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Toelichting 
 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doel 
 
De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ 
vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn bij de Raad van State 10 beroepenschriften ingediend. 
Op 18 december 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan.  
 
De gemeente Súdwest–Fryslân heeft er voor gekozen om gelijktijdig met het verwerken van de 
gevolgen van de uitspraak van de beroepsschriften het bestemmingsplan ‘Reparatie- en Veegplan 
Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ op te stellen.  
 
Na vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied  Súdwest-Fryslân-I’ zijn een aantal omissies 
geconstateerd, is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen en waren bepaalde punten uit de 
beroepschriften tegen het bestemmingsplan gegrond. Met het bestemmingsplan ‘Reparatie- en 
Veegplan Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ worden deze hersteld. Ook de recente ontwikkelingen die 
met een onherroepelijke uitgebreide omgevingsvergunning zijn gerealiseerd zijn in het 
bestemmingsplan opgenomen.  

1.2 Plangebied 
 
Het plangebied omvat het gehele plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-
Fryslân-I’, met identificatienummer NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-VA02.  
 

 
Figuur 1: plangebied ‘Bestemmingsplan Súdwest-Fryslân-I’ 



Naast de verleende uitgebreide omgevingsvergunningen die in het onderhavige bestemmingsplan 
zijn opgenomen is ook het parapluplan ‘ Súdwest-Fryslân – kleine windturbines’, waarin kleine 
windturbines bij agrarische bedrijven mogelijk worden gemaakt opgenomen. 

1.3 Juridische status 
 
Zoals ook uit de naam van dit plan volgt, gaat het hier om een veegplan. Dat houdt in dat dit 
bestemmingsplan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ op delen – partieel – 
wijzigt. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ blijft onverkort van toepassing voor 
zover daarin met dit plan geen wijzigingen worden aangebracht. Hetzelfde geldt ook voor de 
toelichting: de toelichting behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ 
blijft ook relevant voor zover daarin met dit plan geen wijzigingen worden aangebracht. 
 

1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van alle wijzigingen ten opzichte van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 
milieuaspecten. De juridische vormgeving wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. Hoofdstuk 5 en 6 gaan in 
op respectievelijk de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
 

Hoofdstuk 2 Toelichting op de wijzigingen  

2.1 Aanpassingen naar aanleiding uitspraak Raad van State 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanpassingen welke voortvloeien uit de uitspraak van de 
Raad van State ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan die integraal in dit plan zijn 
opgenomen. In de uitspraak van de Raad van State van 18 december 2019 naar aanleiding van de 
tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ ingestelde beroepen zijn enkele 
onderdelen van dit bestemmingsplan vernietigd. In het dictum van de uitspraak valt te lezen dat het 
bestemmingsplan is vernietigd voor zover het betreft: 
 

a. Het plandeel met de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ aan het perceel Sieswerd 7 te 
Hichtum; 

b. Het plandeel met de wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming ‘Agrarisch’ aan de 
Tolheksleane te Kimswerd; 

c. Het plandeel met de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ aan het perceel Sjungadyk te 
Burgwerd; 

d. Artikel 3, lid 3.7.1, aanhef en onder I, aanhef onder 2, van de planregels, voor zover het 
betreft de daarin opgenomen zinsnede “waarbij een beplantingssstrook met een breedte 
van 5m in ieder geval als afschermend wordt aangemerkt”; 

e. Artikel 6, lid 6.4.1, aanhef en onder b, aanhef en onder 1, in combinatie met artikel 6, lid 
6.1, aanhef en onder a, van de planregels, voor zover daarin niet is voorzien in een 
mogelijkheid om via een afwijkingsmogelijkheid de bestaande oppervlakte van 
bedrijfsgebouwen op het perceel Kleinhuisterweg te Pingjum binnen de planperiode 
eenmalig te vermeerderen met ten hoogste 50%; 

f. Het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf’ voor het perceel Kleinhuisterweg te Pingjum, 
voor zover in de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf- houtzagerij’ niet tevens de 
activiteit ‘specifieke vorm van bedrijf – houthandel’ is opgenomen; 

g. Het plandeel met de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel Madenlaan te Hindeloopen, voor 
zover daarbij niet tevens de aanduiding ‘recreatieve activiteiten toegestaan’ is opgenomen; 

h. Het plandeel met de bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’ ten behoeve van het tracé 
rondweg Warns, voor zover dit plandeel ten opzichte van het ontwerpplan in westelijke 
richting is vergroot; 

  



Ad. a 
Voor het perceel Sieswerd 7 te Hichtum is de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ weer gewijzigd 
naar ‘Agrarisch’. 
 

 
 
 
Ad. b 
Voor het perceel Tolheksleane 4 is de aanduiding ‘wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een 
bedrijfswoning opgenomen. Inmiddels is de procedure voor de omgevingsvergunning afgerond en 
wordt de situatie van dit perceel later toegelicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ad. c 
Voor het perceel Sjungadyk 16 te Burgwerd is de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ weer 
gewijzigd naar de bestemming ‘Agrarisch’. 



 

 
 
Ad. d 
Voor het perceel Trekweg 156 te Parrega zijn de regels aangepast om de aanleg van een 
afschermende beplantingsstrook van 5m duidelijker te formuleren. 
 

 
 
 
 
 
  



Ad. e + f 
Voor het perceel Strandweg 2A (of Kleinhuisterweg) heeft naast de aanduiding ‘specifieke vorm van 
bedrijf – houtzagerij’ ook de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - houthandel’ gekregen. 
 

 
 
Ad. g 
Voor het perceel Madenlaan 1 te Hindeloopen is binnen de bestemming ‘Wonen’ de specifieke 
aanduiding ‘recreatieve activiteiten toegestaan’ aangepast. 

 
 



Ad. h 
Het tracé van weg binnen de bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’ is aangepast. Het deel van de 
bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’ dat door de uitspraak van de Raad van State is komen te 
vervallen is in de nieuwe situatie bestemd als ‘Agrarisch’. De aansluiting kan binnen de bestaande 
bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’ gerealiseerd worden. 
 

 
 

2.2  Ambtshalve wijzigingen in de regels 
 
Artikel Toelichting Aanpassing  
Inleidende 
regels 

  

Artikel 1 De begrippen ‘huishouden’ en ‘wonen’ 
toevoegen. Gelet op recente uitspraken is een 
aanpassing nodig. Hiermee kan kamerverhuur 
worden voorkomen 

Het begrip ‘huishouden’ en het 
begrip ‘wonen’ wordt toegevoegd 
aan artikel 1.41 ‘begrippen’. 

Artikel 3 In het plangebied liggen meerdere 
mestzakken, deze zijn wel op de verbeelding 
opgenomen, maar niet zijn niet in de regels 
opgenomen 

De regels worden aangepast, in 
de doeleindenomschrijving wordt 
aangegeven: mestzak, uitsluitend 
ter plaatse van de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch – 
mestzak’. 

Artikel 3 Artikel 3.4. nummering Artikel 3.4 is aangepast 
Artikel 3 In artikel 3.4.1 geeft aan dat het bouwvlak 

kan worden gewijzigd met een 
omgevingsvergunning 

Artikel 3.4.1 wordt aangepast, er 
wordt een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. 

Artikel 5 Geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
binnen bestemming ‘Agrarisch – 
Paardenhouderij’ 

Regels aanpassen en ook voor 
deze bestemming een 
wijzigingsbevoegdheid opnemen 

Artikel 21 Het aantal slaapplaatsen in een groepsacc. 
binnen de bestemming ‘Recreatie – 
Recreatiebedrijven wordt niet beperkt. Beter 
is om dit te beperken tot het bestaande 
aantal. 

Regels worden aangepast, in die 
zin dat het bestaande aantal bij 
recht is toegestaan. Met 
binnenplanse afwijking kan het 
aantal worden uitgebreid, mits 



dit plaatsvindt binnen de 
bestaande bebouwing. 

Artikel 21 Binnen deze bestemming zijn geen 
recreatieappartementen mogelijk. 

Regels worden aangepast, in 
afwijking van de bestemming zijn 
maximaal 5 
recreatieappartementen mogelijk 
binnen bestaande bebouwing 

Artikel 27 Openbare voorzieningen worden 2 x genoemd 
in de bestemming en verkeers- en 
verblijfsvoorzieningen zijn ten onrechte als 
ondergeschikt vermeld 

Regels worden aangepast. 

Artikel 27 Bestemming Verkeer – Wegverkeer. Door 
toename elektrische auto’s wordt de 
mogelijkheid voor een snellaadstation 
toegevoegd 

Regels worden aangepast, 
uitsluitend ter plaatse van 
aanduiding ‘specifieke vorm van 
verkeer – snellaadstation’ wordt 
een snellaadstation mogelijk 
gemaakt 

Artikel 28 Binnen de bestemming ‘Water’ zijn ter 
plaatse van de aanduiding ‘woonschepen 
toegestaan’. In de regels is het bestaande 
aantal aangegeven en op de verbeelding staat 
de aanduiding maximaal 5 

Regels in overeenstemming 
brengen met verbeelding: ter 
plaatse van de aanduiding mogen 
maximaal 5 woonschepen worden 
afgemeerd. 

Artikel 29 Binnen bestemming Wonen zijn tuinen en 
erven niet opgenomen 

Regels aanpassen zodat ‘tuinen 
en erven’ worden toegevoegd als 
ondergeschikt aan de 
hoofdbestemming ‘Wonen’. 

Artikel 
34,3 

Nummering is niet correct. Artikel 34, lid 3 aanpassen: 
Leden 4, 5 en 6 zijn subleden van 
lid 3 van artikel 34 

Artikel 
34,3 

Verwijzing is niet correct Artikel 34, lid 3 onder d 
aanpassen: verwijzing moet naar 
artikel 33.3 onder c 

Artikel 37 Binnen bestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ 
aangeven dat de gronden binnen aanduiding 
‘Dijk’  

Regel wordt aangepast zodanig 
dat de dijken alleen als grasland 
zijn ingericht 

 

2.3 Algemene wijzigingen toelichting 

2.3.1 Aanpassing Rijksbeleid (3.1) 
 
Met de vaststelling van de NOVI is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) komen te 
vervallen. De NOVI bevat de hoofdzaken van het beleid voor de fysieke leefomgeving. De NOVI komt 
in de plaats van gebiedsdekkende structuurvisies, de relevante delen van de natuurvisie, verkeers- 
en vervoerplannen, strategische gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en 
milieubeleidsplannen. 
 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Hiermee 
kan het Rijk inspelen op de grote uitdagingen die voor hen liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen 
hebben invloed op de omgeving. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een 
duurzame en circulaire economie en het aanpassen aan de gevolgen aan de klimaatverandering 
vormen slechts een deel van de opgaven. Dit biedt kansen, maar vraagt wel om zorgvuldige keuzes. 
Want ruimte, zowel boven-, als ondergronds, is een schaars goed. Het combineren van al die 
opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede 
samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
burgers. De NOVI biedt een kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er 
ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid 
voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, 
kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden gemaakt. Met de NOVI zet 



het Rijk een proces in gang waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en beter kunnen worden 
gemaakt.  
 
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op 
nationale belang wil het Rijk sturen en richting geven. Deze belangen komen samen in vier 
prioriteiten: 
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel; 
3. Sterke en gezonde steden en regio’s; 
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 
 
Doorwerking in onderhavig bestemmingsplan: 
Met onderhavig bestemmingsplan zijn geen nationale belangen in het geding; onderhavig plan heeft 
geen betrekking op één van dertien nationale belangen uit de NOVI. Het betreffen slechts geringe 
correcties en aanpassingen die de juridische regeling in overeenstemming brengen met de feitelijke 
situatie, een verleende omgevingsvergunning, een correctie van een omissie of naar aanleiding van 
de uitspraak van de Afdeling of een al eerder toegekende bestemming. 
 
3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) borgt een aantal van de nationale 
ruimtelijke belangen die deel uitmaken van het geldende nationale ruimtelijke beleid. Het besluit is 
gericht op doorwerking van de nationale belangen in provinciaal beleid en gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Dat betekent dat het Barro voor de opgenomen onderwerpen regels geeft 
over bestemmingen en het gebruik van gronden. Daarnaast kan zij aan de gemeente opdragen in de 
toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren. Het Barro is op 1 
oktober 2012 in werking getreden. 
 
Binnen het Barro worden de volgende onderdelen besproken: 

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 
 Kustfundament; 
 Grote rivieren; 
 Waddenzee en waddengebied; 
 Defensie; 
 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 
 Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 
Doorwerking in onderhavig bestemmingsplan 
Met onderhavig bestemmingsplan zijn, zoals aangegeven, geen nationale belangen in het geding. 

