


BIJLAGE I 
 
Aanpassing in de regels: 
a.           lid 3.2, onder a sub 5 ten behoeve van de bouw van ten hoogste één bedrijfswoning per 

bedrijf met dien verstande dat: 

1.      het moet gaan om inpandige bedrijfswoningen; 
2.      de bedrijfswoning milieuhygiënisch inpasbaar moet zijn; 

3.      de bedrijfswoning noodzakelijk is vanuit de bedrijfsvoering;  
4.      de realisatie van de bedrijfswoning geen onevenredige negatieve effecten heeft voor 

de toekomstige milieusituatie, wat in ieder geval inhoudt dat de geluidwerende 
werking van de buitengevel(s) van de verblijfsgebieden als bedoeld in het 

Bouwbesluit 2003 van bedrijfswoningen ten minste 30 dB(A) bedraagt; 
5.      de realisatie van de bedrijfswoning geen onevenredige negatieve effecten heeft voor 

de toekomstige verkaveling en uitgifte van het terrein; 
6.      de geluidsbelasting op de gevel van de bedrijfswoning als gevolg van wegverkeer 

niet meer bedraagt dan 48 dB(A) dan wel een door het college van Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde hogere waar-de. 

  
  
Aanpassing in de toelichting:  
Binnen de bestemming is de bouw van één bedrijfswoning per bedrijf bij omgevingsvergunning ten 
behoeve van afwijking van de bouwregels (voorheen binnenplanse ontheffing) toegestaan. Daarbij 
moet het gaan om inpandige bedrijfswoningen. 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/meldingen  en de toekomstige verkaveling. Om dit laatste aspect vorm en 
inhoud te geven zal als beleidskader voor het verlenen van een omgevingsvergunning 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 de 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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1 1  I n l e i d i n g  

Het ontwerpbestemmingsplan Heeg – Uitbreiding De Skou heeft in de periode 

van 22 juli 2011 t/m 1 september 2011 ter inzage gelegen, waarbij een ieder de 

gelegenheid heeft gekregen zijn zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid 

hebben drie personen gebruik gemaakt. De ingediende zienswijzen zijn binnen 

de periode van terinzagelegging bij de gemeente binnengekomen, waardoor zij 

allen op dit punt als ontvankelijk kunnen worden aangemerkt. 

 

In deze nota is in hoofdstuk 2 een reactie gegeven op de verschillende zienswij-

zen en is aangegeven of en hoe de reactie leidt tot aanpassing van het bestem-

mingsplan. In de bijlage bij deze nota zijn kopieën van de ingediende zienswij-

zen opgenomen. 
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2 2  R e a c t i e s  o p  d e  

z i e n s w i j z e n  

M e v r o u w  M . M .  v a n  d e r  V e l d e ,  H e e g  

Zienswijze Indienster claimt planschade ex artikel 6.1 Wro in ver-

band met verlies aan woongenot als gevolg van de reali-

sering van het bestemmingsplan. 

Reactie Een claim tot planschade kan pas in behandeling worden 

genomen wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en 

onherroepelijk is geworden. Dat is nu nog niet het geval. 

Indienster zal dit moment moeten afwachten, waarna zij 

gedurende 5 jaar de tijd heeft om - indien zij dat wenst – 

de claim alsnog in te dienen. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

D e  h e e r  J . G . M .  S l u i t e r ,  A p e l d o o r n  

Zienswijze Maximum snelheid 30 km/uur 

Indiener verzoekt om in het bestemmingsplan de snel-

heidsbeperking voor gemotoriseerd verkeer van 30 km/ 

uur vast te stellen, dit bij de weg ter plaatse aan te ge-

ven en dit te handhaven. 

Reactie De bestemming ‘Verkeer en Verblijf’ biedt de ruimte voor 

de inrichting van wegen met bermen. De wijze waarop de 

wegen zullen worden gerealiseerd is een zaak van uitvoe-

ring nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en in wer-

king is getreden. Het beeldkwaliteitsplan dat het be-

stemmingsplan flankeert, stelt hieraan nadere eisen en 

beperkt de verhardingsbreedte voor de openbare ontslui-

tingsweg tot 6 m. Deze wegbreedte is noodzakelijk om te 

kunnen voorzien in de behoefte aan ruimte voor het ma-

noeuvreren met (vracht)auto’s dat op een bedrijventer-

rein veelvuldig voorkomt. Een smallere weg dan 6 m ligt 

dan niet erg voor de hand (gebruikelijk op bedrijventer-

reinen is al vaak 7 m en soms meer). Gezien de geringe 

verkeersdruk is er geen enkele aanleiding om onderscheid 

te maken tussen verkeerssoorten in de vorm van trottoirs 

en fietspaden. 

