het eerder al genoemde Beeldkwaliteits-

plan nader uitgewerkt. 

Ad 2 Ook het jachtclubgebouw is een beeldbepalend gebouw op het bedrij-

venterrein, met de vormkarakteristiek van een boerderij. De omvang 

ervan is niet zodanig dat daarmee het groene karakter van de Wide 

Wimerts wordt aangetast. Door het opgaand groen in de strook tussen 

bedrijfsterrein en Wide Wimerts zal het gebouw hoogstens tussen het 
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groen zichtbaar zijn. Door de boerderijvorm wordt bereikt dat het 

pand zich goed in zijn omgeving voegt.  

Ad 3 Doel van het plan is om een optimale landschappelijke inpassing te 

bewerkstelligen. Dat wordt bereikt door de bebouwingsclusters verge-

lijkbaar met groepjes agrarische bedrijfsgebouwen op het terrein te 

situeren. Essentieel is in dat verband dat tussen de clusters open 

groene ruimten in stand blijven. Als álle gebouwen zouden worden ge-

clusterd, wordt juist bereikt dat de gebouwen een zekere massaliteit 

krijgen. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de beoogde inrichting en 

beeldkwaliteit van het terrein. 

Ad 4 Ten aanzien van bedrijfswoningen wordt een terughoudend beleid ge-

voerd. Bedrijfswoningen worden onder een groot aantal voorwaarden 

alleen toegestaan bij afwijking van het plan, dus met omgevingsver-

gunning. Daardoor kan worden getoetst of een bedrijfswoning wense-

lijk en noodzakelijk is. 

Ad 5  Zoals in de toelichting is aangegeven omvat de jachtclub een vereni-

gingsgebouw, met daarin opgenomen een café-restaurant en een be-

perkt aantal overnachtingsmogelijkheden (maximaal 10 op maximaal 

60 m²).  De club is alleen toegankelijk voor bezoekers en gasten van 

bedrijven die op het bedrijventerrein De Skou zijn gevestigd. De bij-

behorende  boothuizen, een verkoophaven en ‘gewone’ aanlegplaat-

sen vallen binnen het plangebied van bestemmingsplan De Skou. In-

dien sprake is van illegaal gebruik van het gebouw, zal de gemeente 

hiertegen optreden. Sluitingstijden kunnen niet via het bestemmings-

plan worden geregeld. Daarvoor dient een exploitatievergunning. Het 

is zeker niet de bedoeling dat overlast voor omwonenden ontstaat.  

Ad 6 Het plan voorziet alleen in een beperkt aantal ligplaatsen (maximaal 

100) bij de bedrijven en niet in nieuwe jachthavens. De ligplaatsen bij 

de jachtclub vallen onder het bestemmingsplan De Skou.  

Ad 7 Langs de Wide Wimerts zal een natuurstrook worden gerealiseerd, be-

staande uit een plas-dras-gebied met riet en ruigte dat met behulp 

van sloten wordt gekoppeld aan het water van de Wide Wimerts. Op 

deze wijze kunnen geïsoleerde plekken ontstaan die voor bijvoorbeeld 

Noordse woelmuis en waterspitsmuis van belang kunnen zijn. Het rea-

liseren van een wandelpad in zo’n gebied gaat dan ten koste van de 

beoogde natuurfunctie.  

Omdat de natuurstrook door middel van een bevaarbare sloot wordt 

gescheiden van het bedrijventerrein, zal het pad dan als doodlopend 

moeten worden ingericht. De indruk bestaat dat het pad mede als ge-

volg daarvan weinig gebruikt zal worden.  

Vanwege beide aspecten wordt de aanleg van een wandelpad niet ver-

der overwogen. De bestemming ‘Natuur’ voorziet om die reden niet in 

wegen en paden.  

Ad 8 Doel is om het hele terrein integraal te ontwikkelen, dus inclusief de 

natuurzone.  
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Ad 9 Over de waterhuishouding in het plangebied zijn de goede afspraken 

gemaakt met het Wetterskip. Als er klachten zijn over de waterhuis-

houding elders op het bedrijventerrein De Skou,  raden wij aan hier-

over contact op te nemen met het Wetterskip.   

Ad 10 In het regionaal bedrijventerreinenonderzoek dat voor gemeente Súd-

west-Fryslân is uitgevoerd, wordt de uitbreiding van De Skou positief 

beoordeeld.  