 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) – de Ladder voor duurzame verstedelijking – geldt, voor alle juridisch bindende 
ruimtelijke plannen van decentrale overheden die (planologisch) nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
maken een bijzonder procesvereiste. 
 
Dit nationale belang houdt in dat, ten behoeve van een goed systeem van ruimtelijke ordening, een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten plaats dient te 
vinden. Deze zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik, planologisch ongewenste versnippering en een onaanvaardbare leegstand te 
voorkomen. De Ladder voor duurzame verstedelijking is herzien en per 1 juli 2017 is de nieuwe 
Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. 
 
Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ is in artikel 1.1.1, lid 1, sub i van het Bro gedefinieerd als: “een 
ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen”. 
 
Een aantal aspecten zijn van belang om te bepalen of en hoe de ladder moet worden toegepast, 
waaronder de vraag of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling en of de stedelijke ontwikkeling 
‘nieuw’ is. 



 
Doorwerking in onderhavig bestemmingsplan: 
Aangezien de planologische wijzigingen van dit bestemmingsplan betrekking hebben op bestaand 
gebruik dan wel een al eerder toegekende bestemming of verleende omgevingsvergunning, is er 
geen sprake van ‘ nieuw’ stedelijke ontwikkelingen. 
 

2.3.2 Aanpassing Provinciaal beleid (3.2) 
 
Het provinciale beleid is uiteengezet in de Omgevingsvisie Fryslân 2020: 'De Romte Diele'. De 
belangrijkste uitgangspunten uit het provinciale beleid zijn nu nog vastgelegd in de Verordening 
Romte Fryslân. Hierin zijn voor de provinciale belangen regels opgenomen, waar in 
bestemmingsplannen rekening mee gehouden moet worden. Met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet wordt de Verordening Romte vervangen door de Omgevingsverordening. Het ontwerp 
van de Omgevingsverordening heeft al ter inzage gelegen. De vaststelling door Provinciale Staten 
zal in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet  
blijft de Verordening Romte Fryslân het toetsingskader. 

 

3.2.1   Omgevingsvisie 'De Romte Diele' 
De Omgevingsvisie is een van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet. De visie omvat het 
provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving op een hoog abstractieniveau, voor de lange termijn 
en is op 23 september 2020 vastgesteld. Het is geen blauwdruk voor hoe Fryslân er over 20/30 jaar 
uit ziet. In de visie is aangegeven waar de provincie heen wil: de ambitie en doelen voor de 
toekomst. Hoe dit gestalte moet krijgen is niet precies aangegeven. Wel geeft de visie de richting 
aan waar de provincie met allerlei partijen naar toe wil werken. Samen met verschillende 
organisaties, inwoners en ondernemers in Fryslân geeft de provincie invulling aan deze visie. Dit 
gebeurt in programma’s, concrete projecten en initiatieven, en zo nodig ook in regels.  
 

De visie vervangt het strategisch beleid uit het Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterbeheerplan en 
het Verkeers- en Vervoersplan. Bovendien is de provinciale Natuurvisie, die bestaat sinds de 
Natuurbeschermingswet (2017) is vereist, hierin opgenomen.  

In de visie is aangegeven wat de provincie doet om de huidige basiskwaliteiten van de Friese 
leefomgeving op orde te houden. Daarnaast wil de provincie extra inzetten op vier urgente, 
integrale opgaven: 

 Fryslân vitaal, leefbaar en bereikbaar houden; 

 Energietransitie met kracht voortzetten; 

 Fryslân klimaatadaptief inrichten; 

 Versterken biodiversiteit. 
 

Schematisch ziet de opbouw van de omgevingsvisie er als volgt uit. 



 
 

3.2.2   Grutsk op 'e Romte 
Het streekplan bevat een beschrijving van de kernkwaliteiten van cultuurhistorisch erfgoed en 
landschap. Daarin wordt ook een nadere uitwerking en waardering van deze kernkwaliteiten 
aangekondigd. Deze zijn verder uitgewerkt in de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte 
(2014).  

 

In deze visie worden verschillende deelgebieden onderscheiden, met ieder een eigen 
cultuurhistorische en landschappelijk karakter. Alle kernen liggen daarbij in het Kleigebied 
Westergo. Per gebied wordt in deze visie de kernkwaliteiten genoemd die een provinciaal belang 
hebben. Vanuit de visie zijn voor het plangebied de volgende kernkwaliteiten van belang binnen de 
gebieden: 

 

Kleigebied Westergo 

Een kenmerk van dit gebied is dat hier sprake is van een overgangszone van het klei- naar het 
veengebied. In Westergo kenmerkt deze zone zich door de aanwezigheid van (onzichtbare) 
(veen)terpen en ontginningssporen, hemdijken, droogmakerijen en het begin van de opstrekkende 
verkaveling van het veen. Daarnaast is ook de aanwezigheid van de waterlopen een belangrijk 
kenmerk. Tot slot gaat het om de relatie tussen de vorm van de nederzettingen, het type 
landschap, het grondgebruik en de infrastructuur. Bij de nederzettingen is sprake van een 
fijnmazige en onregelmatige dorpsstructuur. De provincie zet in op het behoud van deze 
kenmerken. 

 



In dit bestemmingsplan is de geldende juridische regeling overgenomen. Nieuwe ontwikkelingen 
worden niet mogelijk gemaakt, tenzij hiervoor in een eerder stadium al een afweging heeft 
plaatsgevonden. Deze passen binnen de kernkwaliteiten zoals opgenomen in de visie Grutsk op ‘e 
Romte. Waar mogelijk en nodig worden de kernkwaliteiten in dit bestemmingsplan beschermd. 

 

3.2.3   Verordening Romte 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân 2014 vastgesteld. De 
verordening is in werking getreden op 1 augustus 2014. De verordening uit 2011 is hiermee integraal 
herzien. Op 18 februari 2015 is de 1e partiële herziening van de verordening (Romte foar Sinne) en 
op 21 februari 2018 is de wijzigingsverordening ‘Verordening Romte Fryslân 2014’ vastgesteld. Deze 
wijzigingsverordening is op 28 maart 2018 inwerking getreden. 

 

In de verordening zijn regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke 
belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Als daaraan niet wordt voldaan, zal 
de provincie een zienswijze indienen en eventueel een aanwijzing geven als onvoldoende aan die 
zienswijze tegemoet wordt gekomen. Het streekplanbeleid is in het kader van de verordening 
voorzien van concrete beleidsregels. In de verordening is onder meer de grens tussen het 
buitengebied en het stedelijk gebied vastgelegd. In stedelijk gebied bestaat een grotere mate van 
beleidsvrijheid wat betreft de ruimtelijke ordening dan in het buitengebied. Vanuit de verordening 
zijn de volgende onderwerpen voor het plangebied van belang: 

 

Bestaand bebouwd gebied en kernenstructuur 

De bebouwde kom van de dorpen maakt over het algemeen volledig deel uit van bestaand bebouwd 
gebied. Hierin zijn onder meer inbreidingsontwikkelingen mogelijk. De kernen in het plangebied zijn 
allemaal aangewezen als ‘overige kern’. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
onder meer bedrijvigheid. Bij overige kernen is een bedrijf in de milieucategorieën 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3 of 6 niet toegestaan. Bestaande bedrijven(terreinen) met een dergelijke categorie 
kunnen blijven bestaan, ten opzichte van nieuwe bedrijven is de provincie terughoudend. Ditzelfde 
geldt voor uitbreiding van het aantal woningen buiten bestaand bebouwd gebied.  

 

Natuur 

Direct in en rond de kernen in het plangebied van dit bestemmingsplan zijn verschillende gebieden 
aangewezen als ‘natuur buiten de EHS’. Voor deze gebieden gelden minder strenge voorwaarden 
dan voor de gebieden die vallen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). De 
gebieden moeten wel een passende bestemming krijgen, waarbij vooral gericht wordt op behoud, 
herstel of ontwikkeling van de natuurwaarden. Daarmee is in dit bestemmingsplan rekening 
gehouden, voor zover een als zodanig aangewezen gebied in het plangebied ligt.  

Het IJsselmeergebied hoort bij het NNN, maar ligt buiten het plangebied en heeft dan ook geen 
gevolgen voor dit bestemmingsplan. 

 

Weidevogelgebieden 

In en rond de kernen van het plangebied zijn meerdere gebieden aangewezen als 
weidevogelkansgebieden. Dit zijn gebieden, die bestaan uit ruime en open gebieden (zichtafstand > 
400 m) met voldoende rust en waarin gevarieerde graslanden liggen. Ze zijn aangewezen op basis 
van de Weidevogelnota 2014-2020.  

Verstorende ontwikkelingen zijn in deze gebieden niet toegestaan. Agrarische ontwikkelingen zijn 
wel mogelijk, omdat de agrarische functie mede bepalend is voor de geschiktheid van een gebied 
voor weidevogels. Nieuwe agrarische bouwpercelen zijn niet zonder meer toegestaan, daarbij moet 
de invloed op het weidevogelgebied altijd afgewogen worden. Voor dit bestemmingsplan heeft dit 
geen gevolgen, omdat de bestaande situatie voorzien wordt van een actuele regeling.  

 
 
Vervallen wijzigingsbevoegdheid door inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de vigerende bestemmingsplannen van 
rechtswege een Omgevingsplan. Alle vigerende bestemmingsplannen worden daarmee onderdeel 



van het gehele Omgevingsplan voor de gehele gemeente. Op grond van de Omgevingswet wordt een 
ontwikkeling die onder een oude wijzigingsbevoegdheid valt, bij gebrek aan specifiek 
overgangsrecht, beschouwd als een ontwikkeling in strijd met het omgevingsplan. 
 
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen de wijzigingsbevoegdheden die in het 
moederplan bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân 1’ zijn opgenomen daardoor te 
vervallen.  
 
Voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest – Fryslân 1’ heeft dit verregaande consequenties 
omdat in dit bestemmingsplan veel wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen. Met het vervallen van 
deze wijzigingsbevoegdheden vervalt ook een grote flexibiliteit van het bestemmingsplan. Veel, 
maar niet alle, van deze wijzigingsbevoegdheden zijn omgezet in een afwijkingsbevoegdheid voor 
het college. 
 
De bestaande tekst met betrekking tot het aspect ‘Cultuurhistorie’ zoals deze is opgenomen in 
paragaaf 2.3 in de toelichting van het vigerende bestemmingsplan kan komt in z’n geheel te 
vervallen.  
 
In het vigerende bestemmingsplan wordt in hoofdstuk 3.4.5 de ‘Erfgoedvisie (2012)’ en de 
‘Erfgoednota (2013 – 2016)’ beschreven. Deze twee beleidsstukken zijn met de vaststelling van de 
‘Erfgoednota 2021 – 2026 Cultuurerfgoed is geen keus’ in april 2021 komen te vervallen. De tekst 
wordt daarom vervangen door onderstaande tekst. 
 

2.3.3 Aanpassing gemeentelijk beleid (3.4) 
 
3.3.1   Omgevingsvisie 1.0 `Oars tinke yn Súdwest (2021) 
De gemeenteraad heeft op 29 april 2021 de Omgevingsvisie 1.0 ‘Oars tinke yn Súdwest’:  
samenwerken aan een gezonde leefomgeving’ vastgesteld. De Omgevingsvisie 1.0 voldoet aan de 
artikelen 4.9 en 4.10 van de Invoeringswet Omgevingswet. In de overgangswetgeving Omgevingswet, 
krijgt een structuurvisie op basis van de Wro automatisch de status van een Omgevingsvisie op basis 
van de Omgevingswet wanneer deze van kracht wordt. Deze visie is tot stand gekomen met de 
inwoners en ketenpartners van Súdwest Fryslân. 

 

De Omgevingsvisie 1.0 schetst de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon- werk- en 
leefomgeving op de langere termijn. De Omgevingsvisie helpt om keuzes te maken bij 
ontwikkelingen die de fysieke leefomgeving beïnvloeden en nodigt uit tot ontwikkelingen.  Met deze 
Omgevingsvisie kan de gemeente beoordelen of ontwikkelingen en projecten bij Súdwest-Fryslân 
passen.  

De Omgevingsvisie 1.0 bestaat uit vijf thema’s: 
1. Gezonde vitale mensen in een gezonde en veilige omgeving; 

2. Sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, weids en waterrijk landschap; 

3. Veerkrachtige en leefbare wijken, dorpen en steden; 

4. Vitaal en aantrekkelijk landschap; 

5. Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief. 
In de Omgevingsvisie 1.0 is een koppeling gelegd met de 17 duurzame ontwikkeldoelen (Sustainable 
Development Goals) zoals die wereldwijd worden gehanteerd. 