De gemeente zal zo nodig een verkeersbesluit nemen om 

te bewerkstelligen dat de maximum snelheid op het ter-

rein 30 km/uur bedraagt. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 
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Zienswijze Jachtclub 

Indiener verzoekt om de bouwmogelijkheden van de 

jachtclub in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteits-

plan zo aan te passen dat deze beperkt worden tot de 

omvang van de recent gepresenteerde bouwplannen, 

waardoor een eventuele toekomstige uitbreiding van de 

jachtclub niet zonder nadere planologische procedure 

mogelijk is. 

Reactie De vormkarakteristiek voor de bebouwing in dit deelge-

bied is een eigentijdse uitwerking en streekeigen uitwer-

king van een stelpboerderij. De karakteristiek van de 

stelp is een eenvoudige enkelvoudige hoofdvorm (zonder 

voorhuis zoals bij een kop-hals-rompboerderij) met lage 

gootlijn en grote dakvlakken, waarbij het woongedeelte 

vaak met gesmoorde dakpannen en het bedrijfsgedeelte 

met rode dakpannen werd gedekt. De eventuele grote 

dakvlakken van het gebouw van de jachtclub ondersteu-

nen juist de gewenste beeldkwaliteit voor dit deelgebied. 

De dakvlakken hoeven daarentegen niet geheel gesloten 

te worden uitgevoerd. Het dakvlak kan ook deels open-

gewerkt zijn, als de kap maar voldoet aan de gestelde 

goot- en bouwhoogte. Het inbrengen van verschillende 

nokhoogten binnen één bouwmassa doet afbreuk aan de 

te refereren karakteristieke hoofdvorm van de stelp. Door 

de mogelijke toepassing van een gootverhoging naar 6 

meter voor een deel van de gevel wordt de mogelijkheid 

geboden de doorlopende gootlijn deels te onderbreken. 

Het gebouw van de jachtclub zal op een bepaald punt via 

het tegenovergelegen grasland deels zichtbaar zijn vanaf 

de Wide Wimerts, maar door de aanwezigheid van de ten 

oosten van De Opper voorliggende  ‘boerderijbebouwing’ 

met de omgeven erfbeplanting, zal het gebouw van de 

jachtclub opgaan in het spel van de clustergewijze gesi-

tueerde ‘boerderijgebouwen’ en hierdoor vrijwel niet 

zichtbaar zijn en opvallen vanaf de Wide Wimerts. Tevens 

wordt het gebouw ten minste 8 meter teruggerooid vanaf 

De Opper waardoor het niet vlak langs de weg is gesitu-

eerd. 

Bouwhoogte van het gebouw van de jachtclub mag maxi-

maal 12 meter hoog worden. Deze hoogte hangt samen 

met de gekozen vormkarakteristiek: boerderijbebouwing.  

Een 10% verhoging van de bouwhoogte is niet zomaar mo-

gelijk. De 10% afwijking van de maatvoering kan door het 

college van B&W worden toegekend, mits er sprake is van 

een noodzaak en er geen sprake is van onevenredige aan-

tasting van het ruimtelijk beeld. Bovendien is de toege-
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stane 12 meter een maximale maat. Deze bouwhoogte 

hoeft niet maximaal te worden uitgevoerd. Door de toe-

gestane goothoogte van het gebouw van maximaal 3,5 

meter hoog, de voorgeschreven (transparante) pure ma-

terialen van overwegend glas en hout en de naar de 

straatzijde toe duidelijke geleding (door bijvoorbeeld 

toepassing van grote gevelopeningen), zijn de gevels van 

de jachtclub geen massieve en expressieloze gevels, zoals 

bij bijvoorbeeld een eenvoudige ligboxstal vaak wel het 

geval is. Het gebouw van de jachtclub dient tevens een 

tweezijdige oriëntatie te hebben, op het voorerf en op 

het water. De gevels langs de openbare ruimte en het 

water kennen plastiek en dieptewerking en zijn represen-

tatief. 

Met deze hiervoor beschreven beeldkwaliteitscriteria en 

regels in het bestemmingsplan is het gewaarborgd dat er 

geen massief ongeleed bouwblok ontstaat. Het bestem-

mingsplan en beeldkwaliteitplan hoeven op dit punt niet 

verder gewijzigd of aangevuld te worden. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

D e  h e e r  H .  v a n  d e r  M e e r ,  H e e g  

Zienswijze Locatie bouwbedrijf 

De locatie van het geplande bouwbedrijf ligt te dicht bij 

de woning van indiener, waardoor hinder kan ontstaan. 

