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Collegebesluit 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2 met 
identificatienumer NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-vont 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan voor een peiode van zes weken ter inzage te leggen 
3. Het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overeg voor te leggen aan de 

overleginstanties 
4. De commissie Doarp Sted en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het 

voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd formulier 'actieve info' 
 

Toelichting/achtergrond 

Coalitieakkoord: Veerkrachtige kernen - voldoende aanbod van (betaalbare) woningen 
 
Voor het toevoegen van woningen, conform het woningbouwprogramma van de gemeente, zijn 
verschillende locaties in beeld gebracht. Het gebied aan de noordoostelijke zijde van Oosthem is in 
beeld gekomen. De raad heeft in november 2021 ingestemd om voor de ontwikkeling budget 
beschikbaar te stellen waarmee de haalbaarheid van woningbouwontwikkeling onderzocht kon 
worden.  
Ontwikkeling van woningbouw is mogelijk binnen de gemeente en de geldende afspraken op gebied 
van wonen. In het zuidoostelijke deel waarin Oosthem is gelegen, is de verwachting dat nog vraag is 
naar 130 tot 200 extra woningen in de komende tien jaar (ambitiedocument). Met het toevoegen 
van 20 buitenstedelijke woningen wordt de ruimte die de gemeente heeft niet overschreden. 
In de ‘strategie woningbouw 2020-2030’ is Ald Rien opgenomen in de categorie ‘aangekochte 
locaties voor ontwikkeling te nemen’. Hiermee valt het plan binnen de gemeentelijke beleidsruimte 
en past de ontwikkeling binnen de huidige woningbouwafspraken met provincie en regio. 
 
Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor maximaal 14 woningen en 6 
waterwoningen. Met de mogelijkheid voor waterwoningen is tegemoetgekomen aan de wens om 
bijzondere woonvormen toe te voegen. Zoals is aangegeven bij de start van de onderzoeksfase is 
het bouwen van dergelijke bijzondere woningen passend. Bovendien is, gezien de behoefte naar 
woningen en de afstemming met het dorp, duidelijk geworden dat het plan aansluit bij de behoefte. 
Ook past het aanleggen van de waterpartij goed bij het klimaatadaptief ontwikkelen van 
woongebieden en is het goed afgestemd met het Wetterskip. 
Om flexibiliteit te geven kunnen de andere woningen vrijstaand of geschakeld/in een rij worden 
gebouwd.  
 



 

 

Ten behoeve van de stedenbouwkundige inpassing wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze 
zal tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd (naar verwachting in het 
najaar). 
 
De grond van het gebied is gelegen in het bestemmingsplan ‘Dorpen midden/oost Gemeente SWF’ 
en is Agrarisch bestemd. Woningbouw is niet mogelijk op basis van die bestemming. Om de bouw 
van woningen mogelijk te maken is het voorliggende voorontwerp bestemmingsplan voorbereid. 
 
Periode ter inzage legging: Vanaf 24 juni 2022 t/m 4 augustus 2022 
 
Website over deze ontwikkellocatie: 
https://www.woneninsudwestfryslan.nl/nieuwbouwprojecten+nieuw/oosthemaldrien/default.aspx 
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