 

De gemeenteraad heeft in de Omgevingsvisie 1.0 de kaders op hoofdlijnen voor toekomstige 
ontwikkelingen vastgesteld. De maatregelen om de vastgestelde thema uit te kunnen werken 
worden beschreven in, samen met de ketenpartners, op te stellen omgevingsprogramma’s. Dit om 
de ambities uit de Omgevingsvisie 1.0 dichterbij te brengen. Het College van B&W stelt de 
omgevingsprogramma’s vast. Zoals in de thema-onderdelen van de Omgevingsvisie benoemd, 
worden de volgende omgevings-programma’s opgesteld: 
 Gezond Wonen 

 Omgevingskwaliteit 



 Vitaal landschap 

 Klimaatmitigatie 

 Klimaatadaptatie 
 

In het plangebied worden geen ontwikkelingen voorzien, die niet al eerder afgewogen zijn. Het 
bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en tast de bestaande omgevingswaarden niet 
aan. 

 

3.3.2   Agenda duurzame ontwikkeling 
In juli 2018 is de ‘Agenda Duurzame Ontwikkeling’ vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente 
Súdwest-Fryslân staat net als andere overheden voor een grote opgave op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. We werken toe naar een energie- en klimaatneu-trale samenleving met een circulaire 
economie.  

De Agenda omvat een groot aantal uiteenlopende ambities die als kader dienen voor de komende 
jaren, variërend van alle woningen energieneutraal in 2030 tot 100% afvalvrije festivals. 

 

De agenda richt zich op 5 specifieke onderdelen: 

1.         Anders Wonen 

2.         Anders van A naar B 

3.         Anders Produceren 

4.         Anders Energie opwekken 

5.         Zelf Anders 

 
Voor 5 genoemde onderdelen is een concrete agenda vastgesteld en zijn ambities geformuleerd. 

 

3.3.3   Klimaatagenda 2020, think global, act local 
In 2015 hebben alle landen van de wereld ingestemd met een Duurzame Wereldagenda tot 2030. 
Hieruit volgen 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Voor klimaat is doel 13 beschreven: neem 
dringend maatregelen om de klimaatveranderingen en de gevolgen ervan te bestrijden. Met de 
Europese Green Deal (2019) geeft de Europese Commissie aan hoe Europa in 2050 als eerste 
continent voor 2050 klimaatneutraal wordt. Nederland heeft dit vertaald in een Nationaal 
Klimaatakkoord (2019). De klimaatagenda van de gemeente Súdwest-Fryslân sluit naadloos aan op 
de doelen van het landelijk Klimaatakkoord. Dankzij deze koppeling wordt duidelijk wat voor onze 
gemeente de opgave is ten aanzien van klimaat en duurzame ontwikkeling. 

 

De klimaatagenda voor de gemeente Súdwest-Fryslân, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 
2020,  bestaat uit 2 delen: klimaatmitigatie en klimaatadaptie. In de omgevingsvisie 1.0 is de 
klimaatagenda opgenomen binnen het thema “Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief” en 
verder uitgewerkt in de omgevingsprogramma`s Klimaatmitigatie en Klimaatadaptatie.  

 

3.3.4   Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie (2021) 



Het omgevingsprogramma klimaatadaptatie Súdwest-Fryslân is de nadere uitwerking van de 
Klimaatagenda SWF 2020 en het thema “Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief” uit de 
omgevingsvisie 1.0.  Dit programma is door het college van b&w vastgesteld. Een programma is een 
flexibel instrument dat de overheid kan toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus. Het 
omgevingsprogramma klimaatadaptatie bestaat uit een koepelrapport met acties en maatregelen 
die zijn verdeeld over vier bouwstenen. 

 
Het omgevingsprogramma benoemt concrete projecten op de korte termijn tot 2025 en geeft een 
aanzet voor de langere termijn maatregelen richting 2050. Daarbij is de ambitie dat de gemeente in 
2050 CO2-neutraal, klimaatbestendig, energieneutraal en circulair is. Dat sluit aan bij de nationale 
klimaatdoelstellingen. Het is wenselijk om de verschillende opgaven met elkaar te verbinden. Dat 
leidt tot een gezonde, veilige en goede kwaliteit van de leefomgeving. Voor het bereiken van een 
klimaatbestendige gemeente ligt de nadruk op ruimtelijke adaptatie, zodat de door SWF 
onderschreven landelijke doelstellingen (Deltabeslissing Ruimtelijk Adaptatie) worden gehaald: 

1. vanaf 2020 klimaatadaptief handelen is ‘het nieuwe normaal’ en 

2. in 2050 is Súdwest-Fryslân klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. 
 

Voor de in dit programma opgenomen maatregelen zijn vijf strategieën opgesteld om de ambitie en 
doelstellingen te behalen. Deze strategieën zijn tevens opgenomen in de omgevingsvisie 1.0. 

1. Water- en klimaatbewustwording vergroten, zowel in- als extern. 

2. In de praktijk brengen van klimaatadaptatie door te werken aan de opgaven in onze gemeente. 
Integraal werken, zowel intern tussen teams als extern met verschillende partners. 

3. Verankeren van klimaatadaptatie in gemeentelijk beleid en handelen waardoor 
klimaatadaptatie een integraal onderdeel wordt van afwegingen. 

4. Met samenwerkingspartners werken aan (regionale) opgaven. Rolbewustheid is hier onderdeel 
van. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, die leidend moeten zijn in de keuzes die 
we maken ten aanzien van klimaatadaptatie en de integrale afwegingen. 

5. Het benutten en versterken van de cyclus van kennis en monitoring. 
Met het dynamische karakter van het omgevingsprogramma klimaatadaptatie Súdwest-Fryslân 
ontstaat de mogelijkheid om acties en maatregelen doorlopend verder aan te scherpen en aan te 
vullen. 

 
 



3.4.5   Erfgoednota 
 
Met het vaststellen van de  'Erfgoednota 2021-2026 Cultureel Erfgoed is geen keus' (april 2021) heeft 
de gemeente haar visie en missie op behoud en ontwikkeling van het erfgoed vastgesteld. De 
gemeente SWF zorgt samen met de mienskip dat cultureel erfgoed duurzaam behouden en ontsloten 
wordt en zichtbaar en beleefbaar is. Dit doen wij door erfgoed te waarderen en te beschermen, 
bewustwording en samenwerking te stimuleren en daardoor erfgoed te versterken en levend te 
houden.  

 

De mienskip heeft tijdens het ‘Rondje Súdwest’ in 2019 in het kader van de Omgevingsvisie 1.0 ‘Oars 
tinke yn Súdwest’ (2021) cultureel erfgoed benoemt als wezenlijk onderdeel van thema 2 van de 5 
thema’s in de Omgevingsvisie 1.0: sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, weids en waterrijk 
landschap. Ook het weidse en waterrijke landschap is eigenlijk erfgoed. Immers de meren, kanalen 
en sloten en weide- en akkergronden zijn allemaal onder menselijke invloed ontstaan en verder 
vormgegeven, oftewel cultuurlandschap. In die zin geldt hetzelfde voor thema 4: vitaal en 
aantrekkelijk landschap. Ook in thema 3: veerkrachtige en leefbare wijken, dorpen en steden en 
thema 5: duurzaam, energieneutraal en klimaat adaptief heeft cultureel erfgoed een rol als wezenlijk 
onderdeel van de bijzondere woonkwaliteiten. Een zorgvuldige afweging van de cultuurhistorische 
waarden om de omgevingskwaliteit te kunnen waarborgen en te versterken is dus essentieel. 

 

Het is een gemeentelijke wettelijke taak om te komen tot een zorgvuldige planbehandeling en 
besluitvorming voor wat betreft cultuurhistorie. Als gevolg van het beleid Modernisering 
Monumentenzorg is per 1 januari 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1) bepaald dat 
gemeenten verplicht zijn cultuurhistorie mee te wegen bij het opstellen van het bestemmingsplan. 
Niet alleen de cultuurhistorische waarden in de grond (archeologie) maar ook boven de grond moeten 
meegenomen worden.  

 

Zo stelt de gemeente bij bestemmingsplannen cultuurhistorische analyses op en gaat de gemeente 
bij de bescherming van archeologische (verwachtings)waarden in bestemmingsplannen formeel uit 
van de gemeentelijke FAMKE (Friese Archeologische Monumentenkaart Extra), een uitsnede van de 
provinciale FAMKE. Voor de bekende en de te verwachten cultuurhistorische waarden gaat de 
gemeente uit van de Cultuurhistorische kaart van de provincie Fryslân (CHK) en de 
Landschapsbiografie Súdwesthoeke. Deze kaarten zijn daarmee onderlegger voor het in de 
Erfgoednota geformuleerde beleid. Niet alle op deze kaarten aangegeven waarden kunnen echter 
behouden blijven, hier komt een gemeentelijke afweging aan te pas. 

 

In de toelichting van het bestemmingsplan moet beschreven worden hoe het bestemmingsplan met 
deze waarden omgaat. Op de plankaart kunnen cultuurhistorische waarden aangeduid worden met 
dubbelbestemmingen en/of aanduidingen. In de regels bij het bestemmingsplan moet worden 
omschreven welke voorschriften er aan die bestemming zijn gekoppeld. Met de komst van de 
Omgevingswet worden deze op een gegeven moment door vertaald naar het omgevingsplan. 

 

In hoofdstuk 4 van het vigerende bestemmingsplan worden de omgevingsaspecten beschreven. 
Paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk gaat over het omgevingsaspect ‘Cultuurhistorie en Archeologie’. De 
tekst die in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen is onder andere door het vervallen van de 
Monumentenwet 1988 en de inwerkingtreding van de Erfgoedwet was het nodig om deze tekst te 
vervangen door onderstaande tekst. 

 

3.3.18   Woonvisie 2017 - 2022 
De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente goed kunnen wonen. Daarom 
heeft de gemeenteraad in juli 2017 een Woonvisie vastgesteld waarin de gemeentelijke ambities voor 
een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling zijn vastgelegd voor de sociale huurvoorraad 
en de particuliere woningvoorraad.   

 

In de Woonvisie is vastgelegd hoe de gemeente zorgt voor een optimaal functioneren van de 
woningmarkt. Hierbij is bijzondere aandacht voor de volgende thema’s: 



 Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor alle doelgroepen, 

 Wonen, zorg en participatie, 

 Kwaliteit en duurzaamheid. 
 

De Woonvisie vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken tussen woningbouwcorporaties, 
huurdersverenigingen en gemeente. De visie geeft geen uitgangspunten voor de regeling van dit 
bestemmingsplan. Bij ontwikkelingen in het huidige woningbestand of bij een combinatie van wonen 
en zorg vormt de woonvisie wel een toetsingskader. 

 

3.3.19 Kleinschalige windturbines 
Om kleine windturbines bij bestaande agrarische bedrijven toe te kunnen staan is er een algemene 
regeling opgesteld. Dit is juridisch geregeld met het paraplubestemmingsplan ‘Súdwest-Fryslân – 
kleine windturbines’.  
De realisatie van kleinschalige windturbines is op grond van het geldende bestemmingsplan niet 
mogelijk. Om zicht te houden op de bouw van kleine windturbines heeft de gemeente beleid 
opgesteld. Dit beleid is vastgelegd in het paraplubestemmingsplan ‘Súdwest-Fryslân – kleine 
windturbines’. Aan de bouw van kleine windturbines zijn een aantal voorwaarden gesteld. Deze 
voorwaarden zijn opgenomen in de ‘Beleidsregel toetsingskader kleine windturbines Súdwest-
Fryslân’ (bijlage bij de regels). De integratie van deze regels maakt dus planologisch mogelijk  om 
kleine windturbines in de gemeente Súdwest-Fryslân toe te staan met een omgevingsvergunning. In 
onderhavig bestemmingsplan wordt de eerder vastgestelde paraplu-regeling gecontinueerd als 
gemeentelijk beleid en is het plaatsen van maximaal 2 kleinschalige windturbines bij een bestaand 
agrarisch bedrijf mogelijk. 