  

3 .  D e  h e e r  e n  m e v r o u w  V a n  M a l s e n ,  O s i n g a h u z e n  1 6 ,  

H e e g  ( 2  r e a c t i e s )  

Reactie: 

1. De toegestane bouwhoogte van 12 meter langs De Opper wordt te hoog 

geacht, vooral ten opzichte van de toegestane bouwhoogte in het hui-

dige bestemmingsplan De Skou. Dit geeft een ongelijke toegestane be-

bouwingshoogte in een aaneengesloten gebied. 

2. Onduidelijk is wanneer het groen bij de geplande bedrijfsclusters 

wordt aangelegd. De appellant heeft wel meebetaald aan de aan te 

leggen groenstrook aan de oostkant van het bestaande terrein De 

Skou. 

3. In de omgeving van De Daam en It Bûtlân doet zich al wateroverlast 

voor. De problemen mogen met de uitbreiding van het bedrijventer-

rein niet toenemen. 

4. De inspreker spreekt de wens uit dat de inrichting conform de inrich-

tingsschets en het beeldkwaliteitsplan plaatsvindt. 

 

Commentaar: 

Ad 1 Voor de gebouwen aan de oostkant van de Opper gelden de beeldkwa-

liteitseisen van ‘deelgebied 1’, dus het gebouw of de gebouwen moe-

ten worden gebouwd in de vorm van een schuur of boerderij.  Het is 

dus zeker niet zo dat in de bouwblokken ‘vierkante dozen’ van 12 me-

ter hoog kunnen worden geplaatst. De hoogte van 12 meter is ingege-

ven vanuit de overweging dat bij boerderijen en schuren deze hoogte 

ook wordt bereikt en het feit dat de bedrijfsgebouwen ook geschikt 

moeten zijn voor de constructie van recreatieschepen. De bouwvorm 

wordt voorgeschreven in het bestemmingsplan en wordt via het eerder 

al genoemde Beeldkwaliteitsplan nader uitgewerkt. 

Ad 2 Doel is om het hele terrein integraal te ontwikkelen, dus inclusief het 

beoogde groen- en de natuurzone. De brede natuurzone langs de Wide 

Wimerts vormt een uitstekende groene overgang naar het landschap, 

beter dan de oorspronkelijke beoogde groenzone.  

Ad 3 De Daam en It Bûtlân liggen op enige afstand van het plangebied. Wij 

raden aan hierover contact op te nemen met het Wetterskip. Bij de 

uitvoering van het bestemmingsplan zal de gemeente voldoen aan de 

eisen die het Wetterskip stelt en die ook uit hun overlegreactie blijkt. 

Ad 4 Dit is ook de intentie van de initiatiefnemers en de gemeente. 
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4 .  D e  h e e r  H .  v a n  d e r  M e e r ,  O s i n g a h u z e n  1 7 ,  H e e g  

Reactie: 

1. Het uitzicht vanaf Osingahuzen 17 wordt bedorven door de bouwplan-

nen. Het voorste deel van het terrein vanaf de weg Osingahuzen moet 

een open karakter houden. Verplaatsing van bouwbedrijf Vellinga naar 

deze locatie is een slechte zaak omdat het gaat om een zichtlocatie. 

2. Verschillende sloten vervallen; er moet meer waterberging komen. 

3. Vier jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten dat het bedrijven-

terrein niet groter zou worden.  

4. De oude poedertoren van de zuivelfabriek moet worden verwijderd. 

5. De jachtclub met horeca past niet op het bedrijventerrein en moet uit 

het plan. 

6. Door de groenstrook langs de Wide Wimerts moet een openbaar toe-

gankelijk voet-/fietspad komen. 

 

Commentaar: 

Ad 1 Het eerste nieuwe bouwcluster komt op minimaal 70 meter van de 

wegas van de weg Osingahuzen en minimaal 80 meter vanaf de woning 

Osingahuzen 17. De beoogde bebouwing krijgt de vorm van een schuur 

of boerderij, waarbij de nodige eisen worden gesteld aan bouwvorm 

en terreininrichting. Dat geldt evenzeer voor het bedrijf van de heer 

Vellinga als voor elk ander bedrijf. Wij wijzen erop dat vanaf de wo-

ning Osingahuzen 17 het zicht in zuidoostelijke richting al in de huidi-

ge situatie belemmerd door bestaand opgaand groen en de boerderij 

aan de zuidkant van de weg.  