Reactie In het bestemmingsplan is geen specifieke locatie voor 

een bouwbedrijf aangewezen, maar indiener wijst ver-

moedelijk op het bouwvlak in het uiterste noordoosten 

van het plangebied, ten oosten van de ontsluitingweg De 

Opper. Deze locatie zal mogelijk door een bouwbedrijf 

worden benut. Het hier geprojecteerde bouwvlak is zo 

gesitueerd dat er geen sprake is van onevenredige milieu-

hinder als gevolg van de vestiging van een bedrijf uit de 

milieuklasse 3.1. Om te bepalen wat onevenredig is, is de 

afstand gehanteerd die de VNG in haar brochure Bedrij-

ven en milieuhinder  aanbeveelt. Dat is in dit geval ten-

minste 50 m. Uit de plankaart blijkt dat de afstand tussen 

woningen en bedrijfsactiviteiten die tot milieucategorie 

3.1 worden gerekend (zoals een bouwbedrijf) op deze 

locatie voldoende groot is, mits de activiteiten plaatsvin-

den in de zone aangeduid met b≤3.1 of b≤3.2. Het deel 

van het terrein dat is aangeduid met b≤2 mag uitsluitend 

worden gebruikt voor activiteiten die tot een minder gro-

te milieubelasting leiden. In de planregels is hierover vol-

doende duidelijkheid verschaft. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 
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Zienswijze Gemaal 

Het gemaal dat nu in het plangebied aanwezig is, moet 

op die plaats blijven functioneren, omdat het oppervlak-

tewaterpeil anders niet op het juiste niveau kan worden 

gehandhaafd. 

Reactie Met Wetterskip Fryslân is afgesproken dat het gemaal op 

de huidige locatie blijft staan en dat het gebied dat door 

het gemaal wordt bemalen zodanig blijft ingericht dat 

het oppervlaktewater door dit gemaal kan worden afge-

voerd. Concreet gaat het dan om het gebied dat ligt:  

- ten zuiden van de Osingahuzen;  

- ten oosten van De Opper ligt, voordat deze weg splitst 

in de route naar het westen en naar het zuiden.  

 

De ten zuiden van dit gebied (in de bestemming 'Groen-3) 

liggende  afwateringssloot zal als hoofdwatergang worden 

gebruikt. Daarmee kan Wetterskip Fryslân het volgens het 

peilbesluit geldende oppervlaktewaterpeil handhaven. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

Zienswijze Waterbuffer 

Er is meer waterbuffer nodig dan nu op de kaart is inge-

tekend. 

Reactie Wat indiener precies bedoelt met de noodzaak voor meer 

waterbuffer, is niet geheel duidelijk. Bij het opstellen 

van het bestemmingsplan is nadrukkelijk rekening gehou-

den met het wateradvies van Wetterskip Fryslân (dat is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd). Naar aanleiding 

van het advies zijn afspraken gemaakt tussen de uitvoer-

ders van het bestemmingsplan en het Wetterskip. Het 

Wetterskip ziet erop toe dat de normen die gelden voor 

het realiseren van de gewenste peilen en de noodzakelij-

ke voorzorgsmaatregelen om calamiteiten (zoals over-

stroming) te voorkomen worden gerealiseerd. De gemeen-

te Súdwest Fryslân zal ervoor zorgen dat de adviezen van 

het Wetterskip worden opgevolgd. Daarmee ontbreekt de 

noodzaak voor aanvullende maatregelen. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

Zienswijze Bouwhoogte 

Het is onduidelijk vanaf welk peil de bouwhoogte moet 

worden gemeten. 

Reactie In artikel 1 lid w van de regels is bepaald dat het peil 

wordt bepaald door: 

- de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer; 

- indien deze bovenzijde meer dan 60 cm boven het 
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straatpeil ligt of komt te liggen, is 60 cm + het peil; 

- indien deze bovenzijde meer dan 20 m van de straat 

of weg ligt of komt te liggen én dan meer dan 10 cm 

boven het aansluitende terrein ligt of komt te liggen, 

is 10 cm + het aansluitende terrein het peil. 

 

In artikel 1 lid z van de regels is bepaald wat onder 

straatpeil moet worden verstaan: de hoogte van de straat 

of weg op de plaats waar de hoofdtoegang van een 

bouwwerk aan die straat of weg grenst. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

Zienswijze Openbaar pad langs het water 

Indiener verzoekt – conform het plan van Atelier Fryslân – 

een openbaar pad in de natuurstrook langs de Wide Wi-

merts. 

Reactie Met het oog op het realiseren van een natuurstrook als 

plas-drasgebied is van het idee van Atelier Fryslân afge-

zien om een ingericht pad langs de Wide Wimerts te reali-

seren. Wel is de bestaande boezemkade langs de Wide 

Wimerts vanaf De Opper betreedbaar. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

Zienswijze Rode kleur op de plankaart 

De rode kleur op de plankaart suggereert dat de wonin-

gen op de nrs. 15 tot en met 27 bedrijventerrein worden. 

Indiener verzoekt om meer duidelijkheid. 

Reactie De plankaart zoals die op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

op de eigen gemeentelijke website is gepubliceerd en de 

plankaart die in papiervorm op het gemeentekantoor ter 

inzage heeft gelegen, is helder ten aanzien van de plan-

grens. Daaruit blijkt dat de woningen op de Osingahuzen 

nrs. 15 tot en met 27 buiten het plangebied vallen. 

Aanpassingen plan Geen gevolgen. 

 

 

C o n c l u s i e  

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen bestaat er geen aanleiding om 

het bestemmingsplan aan te passen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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