 

2.6 Herzieningen op perceelsniveau 
 
2.6.1 Ambtshalve wijzigingen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aanpassingen welke ten opzichten van het vastgestelde 
bestemmingsplan op perceel niveau in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 
 
Verbeelding 
 
Allingawier, Bonjeterperweg 2 
De stelpboerderij van het voormalig agrarisch bedrijf is verkocht en vervolgens is het perceel 
kadastraal gesplitst. De stelpboerderij van het agrarisch bedrijf is ingebruik als woonboerderij. De 
naastliggende stal is in gebruik voor agrarische doeleinden. Om te voorkomen dat er een 
milieutechnisch probleem ontstaat is de stelpboerderij aangeduid als ‘specifieke vorm van wonen – 
plattelandswoning’  
 
Oud       Nieuw 

 
Allingawier, Meerweg 3 
Op het perceel is het voormalige landgoed Allingastate gevestigd. De huidige eigenaren willen het 
landgoed openstellen door het realiseren van kleinschalige en ondergeschikte recreatieve 



activiteiten in de vorm van een Bed & Breakfast, een theeschenkerij en een atelier. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning verleend en deze is in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen.  
 
Oud        Nieuw 

 
 
Allingawier, Meerweg 8 en 8A 
Het perceel Meerweg 8 was bestemd als ‘Wonen – Woonboerderij’. Op het bedrijf is een bedrijf in 
tuingereedschap en quads gevestigd. In de nieuwe situatie heeft het perceel de bestemming 
‘Bedrijf’ met een nadere aanduiding ‘opslag’. Daarnaast is de eigendoms- en bestemmingsituatie 
van het naastgelegen perceel Meerweg 8A gecrorrigeerd.  
 
Oud       Nieuw 

 
Allingawier, Meerweg 11 
Op het perceel Meerweg 11 is een windtubine opgericht. Deze windturbine was echter niet 
aangeduid op de verbeelding. Op de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan is dit 
gecorrigeerd en heeft het perceel tevens de aanduiding ‘Windturbine’. 
 
Oud              Nieuw 

 
Allingawier, Meerweg 11A 
Tegenover het bedrijfsperceel Meerweg 11 in Allingawier is in het agrarisch gebied op een 
zelfstandig kadastraal perceel en adres Meerweg 11A een nutsvoorziening gerealiseerd. Deze 
nutsvoorziening was niet op de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan opgenomen. Dit is 
gecorrigeerd. Op de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan is het perceel Meerweg 11A 
de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ toegekend. 



Oud               Nieuw 

  
 
 
 
Arum, tracé aardgastransportleiding 
Het tracé van de aardgastransportleiding was op de verbeelding van het geldende bestemmingsplan 
niet correct opgenomen. Dit is in onderhavig bestemmingsplan gecorrigeerd. 
 
Oud       Nieuw  

 
Arum, Allengaweg 14 
Het perceel Allengaweg 14 had op de vigerende verbeelding de functieaanduiding ‘zorgboerderij’. 
Op het perceel is geen zorgboerderij gevestigd, de functieaanduiding is daarom verwijderd op de 
verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan. 
 
Oud       Nieuw  

 
Arum, Van Camminghaweg 34 
 
De toegangsweg naar het perceel Van Camminghaweg 34 was niet in het vigerende bestemmingsplan 
opgenomen. Deze was opgenomen in het bestemmingsplan ‘Dorpen Noord/West gemeente Súdwest-
Fryslân’. De toegangsweg maakt onderdeel uit van de monumentenstatus van het perceel Van 
Camminghaweg 34 en was in het vigerende bestemmingsplan niet voorzien van een specifieke 



bouwaanduiding – monument. Door de toegangsweg naar de monumentale boerderij op te nemen in 
onderhavig bestemmingsplan en hiervoor een ‘specifieke bouwaanduiding – monument’ op te nemen 
is de beschermde status van de toegangsweg juridisch vastgelegd. 
 
Oud       Nieuw 

 
 
 
Arum, Van Camminghaweg 36 
De agrarische gronden ten noorden van het perceel Van Cammingaweg 36 waren in het geldende 
bestemmingsplan bestemd als ‘Bedrijf’. De gronden worden echter agrarisch gebruikt. Op de nieuwe 
verbeelding zijn de gronden daarom bestemd als ‘Agrarisch’. 
 
Oud       Nieuw 

 
Arum, Van Camminghaweg 38 
Op het perceel Van Cammingaweg 38 is de verkoop van LPG voor motorvoertuigen beëindigd. In de 
nieuwe situatie is de aanduiding voor het LPG-vulpunt en de veiligheidszone LPG verwijderd. Voor 
het perceel zijn twee omgevingsvergunningen verleend. Eén voor het realiseren van een paardenbak 
en één voor het realiseren van een paardenstal.Gelet op het gebruik van een deel van het perceel 
ten behoeve van een paardenbak is dit deel van de bestemming ‘Bedrijf’ gewijzigd naar de 
bestemming ‘Agrarisch’. Het gebruik als paardenbak past beter binnen de bestemming ‘Agrarisch’. 
Voor de paardenbak is de functieaanduiding ‘speciale vorm van agrarisch – paardenbak’ en voor de 
paardenstal is de functieaanduiding ‘speciale vorm van bedrijf – paardenstal’ opgenomen. 
 
Oud                Nieuw 



 
Burgwerd, Sjungadyk 16 
In het vastgestelde bestemmingsplan is voor het perceel Sjungadyk 16 de bestemming ‘Wonen – 
Woonboerderij’ toegekend. Door de uitspraak van de Raad van State krijgt het perceel de 
oorspronkelijke bestemming ‘Agrarisch’. Gezien het feit dat er geen sprake is van een volwaardig 
agrarisch bedrijf heeft het perceel op de verbeelding naast de functieaanduiding ‘Agrarisch – 
bedrijf’ ook een bouwvlak gekregen.  
 
Oud                Nieuw 

 
Ferwoude, ten noordwesten van Aaltjemeerweg 3 
In de Ferwouderpolder lag vroeger een eendenkooi, deze is binnen de bestemming ‘Natuur’ met een 
functieaanduiding specifiek aangeduid. De eendenkooi is er niet meer. In het onderhavige 
bestemmingsplan is de specifieke aanduiding niet meer op de verbeelding opgenomen. 
 
Oud        Nieuw 

Ferwoude, nabij Wonnebuursterweg 1 
Binnen de bestemming ‘Verkeer – wegverkeer’ is nabij het perceel Wonnebuursterweg 1 een 
nutsvoorziening aanwezig. Deze is op de geldende verbeelding niet conform bestemd. Op grond van 
onderhavig bestemmingsplan krijgt de nutsvoorziening de bestemming ‘Bedrijf – nutsvoorziening’. 
 
Oud       nieuw 

 
Hemelum, Hegewei 43 



Aansluitend aan het perceel Hegewei 43, met de bestemming ‘Wonen’ is een bijgebouw uitgebreid. 
De geldende bestemming van de gronden waar de uitbreiding is gerealiseerd is agrarisch en wordt 
hobbymatig gebruikt. Op grond van onderhavig bestemmingsplan wordt uitsluitend het deel waar de 
uitbreiding heeft plaatsgevonden gewijzigd naar een bestemming ‘Wonen’.  
 
Oud       Nieuw 

 
 
Hemelum, Morrapaed 2 
Op het perceel Morrapaed 2 is al jaren een bouwbedrijf gevestigd. Het bouwbedrijf was in beginsel 
ondergeschikt aan de agrarische activiteiten op het perceel. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn 
echter al lang beëindigd en was de bestemming niet correct. In het onderhavige bestemmingsplan 
wordt de bestemming in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie en krijgt het perceel 
Morrapaed 2 de bestemming ‘Bedrijf’, met de nadere aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 
bouwbedrijf’ 
 
Oud       Nieuw 

   
 
 
Hichtum, Sieswerd 7 
Op grond van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Frylân-I’ was het perceel 
Sieswerd 7 te Hichtum de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ toegekend. Tegen deze 
bestemming is door de eigenaar beroep aangetekend. Dit beroep is gehonoreerd en moet de 
oorspronkelijke bestemming worden hersteld. Gelet op het feit dat de agrarische 
bedrijfsactiviteiten op het perceel uitsluitend bestaan uit opslag van agrarische producten en 
stalling van agrarische werktuigen krijgt het perceel in onderhavig bestemmingsplan de bestemming 
‘Agrarisch’ maar met een bouwvlak rondom de huidige bebouwing. 
 
Oud       Nieuw 



  
 

Hindeloopen, Madenlaan 1 
Voor het perceel Madenlaan 1 was de bestemming ‘ Wonen’, met de nadere aanduiding ‘ 
recreatiewoning’ van toepassing. Op basis van het voorheen geldend planologisch regime had het 
perceel tevens een aanduiding voor recreatieve activiteiten. Deze nadere aanduiding was niet 
opgenomen in het geldende bestemmingsplan. In het onderhavige bestemmingsplan is dit herstelt 
en is het perceel binnen de bestemming ‘ Wonen’ tevens de nadere aanduiding ‘ specifieke vorm 
van wonen – recreatieve activiteiten toegestaan’.  
 
Oud            Nieuw 

 
Hindeloopen Oosterdijk 1  
De eigenaar van het perceel Oosterdijk 1 heeft een stuk grond aangekocht dat direct grenst aan zijn 
woonperceel. De bestemming van dit perceel is ‘Verkeer – Wegverkeer’. In de feitelijke situatie 
wordt dit perceel gebruikt om het achterste deel van het woonperceel te bereiken. In het 
onderhavige bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’.  
 
Oud              Nieuw 

 
Hindeloopen, Oosterdijk 1A: 
 
Over een lengte van circa 120 meter is de bestaande hogedruk aardgastransportleiding van de 
Gasunie een aantal meters in noordelijke richting verlegd (een zogenaamde uitlussing). Uit de QRA 
die ten behoeve van de verplaatsing is opgesteld, blijkt dat door de verplaatsing, ter plaatse van de 
nieuw aan te leggen leiding, geen PR10-6 contour ontstaat.  
Ook het gewijzigde invloedsgebied is berekend. Binnen het invloedsgebied, van zowel de huidige 
leiding als de te verplaatsen leiding, bevinden zich geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 



Dit houdt in dat er geen sprake is van groepsrisico en het groepsrisico hoeft niet overeenkomstig 
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen te worden verantwoord.  
In de toelichting van onderhavig bestemmingsplan is daarom geen verantwoording van het 
groepsrisico nodig. Op de verbeelding is de aangepaste ligging van de buisleiding en de 
belemmeringenstrook met de aanduiding ‘Leiding gas (LG)’ aangeduid.  
 

Oud          Nieuw 

 
 
Hindeloopen, Schuilenburg 3 
Op het perceel Schuilenburg 3 is in de voormalige agrarische bebouwing een recreatiebedrijf 
gevestigd. In de bebouwing is zijn enkele appartementen en een groepsaccommodatie gevestigd. 
Het perceel heeft de bestemming ‘Recreatie – Recreatiebedrijf’. Op de verbeelding van het 
vigerende bestemmingsplan was de groepsaccommodatie niet nader aangeduid op de verbeelding. In 
het onderhavige bestemmingsplan is een nadere aanduiding ‘speciale vorm van recreatie – 
groepsaccommodatie’ opgenomen 
 
Oud           Nieuw 

 
 
Hindeloopen, Tuinbouwland 1 
De eigenaar van het perceel Tuinbouwland 1 heeft een stuk grond, grenzend aan het perceel 
Tuinbouwland 1 aangekocht. De bestemming van het aangekochte perceel was ‘Agrarisch’, door de 
aankoop behoort het tot het woonperceel en heeft het in onderhavig bestemmingsplan de 
bestemming ‘Wonen’. 
 
Oud         Nieuw 

  
 



Hindeloopen, nabij Tuinbouwland 3  
Naast het perceel Tuinbouwland 3 staat binnen de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’, met de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – gasdrukmeet- en regelstation’. Rondom het 
gasdrukmeet- en regelstation ligt een veiligheidszone. Deze veiligheidszone is bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan te groot op de verbeelding weergegeven en ligt deels over het aangrenzende 
perceel waar een visrokerij, met ondergeschikte visverkoop, is gevestigd. Hierdoor wordt de 
visrokerij beperkt. In onderhavig bestemmingsplan is de veiligheidszone verkleind.  
 
Oud            Nieuw 

 
Hindeloopen Tuinbouwland 9  
De eigenaar van het perceel Tuinbouwland 9 heeft een stuk grond gekocht grenzend aan zijn 
woonperceel. De bestemming van het aangekochte perceel was ‘Recreatie - Volkstuinen’, door de 
aankoop behoort het tot het woonperceel en heeft het in onderhavig bestemmingsplan de 
bestemming ‘Wonen’. 
  