Ad 2 Over de nodige waterberging is overeenstemming bereikt met het 

Wetterskip.  

Ad 3 De oostelijke uitbreiding van het bedrijventerrein is een logische af-

ronding van het terrein en geeft een goede landschappelijke overgang 

naar het open landelijk gebied.  

Ad 4 De poedertoren vormt een karakteristiek element van de zuivelfa-

briek. Zo mogelijk zal deze worden behouden.  

Ad 5 De jachtclub sluit goed aan op het profiel van het bedrijventerrein. 

Horeca- en logiesvoorzieningen zijn aan maten gebonden en uitslui-

tend bestemd voor gebruikers van de jachtclub.  

Ad 6 Langs de Wide Wimerts zal een natuurstrook worden gerealiseerd, be-

staande uit een plas-dras-gebied met riet en ruigte dat met behulp 

van sloten wordt gekoppeld aan het water van de Wide Wimerts. Op 

deze wijze kunnen geïsoleerde plekken ontstaan die voor bijvoorbeeld 

Noordse woelmuis en waterspitsmuis van belang kunnen zijn. Het rea-

liseren van een wandelpad in zo’n gebied gaat dan ten koste van de 

beoogde natuurfunctie.  

Omdat de natuurstrook door middel van een bevaarbare sloot wordt 

gescheiden van het bedrijventerrein, zal het pad dan als doodlopend 

moeten worden ingericht. De indruk bestaat dat het pad mede als ge-

volg daarvan weinig gebruikt zal worden.  
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Vanwege beide aspecten wordt de aanleg van een wandelpad niet ver-

der overwogen. De bestemming ‘Natuur’ voorziet om die reden niet in 

wegen en paden.  

 

5 .  M e v r o u w  M . M .  v a n  d e r  V e l d e ,  O s i n g a h u z e n  1 5 ,  H e e g  

Reactie: 

1. Vier jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten de groenstrook van 

het bedrijventerrein te behouden. Door de uitbreiding van het bedrij-

venterrein wordt deze toezegging niet nagekomen. 

2. Door de toegestane bouwhoogte worden het woongenot van de appel-

lant aangetast. De appellant wil graag weten waar zij recht op heeft. 

 

Commentaar: 

Ad 1 Inderdaad wordt de oorspronkelijk gedachte groenstrook door de uit-

breiding van het bedrijventerrein niet gerealiseerd. Daar staat echter 

tegenover dat een aanzienlijk grotere natuurstrook langs de Wide Wi-

merts tot stand wordt gebracht. Bovendien krijgt de uitbreiding van 

het bedrijventerrein een open en groen karakter.  

Ad 2 Voor de gebouwen aan de oostkant van De Opper gelden de beeldkwa-

liteitseisen van ‘deelgebied 1’ uit het eerder genoemde Beeldkwali-

teitsplan, dus het gebouw of de gebouwen moeten worden gebouwd in 

de vorm van een schuur of boerderij. Het is dus zeker niet zo dat in de 

bouwblokken ‘vierkante dozen’ van 12 meter hoog kunnen worden ge-

plaatst. Het Beeldkwaliteitsplan is daarbij maatgevend voor de bouw-

vorm. Indien men zich in zijn rechten voelt aangetast kan op basis van 

artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening planschade worden geclaimd.  

 

C o n c l u s i e  

De inspraakreacties geven geen aanleiding voor aanpassing van het plan. 

6 . 2 . 3   

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

Het voorontwerpbestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de boven-

staande overlegreacties. Daarnaast zijn ambtshalve een aantal aanpassingen 

doorgevoerd: 

1. De resultaten van het ecologische onderzoek zijn aangepast en de resul-

taten van de zogenoemde voortoets in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 zijn in het voorliggende plan opgenomen (paragraaf 4.2). 

2. De noordelijke plangrens is in geringe mate verschoven in verband met 

de onmogelijkheid om het betreffende perceel te verwerven. Het Beeld-

kwaliteitsplan is hier ook op aangepast.    

3. In paragraaf 3.2 is een passage toegevoegd over de Provinciale Verorde-

ning. 
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