Oud             Nieuw 

  
Idsegahuizum, Carl Fellingerweg 2 
Op het perceel Carl Fellingerweg 2 is een gemengd agrarisch bedrijf gevestigd, in de vorm van een 
pluimveebedrijf en een melkrundveebedrijf. Op de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan 
heeft het perceel in tegenstelling tot de meeste agrarische bedrijven de aanduiding ‘bouwvlak’ 
gekregen. De reden hiervoor is dat de oppervlakte van het bedrijfsperceel groter was dan de 
maximale oppervlakte van 1,5ha en ook groter dan de maximale oppervlakte van 2ha die in 
afwijking van het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Ten behoeve van de uitbreiding het 
melkrundveebedrijf is een uitgebreide omgevingsvergunning verleend en heeft het bedrijfsperceel 
de maximale oppervlakte van 3ha gekregen. De uitgebreide omgevingsvergunning is onherroepelijk 
en wordt daarom in onderhavig bestemmingsplan opgenomen door de oppervlakte van het bouwvlak 
in overeenstemming te brengen met de vergunde situatie. 
 
Oud           Nieuw 



 
 
IJlst, Sudergoweg 54-56 
Op het perceel Sudergoweg 54-56 is een zorgboerderij gevestigd. Voor het perceel is een 
afzonderlijk bestemmingsplan ‘Sudergoweg 54/56 te IJlst’ vastgesteld. Het plangebied van dit 
bestemmingsplannen ligt zowel in het plangebied van het oorspronkelijke bestemmingsplan 
‘Buitengebied Wymbritseradiel’ als in het bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân-I. 
Onderhavig bestemmingsplan is het ‘veegplan buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ waarin het 
plangebied van Buitengebied Súdwest-Fryslân-I is opgenomen. Daarnaast wordt een herziening van 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wymbritseradiel’ voorbereid. Deze herziening, opgenomen in 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-II’ zal later worden vastgesteld dan onderhavig 
bestemmingsplan. Om te voorkomen dat na de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan twee 
planologische regimes van toepassing zijn, wordt het bestemmingsplan ‘Sudergoweg 54-56 te IJlst’ 
in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen.  
 
Oud            Nieuw 

  
IJsselmeer, stiltegebieden 
Langs de Friese kust van het IJsselmeer liggen binnen de bestemming ‘Natuur’ meerdere 
stilgebieden, deze zijn op de verbeelding van het geldende bestemmingsplan aangegeven. Nu blijkt 
echter dat de stiltegebieden groter zijn en daarom niet correct op de verbeelding werden 
aangegeven. Op de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan zijn de stiltegebieden correct 
en overeenkomstig de Omgevingsverordening van de provincie aangegeven. 
 
Oud         Nieuw 

 
 
It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 2 
De agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel Heidenskipsterdyk 2 zijn beëindigd. Het perceel 
wordt gebruikt als woonboerderij. In het onderhavige bestemmingsplan wordt het perceel bestemd 
als ‘Wonen – Woonboerderij’. 
 



Oud         Nieuw  

 
It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 38 
Voor het perceel Heidenskipsterdyk 38 is de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ van toepassing. 
Op grond van deze bestemming is één woning toegestaan. Op grond van deze bestemming kan een 
omgevingsvergunning worden verleend voor het realiseren van maximaal 3 woningen binnen het 
bestaande en oorspronkelijke hoofdgebouw, de stelpboerderij. Voor het perceel Heidenskipsterdyk 
38 is in afwijking van de geldende bestemming een omgevingsvergunning verleend voor het splitsen, 
dan wel realiseren van 3 wooneenheden binnen de stelpboerderij. In het onderhavige 
bestemmingsplan is het juridisch gevolg van deze vergunning opgenomen met de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden’.  
 
Oud          Nieuw 

 
 
It Heidenskip, Helspaed 4 
Op het agrarisch bouwperceel Helspaed 4 is een gemend bedrijf gevestigd. Op het perceel is zowel 
een pluimveebedrijf (‘IV’) als een melkrundveebedrijf gevestigd. Gelet op het feit dat er zowel een 
pluimveebedrijf als een melkveebedrijf op het perceel is gevestigd en de oppervlakte van het 
bouwvlak groter is dan 1,5ha heeft het perceel op de verbeelding een bouwvlak. Op het perceel zijn 
tevens twee bedrijfswoningen aanwezig binnen het bouwvlak. Op de verbeelding van het 
onderhavige bestemmingsplan is in de functieaanduiding ‘agrarisch bedrijf’ tevens de aanduiding 
‘IV’ (intensieve veehouderij) als de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – tweede 
bedrijfswoning’ aangebracht.  
 
Oud           Nieuw 

 
It Heidenskip, Ursuladyk 14 



De agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel Ursuladyk 14 zijn beëindigd. Het bedrijfsperceel 
en de daarbij behorende landerijen zijn afzonderlijk van elkaar verkocht. Sindsdien wordt de 
voormalige bedrijfswoning op het perceel gebruikt als reguliere woning. Op het perceel is tevens 
een mantelzorgwoning gerealiseerd. Nu er geen agrarische bedrijfsactiviteiten plaatsvinden kan de 
bestemming van het perceel worden gewijzigd. Het perceel krijgt op grond van onderhavig 
bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’. 
 
Oud        Nieuw 

 
 
Kimswerd, Harlingerweg 35 
Op het perceel Harlingerweg 35 was voorheen een aannemers- of bouwbedrijf gevestigd en had het 
perceel de bestemming ‘Bedrijf’. Het perceel is verkocht en er zijn geen bedrijfsactiviteiten meer 
op het perceel. De bestemming ‘Bedrijf’ is daarom niet meer van toepassing en kan worden 
omgezet naar een bestemming ‘Wonen’. Op de verbeelding van het onderhavig bestemmingsplan 
krijgt het perceel de bestemming ‘Wonen’.  
 
Oud           Nieuw 

 
Kimswerd, Tolheksleane 4A 
Bij de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan was voor het perceel Tolheksleane 4A een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een extra woning toe te kunnen voegen. Tegen de 
vaststelling is beroep aangetekend, de wens was om een nieuw woonperceel toe te voegen. De 
Afdeling heeft dit gehonoreerd. Om te voldoen aan de uitspraak van de Afdeling wordt het 
tussenliggende perceel bestemd als ‘Wonen’. Daarnaast is ook de bestemming van het 
kassencomplex op het perceel gewijzigd van ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ met de functieaanduiding 
‘opslag’ naar de bestemming ‘Wonen’. De functieaanduiding ‘opslag’ is gehandhaafd. Dit is in 
overeenstemming met het gebruik als caravanopslag. Op grond van het onderhavige 
bestemmingsplan wordt het nieuwe perceel Tolheksleane 4A en het perceel Tolheksleane 4 bestemd 
als ‘Wonen’.  
 



Oud            Nieuw  

   
Koudum, Bovenburen 4 
Op het perceel Bovenburen 4 is een loonbedrijf gevestigd. Het achterste deel van het perceel is al 
jaren ingericht als baggerspeciebdepot. In het vigerende bestemmingsplan was het baggerspecie 
niet opgenomen of nader aangeduid. In het onderhavige bestemmingsplan is de locatie van het 
baggerslibdepot met de functieaanduiding ‘baggerspeciedepot’ aangeduid op de verbeelding. 
 
Oud         Nieuw 

 
 
Koudum, Bûtenskar 6 
Op het perceel Bûtenskar 6 zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd en is het voormalig 
agrarisch perceel verkocht en wordt gebruikt als woonperceel. In het onderhavige bestemmingsplan 
is het perceel bestemd als ‘Wonen - Woonboerderij’.  
 
Oud         Nieuw 

   
 
Koudum, Haanmeer 9 
Het voormalig agrarisch perceel Haanmeer 9 met bijbehorende gronden is aangekocht door een 
natuurorganisatie. Het perceel wordt omringd door gronden met de bestemming ‘Natuur’. De 
gronden met deze bestemming zijn met inachtneming van de cultuurhistorische, natuurlijke en 
landschappelijke waarden tevens bestemd voor extensief agrarisch medegebruik. Om te voorkomen 
dat in de vervallen boerderij predatoren zich kunnen huisvesten is de bestaande bebouwing 
gesloopt. De bestemming van het perceel is op grond van onderhavig bestemmingsplan gewijzigd 
naar ‘Natuur’, waarbinnen geen gebouwen of overkappingen mogen worden gebouwd. 
 



Oud           Nieuw 

    
 
Koudum, Zijl nabij 3 
Nabij het perceel Zijl 3 is een nutsvoorziening in de vorm van een transformatorstation opgericht. 
Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ ligt het transformatorstation 
binnen de bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’. Op de verbeelding van het onderhavig 
bestemmingsplan wordt het transformatorstation de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’. 
 
Oud          Nieuw 

    
 
Lollum, Waaxenserweg 33 en 37 
Op het perceel Waaxenserweg 37 was een hobbymatig agrarisch bedrijf gevestigd. Ondanks het feit 
dat er sprake was van hobbymatige agrarische activiteiten had het perceel en het naastgelegen 
perceel de bestemming ‘Agrarisch’. De hobbymatige activiteiten zijn beëindigd. De voormalige 
bedrijfswoning was de helft van een twee-onder-één-kapper. De andere helft, Waaxenserweg 33 is 
in gebruik als reguliere woning maar had ook de bestemming ‘Agrarisch’ In het onderhavige 
bestemmingsplan krijgt het perceel Waaxenserweg 33 de bestemming ‘Wonen’ en het perceel 
Waaxenserweg 37 de bestemming ‘ Wonen – Woonboerderij’. 
 
Oud           Nieuw 

   
 
Makkum, Carl Fellingerweg 2B 
Op het perceel Carl Fellingerweg 2B staat een recreatiewoning, het perceel is conform het gebruik 
bestemd als ‘Recreatie – Recreatiewoning’. In de bouwregels van het bestemmingsplan was geen 
rekening gehouden met de voorgenomen renovatie van de recreatiewoning. De renovatie van de 
recreatiewoning is met een uitgebreide omgevingsvergunning inmiddels gerealiseerd. Daarnaast was 
de omvang van het perceel niet correct opgenomen op de verbeelding. In het onderhavige 
bestemmingsplan is de omvang van het perceel aangepast.  



 
Oud          Nieuw  

 
Makkum, Meerswal 2 
Op het perceel Meerswal 2 is een niet-grondgebonden (intensief) agrarisch bedrijf gevestigd in de 
vorm van een geitenhouderij. Binnen het bouwvlak van het perceel is een omgevingsvergunning 
verleend voor de bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw met een afwijkende dakhelling. De locatie 
van dit bedrijfsgebouw met de afwijkende dakhelling is op de verbeelding nader aangeduid met een 
‘specifieke bouwaanduiding – afwijkende dakhelling’. 
 
Oud          Nieuw 

 
Makkum, Weersterweg 4 
Op het perceel Weersterweg 4 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het bedrijf heeft een 
omgevingsvergunning gekregen voor het realiseren van een theetuin op het erf als nevenactiviteit. 
Gelet op de locatie van de theetuin, niet direct aansluitend aan de agrarische bebouwing op het 
perceel is het in het kader van de rechtszekerheid goed om de theetuin op de verbeelding op te 
nemen. Op de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan is de theetuin met de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van horeca – theetuin’ aangeduid.  
 
Oud          Nieuw 

   
 
Molkwerum, De Wymerts 10 
Het perceel De Wymerts 10 is een voormalig agrarisch perceel. Het perceel heeft de bestemming 
‘Wonen – Woonboerderij’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – kleinschalig 
kampeerterrein’. De feitelijke situatie komt echter niet overeen met de geldende bestemming. Een 



deel van het perceel is niet opgenomen binnen de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’ dan wel 
binnen de functieaanduiding, maar wordt wel als zodanig gebruikt. Daarnaast is een deel van het 
perceel wel bestemd als ‘Wonen – Woonboerderij’ maar is feitelijk in gebruik als agrarische 
cultuurgrond. In het onderhavige bestemmingsplan is grens van de bestemming aangepast en komt 
de feitelijke situatie van het perceel overeen met de bestemming en is het bestemd volgens de 
kadastrale grens. 
 
Oud          Nieuw 

  
 
Molkwerum, Noardermar 9 en 10 
Het perceel Noardermar 10 met bijbehorende gronden is aangekocht door een ander agrarisch 
bedrijf. De voormalige boerderij is vervolgens weer verkocht als woonboerderij. Op zeer korte 
afstand van het voormalige agrarisch bedrijf staat een reguliere woning (Noardermar 9). Deze 
woning heeft op de geldende verbeelding de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – tweede 
bedrijfswoning’.  Deze aanduiding was toegekend om te voorkomen dat het naastgelegen agrarisch 
bedrijf zou worden beperkt door de aanwezigheid van de reguliere woning.  
Nu de agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel Noardermar 10 zijn beëindigd kan de 
bestemming van beide percelen worden gewijzigd. Het perceel Noardermar 9 krijgt op grond van 
het onderhavige bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen’ en het voormalige agrarisch bedrijf op 
Noardermar 10 krijgt de bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’. 
 
Oud          Nieuw 

   
 
 
Molkwerum, Stationswei 14 
Op het perceel Stationswei 14 zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd en is het voormalig 
agrarisch perceel verkocht en wordt gebruikt als woonperceel. In het onderhavige bestemmingsplan 
is het perceel bestemd als ‘Wonen - Woonboerderij’. 
 
Oud          Nieuw 

  



 
Molkwerum, Stationswei 44 
Nabij de brug over het Jan Broerskanaal ligt een woonschip. De ligplaats van dit woonschip is op de 
geldende verbeelding nader aangeduid als ‘woonschepenligplaats’. Op de geldende verbeelding is 
echter niet het maximale aantal woonschepen aangegeven. Om te voorkomen dat op deze locatie 
meerdere woonschepen afgemeerd worden is in het onderhavige bestemmingsplan binnen de 
bestemming ‘Water’ het maximum aantal woonschepen aangeduid met de aanduiding ‘maximum 
aantal woonschepen’.  
 
Oud         Nieuw 

 
Molkwerum, Ymedaem 2 
Op het perceel Ymedaem 2 was in de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing een 
scheepstimmerbedrijf gevestigd. Voor het perceel was daarom op grond van het geldende 
bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’, met de functie aanduiding ‘ specifieke vorm van bedrijf 
– scheepstimmerbedrijf’ van toepassing. In 2019 is een uitgebreide omgevingsvergunning verleend 
om binnen de bestaande bebouwing een tweede woning mogelijk te maken. De onherroepelijke 
omgevingsvergunning kan in een bestemmingsplan worden opgenomen. Nu de bedrijfsactiviteiten op 
het perceel zijn beëindigd ligt het voor de hand om de bestemming van het perceel te wijzigen van 
‘Bedrijf’ naar een bestemming ‘Wonen – Woonboerderij’. Op de verbeelding van het onderhavige 
bestemmingsplan wordt het maximum aantal (2) woningen opgenomen. 
 
Oud               Nieuw 

   
 
Nijhuizum, Nummer 12 
Nabij de woonboerderij op het perceel Nummer 12 in Nijhuizum ligt in de Nijhuzumer Feart een 
recreatiewoonboot. De locatie van de recreatiewoonboot is op de verbeelding aangeduid. Het 
afmeren van een recreatiewoonboot is uitsluitend toegestaan mits de locatie is aangeduid met de 
aanduiding ‘woonschepenligplaats (WL)’. Er is een verzoek ingediend om de locatie met aanduiding 
50m op te schuiven in oostelijke richting. De nieuwe locatie is in het onderhavige bestemmingsplan 
opgenomen. 
 



Oud           Nieuw 

 
Parrega, Trekweg 4 
Op het voormalig agrarisch melkveebedrijf zijn de bestaande agrarische bedrijfsactiviteiten 
beëindigd en is het perceel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft naast zijn beroep als veearts een 
kleinschalig paardenfokbedrijf. Een paardenfokbedrijf is een agrarisch bedrijf en dus toegestaan 
binnen de bestemming ‘Agrarisch’. Gelet op het feit dat er geen sprake is van een volwaardig 
agrarisch bedrijf heeft het perceel niet dezelfde rechten als een volwaardig agrarisch bedrijf en 
heeft perceel op grond van het onderhavige bestemmingsplan een bouwvlak, waar binnen gebouwd 
moet worden en de functieaanduiding ‘specifiek vorm van agrarisch – veearts’.  
 
Oud         Nieuw 

   
 
Parrega, Trekweg 156 
Op het perceel Trekweg 156 is een transportbedrijf gevestigd. Bij de vaststelling van het vigerende 
bestemmingsplan is op een deel van het reeds aangelegde parkeerterrein een wijzigingsbevoegdheid 
toegekend aan het college. Het college heeft ingestemd met het vergroten van het parkeerterrein 
van het transportbedrijf conform deze bevoegdheid. Door de uitbreiding van het parkeerterrein op 
te nemen in onderhavig bestemmingsplan is hiervoor geen wijzigingsprocedure vereist en kan de 
‘wetgevingszone – wijzigingsgebied 3’ vervallen. De uitbreiding van het perceel krijgt op grond van 
het onderhavige bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf’ met de nadere functieaanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf – parkeerterrein voor vrachtwagens’. De beplanting rondom het 
parkeerterrein moet conform het beplantingsplan zoals dit door de eigenaar van het perceel is 
ingediend, worden aangelegd. 
  
Oud            Nieuw 

   



 
Pingjum, Burenlaan 1 + 1a en 1b 
Op het perceel Burenlaan 1 was een paardenhouderij gevestigd, conform het gebruik had het 
perceel de bestemming ‘Agrarisch – Paardenhouderij’. De bedrijfsactiviteiten van het 
paardenhouderijbedrijf zijn beëindigd en wordt het perceel gebruikt als woonboerderij. Op het 
perceel staat ook een recreatiewoning die in het vigerende bestemmingsplan niet nader is 
aangeduid. In het onderhavige bestemmingsplan krijgt het perceel de bestemming ‘Wonen – 
Woonboerderij’. Op het perceel is ook een recreatiewoning aanwezig, deze wordt op de verbeelding 
aangeduid met de aanduiding ‘recreatiewoning’. 
 
Oud           Nieuw 

   
 
Pingjum, Nesserlaan 4A 
Het perceel Nesserlaan 4A is een agrarisch perceel waar verschillende bedrijfs- en andere 
activiteiten plaatsvinden. Op het perceel is een boomkwekerij gevestigd, deze heeft op de 
verbeelding een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – boomkwekerij’. Daarnaast zijn er 
kleinschalige recreatieve activiteiten zoals een kleinschalig kampeerterrein. Recentelijk is een 
omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een theetuin. Op de verbeelding van het 
onderhavige bestemmingsplan zijn alle verschillende activiteiten met een specifieke aanduiding 
opgenomen.  
 
Oud             Nieuw 

   
 
Pingjum, Strandweg 2A 
Op het perceel Strandweg 2A was een houtzagerij en een houthandel gevestigd. Op grond van het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied was de bestemming ‘Bedrijf’ van toepassing met de 
nadere functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – houtzagerij’. De functieaanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf – houthandel’ was ten onrechte niet op de verbeelding opgenomen. De 
eigenaar heeft hiertegen beroep aangetekend en de Afdeling heeft dit gehonoreerd. In het 
onderhavige bestemmingsplan is deze omissie hersteld en heeft het perceel de bestemming ‘Bedrijf’ 
en de functieaanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf – houtzagerij’ en ‘specifieke vorm van 
bedrijf – houthandel’.  
 
Oud           Nieuw 



   
 
Schettens, Filenserwei 1 
Voor het realiseren van een aantal sleufsilo’s voor de opslag van kuilvoer is een uitgebreide 
omgevingsvergunning verleend. Hierdoor is samen met de eerdere uitbreiding van de ligboxenstal 
een denkbeeldige rechthoek groter dan 2ha die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. 
Agrarische percelen met een grotere denkbeeldige rechthoek dan 2ha krijgen op de verbeelding een 
bouwvlak. Ten behoeve van de uitbreidingen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd waaruit is 
gebleken dat er sprake is van archeologische waarden voor een deel van het agrarisch perceel. In 
het onderhavige bestemmingsplan is het perceel Filenserwei 1 voorzien van een bouwvlak en de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie – Stinzen, States, Buitenplaatsen en Kloosters. 
 
Oud           Nieuw 

  
  
Warns Himmelumerdijk nb 11 
Het tracé van de rondweg rond Warns was door de voormalige gemeente Nijefurd al vastgelegd in 
het toen geldende bestemmingsplan Buitengebied Nijefurd. In verband met de aansluiting van de 
bestaande Himmelumerdijk was in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ meer 
ruimte voor de aansluiting opgenomen binnen de bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’. Enkele 
aanwonenden hebben tegen deze wijziging beroep aangetekend bij de Afdeling Bestuursrecht van 
de Raad van State. Dit beroep is gehonoreerd. Achteraf bleek de aansluiting van de rondweg en de 
Himmelumerdijk toch uitvoerbaar. Het nieuwe tracé is in onderhavig bestemmingsplan opgenomen. 
 
Oud              Nieuw

    
 
 
Witmarsum, It Fliet 3 
Op het perceel It Fliet 3 is een tuincentrum gevestigd en is ook als zodanig in het vigerende 
bestemmingsplan opgenomen. Het perceel heeft de bestemming ‘Detailhandel’ met de 
functieaanduiding ‘tuincentrum’. Het parkeerterrein van het tuincentrum ligt aan de overkant van 
de weg It Fliet. Dit is geen ideale situatie, daarnaast is het parkeerterrein te klein. De eigenaar van 



het tuincentrum heeft een verzoek ingediend om de parkeer- en verkeersituatie te verbeteren. Door 
de ligging van het parkeerterrein is er soms sprake van onveilige verkeerssituaties omdat het 
verkeer, waaronder het landbouwverkeer, tussen het winkelend publiek doorrijdt. In het 
onderhavige bestemmingsplan is geanticipeerd op de toekomst waarbij het parkeerterrein aansluit 
bij het tuincentrum en de weg wordt omgelegd. Dit deel van de bestemming ‘Detailhandel’ is 
uitsluitend bestemd voor parkeergelegenheid en krijgt geen bouwvlak. 
 
Oud                   Nieuw 

 
Witmarsum Van Aylvaweg 62  
De eigenaar van het perceel Van Aylvaweg 62 had een stuk grond, met de bestemming ‘ Verkeer – 
Wegverkeer’ in gebruik als tuin. Dit stuk grond ligt aansluitend aan het woonperceel en is nu aan de 
eigenaar verkocht zodat het gebruik van de grond in overeenstemming is met de bestemming. Op 
grond van het onderhavige bestemmingsplan is de bestemming van deze strook grond bestemd als 
‘Wonen’.  
 
Oud         Nieuw 

   
 
Wons, A-7 tankstation 
Binnen de bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer is bij het motorbrandstoffenverkooppunt een 
snellaadstation voor electrische auto’s gerealiseerd. De locatie van het snellaadstation wordt op de 
verbeelding aangeduid als ‘specifieke vorm van Verkeer – Wegverkeer – Snellaadstation’  
 
Oud              Nieuw 

 
Wons, Gooyumerlaan 2 



Op het perceel Gooyumerlaan 2 zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd en is het voormalig 
agrarisch perceel verkocht en wordt gebruikt als woonperceel. In het onderhavige bestemmingsplan 
is het perceel bestemd als ‘Wonen - Woonboerderij’.  
 
Oud        Nieuw 

   
 
Wons, Gooyumerlaan 8  
De eigenaar van het perceel Gooyumerlaan 8 heeft een stuk grond, aangrenzend aan zijn 
woonperceel aangekocht en ingericht als tuin. Zowel op grond van het vigerende – als op grond van 
het onderhavige bestemmingsplan rust op het perceel de bestemming ‘Wonen’. Op het 
oorspronkelijke perceel is ook een recreatiewoning aanwezig die met de functieaanduiding 
‘recreatiewoning’ op de verbeelding is aangeduid. 
 
Oud           Nieuw 

   
Wons, Weersterweg 22 
Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ van het vigerende bestemmingsplan worden de gronden 
aansluitend aan de rand van Wons gebruikt als opslag en/of veestalling. Ook is binnen deze gronden 
een paardenbak aangelegd. Deze zijn niet in het vigerende bestemmingsplan opgenomen. Deze zijn 
nu op de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan opgenomen met de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch – paardenbak’ of ‘specifieke vorm van agrarisch – veestalling’. 
 
Oud           Nieuw 

   
 
Workum, Breewarsdyk 6 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan was het perceel Breewarsdyk 6 bestemd als 
‘Recreatie – Recreatiebedrijf’. De eigenaar van het perceel heeft aangegeven dat op het perceel 
geen recreatieve activiteiten meer plaatsvinden en heeft gevraagd de bestemming te wijzigen naar 



‘Wonen’ conform het huidige gebruik. In het onderhavige bestemmingsplan heeft het perceel 
Breewarsdyk 6 de bestemming ‘Wonen”. 
 
Oud        Nieuw 

   
 
Workum, Breewarsdyk 8 
Op het perceel Breewarsdyk 8 is een agrarisch bedrijf gevestigd en als zodanig bestemd. Dit perceel 
wordt echter niet zoals de meeste agrarische percelen omringd door gronden met de bestemming 
‘Agrarisch’. De aangrenzende gronden rondom het perceel zijn bestemd als ‘Natuur’. Deze  
omliggende gronden kunnen qua bestemming zijn mede bestemd voor extensief agrarisch 
medegebruik. Op deze gronden mogen echter geen gebouwen of overkappingen worden gebouwd. 
Het agrarisch bedrijf had toch een uitbreidingswens, deze is gehonoreerd en voor de uitbreiding is 
een uitgebreide omgevingsvergunning verleend. In het onderhavige bestemmingsplan is de 
omgevingsvergunning verwerkt, het perceel heeft tevens een bouwvlak gekregen op de verbeelding.  
 
Oud       Nieuw 

 
Workum, Hylperdyk 4 
Op het perceel Hylperdyk 4 staat op de zeedijk, de oude zeewering, de oude vuurtoren met 
bedrijfswoning. Dit is een monument. De zeedijk en omliggende gronden hebben de bestemming 
‘Natuur’. Een deel van deze gronden werden door de bewoner van de vuurtoren gebruikt als 
volkstuin en als opslag. Binnen de bestemming ‘Natuur’ mogen echter geen gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd. De gebouwen en bouwwerken op dit perceel staan er echter al 
jarenlang. In het onderhavige bestemmingsplan zijn deze gebouwen en bouwwerken aangeduid met 
‘specifieke bouwaanduiding – opslag’. Op deze wijze kan het gebruik als opslag worden voortgezet. 
 
Oud         Nieuw 

   
 



Workum. Lange Leane 3A 
Op grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied heeft het perceel Lange Leane 3A de 
bestemming ‘Agrarisch’. Voor het perceel is ook een wijzigingsbevoegd van toepassing op basis 
waarvan het college medewerking kan verlenen aan het realiseren van een bedrijfswoning op het 
perceel. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een goede ruimtelijke ordening.  
Om te voorkomen dat voor het perceel Lange Leane 3A een zelfstandige wijzigingsprocedure moet 
worden doorlopen is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd ten behoeve van het verzoek de 
wijziging in onderhavig bestemmingsplan op te nemen. In de ruimtelijke onderbouwing is 
aangetoond dat er, gezien de ligging van het perceel in de geluidscontouren van de provinciale weg 
en de Lange Leane, sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat. Onderhavig 
bestemmingsplan maakt derhalve de bouw van een bedrijfswoning op het perceel Lange Leane 3A 
mogelijk. 
 
Oud        Nieuw 
 

  
 
Workum, Lange Leane 11 
 
Op het perceel Lange Leane 11 is camping ‘Welgelegen’ gevestigd. Op de verbeelding van het 
geldende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Recreatie – Recreatiebedrijf en is de 
bedrijfswoning van de camping aangeduid met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 
groepsaccommodatie’. Op het perceel zijn verschillende recreatieve onderkomens aanwezig maar 
geen groepsaccommodatie. Op de verbeelding van onderhavig bestemmingsplan is daarom de 
aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – groepsaccommodatie’ niet meer opgenomen. 
 
Oud          Nieuw 

 
Workum, Lieuwe Klazes Leane 3 
Het perceel Lieuwe Klazes Leane 3 is een voormalig agrarisch bouwperceel. De agrarische 
activiteiten zijn lang geleden beëindigd. Voor het perceel is door de nieuwe eigenaar aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een boerderij op z’n kop. Het college heeft de 
omgevingsvergunning verleend. In het nieuwe bouwwerk kunnen maximaal 3 woningen worden 
gerealiseerd. Daarnaast is een aangrenzend perceel grond aangekocht. In het onderhavige 
bestemmingsplan is het bestemmingsvlak vergroot en is tevens de grond tussen het perceel en de 
spoorlijn bestemd als ‘Natuur’. Op de verbeelding is de aanduiding ‘aantal woningen’ aangegeven 
en is een aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – bijzondere bouwvorm’ voor de afwijkende 
bouwvorm opgenomen. 
 
Oud           Nieuw 



  
 
Workum, einde Slinkewei (kad. WKM00 F 8) 
Aan het einde van de Slinkewei staat een uitkijkpunt om over het natuurgebied, De Workumer 
Waard te kunnen kijken. In het geldende bestemmingsplan is voor deze locatie een aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’ opgenomen. Dit was ook in overeenstemming met de 
feitelijke situatie. De veldschuur is echter in 2019 gesloopt en ook de beplanting rondom de 
veldschuur is weggehaald om te voorkomen dat predatoren zich hier kunnen verstoppen voor het 
wild en de weidevogels die op De Workumer Waard voorkomen en broeden. 
Op de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan is voor de locatie van het uitkijkpunt een 
aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – uitkijkpunt’ opgenomen. 
 
Oud           Nieuw 

   
 
Workum, Slinkewei 10 e.o. 
Tegenover het perceel Slinkewei 10 is jaren geleden de bestaande veldschuur vervangen door een 
nieuwe en grotere veldschuur. In de nieuwe veldschuur worden paarden gehuisvest. Aansluitend aan 
de veldschuur is een voor de aanleg van een paardenbak een omgevingsvergunning verleend. In het 
onderhavige bestemmingsplan is voor de paardenbak een functieaanduiding ‘specifieke vorm van 
agrarisch – paardenbak opgenomen’. Naast het perceel Slinkewei 10 staan drie oorspronkelijke 
agrarische gebouwen. In het vigerende bestemmingsplan is voor twee van deze gebouwen een 
aanduiding op de verbeelding opgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan is dit gecorrigeerd 
en zijn alle drie voormalige agrarische gebouwen aangeduid met ‘specifieke vorm van agrarisch – 
veldschuur’. 
 
Oud          Nieuw 

   
 



Workum Wiske 5  
Nabij het perceel Wiske 5 is een nutsvoorziening in de vorm van een transformatorstation opgericht. 
Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ ligt het transformatorstation 
binnen de bestemming ‘Verkeer – Wegverkeer’. Op de verbeelding van het onderhavig 
bestemmingsplan wordt het transformatorstation de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’. 
 
Oud           Nieuw 

 
 

Zurich, Viaduct 3 
Op de kop van de Afsluitdijk is een horecagelegenheid gevestigd. In het vigerende bestemmingsplan 
heeft het betreffende perceel de bestemming ‘Horeca’. Op de verbeelding is echter de horeca-
categorie niet opgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan is aangegeven welke vormen van 
horeca hier gevestigd mogen worden door de aanduiding H≤4. Dit houdt in dat horeca tot en met 
categorie 4 is toegestaan. 
 
Oud           Nieuw 

 
Zurich, kadastraal bekend WMS03 D 596 
Het perceel kadastraal bekend WMS03, sectie D, nummer 596 ligt langs de zeedijk langs de 
Waddenzee. Dit perceel heeft de bestemming ‘Natuur’ en is onder andere bestemd voor agrarisch 
medegebruik. Op genoemd perceel staat een veldschuur die in het vigerende bestemmingsplan 
onder het overgangsrecht is geplaatst. De gronden en de opstal zijn eigendom van Wetterskip 
Fryslân. Onlangs is een verzoek ingediend om de veldschuur te renoveren en te gebruiken als 
infocentrum. Door het gebouw op de verbeelding en in de regels van het onderhavige 
bestemmingsplan op te nemen kan hier een omgevingsvergunning voor worden verleend. Op de 
verbeelding wordt het infocentrum aangeduid met ‘specifieke vorm van natuur – 
informatiecentrum’. 
 
Oud          Nieuw 



Plangrenscorrecties 
In het onderhavige bestemmingsplan zijn een aantal plangrenscorrecties opgenomen, waarbij 
sommige percelen in het plangebied van een bestemmingsplan voor een kern lagen, maar die 
feitelijk tot het plangebied van het buitengebied behoren en/of omgekeerd. Deze correcties zijn 
zonder verdere omschrijving in onderstaande figuren weergegeven.  
 
Cornwerd 
 
Oud            Nieuw 

   
 
Exmorra 
 
Oud           Nieuw 

   
Gaast 
 
Oud          Nieuw 

   
 
Hieslum 
 
Oud          Nieuw 



   
 
Parrega 
 
Oud           Nieuw 

 
Pingjum 
 
Oud           Nieuw 

 
 
 
Schettens 
 
Oud         Nieuw 

   



 
Schraard 
 
Oud          Nieuw 

    
 
Wons 
 
Oud            Nieuw  

 
Naast de wijzigingen op perceelniveau en de grenscorrecties zijn ook een aantal 
gebiedsaanduidingen toegevoegd of aangepast in het onderhavige bestemmingsplan. 
 
Pingjum, De Blokken 6: gebiedsaanduiding ‘overige zone – dijken’ toegevoegd 
 
Oud            Nieuw 

  
 
Witmarsum: gebiedsaanduiding ‘overige zone – dijken’ toegevoegd 
 
Oud           Nieuw 



 
 
Zurich: gebiedsaanduiding ‘overige zone – dijken’ toegevoegd  
 
Oud           Nieuw 

   
 
 
 
Pingjumer Gulden Halsband: dubbelbestemming wordt mogelijk Waarde – Cultuurhistorisch 
waardevolle lijnen  
 
 

 



 

Hoofdstuk 3 Milieuaspecten 
 

3.1 Wijzingen hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten 
 

4.2 Cultuurhistorie inclusief archeologie 

 
4.2.1   Toetsingskader en beleid 
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden. De Monumentenwet 1988 is met ingang van 1 
juli 2016 dan ook vervallen. De bepalingen uit de Monumentenwet 1988 zijn deels overgegaan naar 
de Erfgoedwet en – zodra die wet in werking treedt in 2022– deels naar de Omgevingswet. De 
bepalingen en vergunningen uit de Monumentenwet 1988 die overgaan naar de Omgevingswet blijven 
van toepassing tot de datum dat de Omgevingswet in werking treedt. Deze artikelen gelden tot dat 
moment als overgangsrecht op grond van de Erfgoedwet en tenzij expliciet vermeld, veranderen deze 
niet van inhoud. Tot die tijd blijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het wettelijke 
kader voor de omgang met gebouwde en aangelegde rijksmonumenten en de Monumentenwet 1988 
voor de omgang met de archeologische rijksmonumenten.  

Tot cultuurhistorie worden voor dit bestemmingsplan gebouwde monumenten inclusief beschermde 
stads- en dorpsgezichten, archeologie en cultuurlandschap gerekend. In deze paragraaf wordt een 
analyse gemaakt van de cultuurhistorische (verwachtings)waarden en het eventueel noodzakelijke 
beschermingsregime. Bij deze analyse wordt volgens de gemeentelijke erfgoednota uitgegaan van de 
Landschapsbiografie Súdwesthoeke (de Historisch-geografische inventarisatie en waardering van het 
buitengebied SWF is hierin verwerkt), de Cultuurhistorische kaart van de provincie Fryslân (CHK), 
waar ook de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) deel van uit maakt. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de thematische structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’ waarin de kernkwaliteiten 
van het cultuurhistorisch erfgoed en het landschap in Fryslân beschreven staan. 

 
4.2.2   Archeologie 
 
Algemeen 
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met de bekende en 
de te verwachten archeologische waarden. Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde 
is, wordt op grond van het gemeentelijk beleid bepaald. De gemeente volgt hiertoe de provinciale 
Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). Op deze kaart worden voor de perioden 
Steentijd - Bronstijd en IJzertijd - Middeleeuwen adviezen gegeven over eventueel te verrichten 
onderzoeken (zie volgende figuren). Uit de gemeentelijke uitsnede van de FAMKE blijkt dat in het 
plangebied diverse terreinen met bekende archeologische waarden aanwezig zijn, de zogenaamde  
‘streven naar behoud’ en ‘waarderend onderzoek’ terreinen (paars en rood op volgende figuren). 
Dit betreft voor de periode steentijd-bronstijd vooral vuursteenvindplaatsen en voor de periode 
ijzertijd-middeleeuwen vooral terpen. Voor de  rest van het plangebied is sprake van zogenaamde 
verwachtingszones, waarbij voor een deel van het plangebied geen archeologische verwachting 
(meer) geldt. Vooral voor de periode steentijd-bronstijd geldt er voor een groot gedeelte van het 
plangebied geen archeologische verwachting (meer).  
 
De archeologische waardevolle terreinen en de verwachtingszones zijn beschermd via een 
dubbelbestemming archeologie, afhankelijk van de toegekende waarde. Zoals gezegd wordt 
gebruikt gemaakt van twee soorten archeologische waarden. Het betreft de dubbelbestemmingen 
“Waarde - Archeologie 1” en “Waarde - Archeologie 2”. Waarde - Archeologie 1 wordt gehanteerd 
voor terreinen of gebieden die op de FAMKE het advies ‘streven naar behoud’ en ‘waarderend 
onderzoek’ hebben meegekregen, dus de bekende archeologisch waardevolle terreinen. Waarde - 
Archeologie 2 wordt gehanteerd voor gebieden die op de FAMKE het advies ‘karterend onderzoek’ 
en ‘quickscan’ hebben gekregen en zijn dan ook gebieden met een archeologische 
verwachtingswaarde. 
 
Analyse  



Uit de FAMKE blijkt dat in het plangebied diverse terreinen met bekende archeologische waarden 
aanwezig zijn, de zogenaamde terreinen van ‘streven naar behoud’ en ‘waarderend onderzoek’ 
(paars en rood in beide figuren). Dit betreft voor de periode Steentijd - Bronstijd vooral 
vuursteenvindplaatsen en voor de periode IJzertijd - Middeleeuwen met name terpen. Voor de rest 
van het plangebied is sprake van zogenaamde verwachtingszones, waarbij voor een deel van het 
plangebied geen archeologische verwachting (meer) geldt. In het bijzonder voor de periode 
Steentijd - Bronstijd geldt er voor een groot gedeelte van het noordelijke deel van het plangebied 
geen archeologische verwachting (meer). 
 
In gebieden met een archeologische waarde (Waarde - Archeologie 1) zijn in principe ingrepen vanaf 
50 m2 en dieper dan 40 cm vergunningsplichtig en moet een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
worden voorafgaand aan de vergunningverlening. Dit om de archeologische behoudenswaardigheid 
in voldoende mate te kunnen bepalen. Het vaststellen van de archeologische waarde wordt gedaan 
aan de hand van één of meerdere archeologisch vooronderzoeken. In eerste instantie moet een 
bureau- en booronderzoek worden uitgevoerd. Eventueel volgt hierop nog een 
proefsleuvenonderzoek. Na iedere onderzoeksfase wordt de rapportage van het betreffende 
onderzoek ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Het vooronderzoek wordt afgesloten als uit 
de beoordeling van de rapportage blijkt dat de waarde van het te verstoren terrein in voldoende 
mate is vastgesteld. Vervolgens wordt namelijk besloten of voorwaarden aan de 
omgevingsvergunning worden verbonden (opgraven, begeleiden en/of planaanpassing) of dat het 
plangebied archeologisch wordt vrijgegeven ten behoeve van de werkzaamheden. 
 

 
 
Figuur X Uitsnede van de FAMKE: archeologische (verwachtings)waarden steentijd-bronstijd 
(bron: Provinsje Fryslân) 
 



 
 
Figuur X Uitsnede van de FAMKE: archeologische (verwachtings)waarden ijzertijd-
middeleeuwen (bron: Provinsje Fryslân) 
 
 
Voor de gebieden in een archeologische verwachtingszone (Waarde - Archeologie 2) zijn de 
vrijstellingsgrenzen ruimer en speelt mogelijk archeologisch onderzoek bij ingrepen vanaf 500 m2. 
Wanneer sprake is van bodemverstorende ingrepen dieper dan 40 cm, afhankelijk van de omvang 
van de ingreep, dan is archeologisch onderzoek nodig: 

 Voor zover het plangebied op de hiernavolgende figuren is aangegeven als ‘karterend 
onderzoek 1’ dan moet een karterend onderzoek worden uitgevoerd indien er ingrepen zijn 
voorzien van een oppervlak van meer dan 500 m². 

 
 Voor zover het plangebied op de hiernavolgende figuren is aangegeven als ‘karterend 

onderzoek 2’ dan moet een karterend onderzoek worden uitgevoerd indien er ingrepen zijn 
voorzien van een oppervlak van meer dan 2.500 m². 

 
 Voor zover het plangebied op de hiernavolgende figuren is aangegeven als ‘karterend 

onderzoek 3’ dan moet een karterend onderzoek worden uitgevoerd indien er ingrepen zijn 
voorzien van een oppervlak van meer dan 5.000 m². 

 
FAMKE en de archeologische verdiepingsslag  
De gemeentelijke FAMKE is geen statische kaart. Uitgevoerde archeologische onderzoeken kunnen 
namelijk nieuwe informatie opleveren voor de kaart. Daarom dienen op grond van de 
Erfgoedverordening (2021) de archeologische onderzoeken die nog niet zijn verwerkt op de FAMKE 
ook meegewogen te worden bij de uitwerking en toepassing van het archeologiebeleid. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat de archeologische onderzoeken uitgevoerd moeten zijn door gecertificeerde 
bedrijven. Concreet betekent dat dat bij de toetsing aan het beleid altijd wordt gekeken of er nog 
meer gegevens beschikbaar zijn naast de FAMKE om tot een weloverwegen specifiek advies te 
komen bij ruimtelijke plannen.  
 
Er loopt momenteel een archeologische verdiepingsslag voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Er zijn 
nog een aantal aanvullende keuzes te maken, waardoor op basis van de geactualiseerde kaart er 
duidelijker keuzes kunnen worden gemaakt. Hierdoor kunnen er op gemeentelijk niveau 
specifiekere beleidsadviezen aan de kaart worden gekoppeld dan nu het geval is. Op basis hiervan 



worden procedures rond ruimtelijke ordening bespoedigd en wordt onnodig onderzoek voorkomen. 
Aangezien deze verdiepingsslag nog niet is afgerond, is de kaart nog niet geïntegreerd in de FAMKE. 
 
Waterbodems 
De FAMKE houdt bijvoorbeeld nog geen rekening met de archeologische waarden in waterbodems. 
Dit is echter wel wettelijk verplicht op basis van de Erfgoedwet (2016). Daarom hebben 
waterbodems in dit bestemmingsplan ook een archeologische dubbelbestemming, waarbij met name 
het IJsselmeergebied een dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 1’ heeft gekregen. Dit gezien de 
hoge dichtheid aan wrakken van schepen en vliegtuigen in het IJsselmeer. Deze puntlocaties zijn 
overigens niet aangegeven op de verbeelding. Daarom geldt altijd een meldingsplicht voor 
waterbodemingrepen. Tevens is een weergave van de puntlocaties niet wenselijk in verband met 
schatduiken.  
 
Boerderijplaatsen 
Boerderijplaatsen verschaffen ons, omdat zij de kern vormden van de toenmalige agrarische 
samenleving, kennis over de bewoningsgeschiedenis en over de ontwikkeling van het 
cultuurlandschap op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Boerderijplaatsen zijn zeer 
kenmerkend voor het landschapsbeeld van de provincie. Een deel hiervan met nog bestaande 
bebouwing is beschermd middels een aanduiding ‘monument’ of ‘karakteristiek’.  
 
Boerderijplaatsen vormen, zeker in de gemeente Súdwest-Fryslân, een veelzijdige en 
problematische categorie terreinen archeologisch gezien, ze zijn dan ook nog niet opgenomen op de 
FAMKE. Er zijn nog geen éénduidige beleidsadviezen te formuleren. Hiervoor dient eerst in het 
kader van de verdiepingsslag aanvullend onderzoek te worden verricht. Wel zijn ze opgenomen op 
de CHK. Voor een deel zijn ze al archeologisch beschermd, omdat het deels verhoogde huisplaatsen 
oftewel terpen betreffen, die wel in de FAMKE zijn opgenomen.  
 
Kloosters 
De oudste kloosters komen uit het begin van de twaalfde eeuw. De kloosters hadden uithoven 
(kloosterboerderijen) en dependances in steden. Daarnaast waren er ruim 200 parochiekerken. De 
Friezen konden nog geen vijf kilometer lopen zonder abdij, priorij, uithof of pastorie te passeren.  
Om een klooster te stichten of als monnik in een klooster te leven moest je rijk zijn. De grootste en 
beroemdste abdijen en kloosters zijn dan ook vooral in het welvarende kleigebied gesticht, vlakbij 
de zee of zeearmen. Met klooster bedoelen we het hele kloosterterrein: het ommuurde en vaak 
omgrachte kloosterterrein en de kloostergebouwen, zoals een kerk, ziekenafdeling, gastenzalen, 
onderwijszalen, boerderij en andere bedrijfsgebouwen.  
 
Kloosters waren vooral religieuze instellingen, maar daarnaast waren ze ook economisch en politiek 
actief. Hierdoor hadden ze invloed op bijna het gehele dagelijks leven. Vanuit de kloosters werden 
vaak de ontginningen en mogelijk ook de bedijkingen georganiseerd. Zij konden namelijk eenvoudig 
en goedkoop de zilte en minderwaardige gronden in bezit krijgen. Deze konden ze door goede 
ontwateringtechnieken vrij snel omzetten in productiegronden. 
 
De Friese kloosters hadden in de zestiende eeuw zwaar te lijden onder de strijd, tussen de 
Spanjaarden en Geuzen. Kloosters vlakbij de grote steden werden namelijk gebruikt als uitvalsbasis. 
Tijdens de Reformatie in 1580 nam de provincie de kloosterbezittingen in beslag. Dit was naar 
schatting 20 procent van het cultuurgrond in Friesland. De grote kloostergebouwen werden 
gesloopt, en het puin werd gebruikt bijvoorbeeld om de zeedijken mee te versterken, Het 
voormalige grondbezit van de kloosters werd gebruikt voor het onderhouden van de kerken en 
weeshuizen. Hierdoor is er in de gemeente Súdwest-Fryslân, op de ruïne van de Broerekerk in 
Bolsward na, geen kloostergebouw bewaard gebleven. De kloosterterreinen zijn soms nog 
herkenbaar aan het aanwezige reliëf en/of de terreinbegrenzing in de vorm van sloten(patronen), 
maar vooral de bodem bevat nog archeologische informatie over de verdwenen kloosterglorie. 
 
De categorie kloosters is verwerkt op de CHK en in de Landschapsbiografie. Ze zijn beschermd in dit 
bestemmingsplan middels een dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie: Stinzen, States, 
Buitenplaatsen en Kloosters.  
 
Stinzen, states en buitenplaatsen 



Het Friese woord stins betekent steenhuis. Stinzen zijn verstevigde huizen. In Fryslân ontbrak tot 
1500 een centraal bestuur en een landsheer. Belangentegenstellingen en conflicten konden dan ook 
vaak slechts door eigenrichting en geweld worden opgelost. In de 12de en 13de eeuw braken tussen 
de grootgrondbezittende aanzienlijken in hun zoeken naar machtsposities onderlinge vetes uit. De 
hoofdelingen bouwden om lijf en goed te beschermen grofweg vanaf halverwege de 12de eeuw 
stinzen, torenvormige gebouwen die verdedigd konden worden. De stinsterreinen bestonden vaak 
uit twee, door een brug met elkaar verbonden, omgrachte percelen, één met de stinstoren op de 
kunstmatige verhoging en één met een woning, doorgaans een boerderij.  
 
Al in de 13de eeuw, maar op grotere schaal in de 14de en 15de eeuw werden de stinzen, behalve 
voor verdediging, ook voor permanente bewoning gebruikt. Om ze voor bewoning geschikt te maken 
werden de oude torens uitgebreid of nieuwe ruimer opgetrokken. 
 
Rond 1500 kwam met de komst van een centraal gezag onder Albrecht van Saksen een einde aan de 
strijd en de onderlinge oorlogen van de hoofdelingen en een einde aan de functie van de stins. Ze 
verloren hun verdedigende betekenis. Een aantal werd als boerderij aan de kloosters geschonken en 
deze werden uithoven van de monastieke gemeenschap. De meeste werden (onderdeel van) een 
comfortabele adelswoning, een state. Voor de state, een comfortabele adelswoning, werden de 
terreinen van de stinzen gebruikt en de bestaande gebouwen uitgebreid met nieuwe vleugels, 
torentjes en representatieve toegangspoorten boven de gracht. Behalve een ‘modernisering’ van de 
bestaande huizen werden er in de 16de eeuw ook geheel nieuwe adellijke panden en landhuizen 
opgetrokken, die dus geen verleden als stins hadden. De states hebben, behalve de uitstraling van 
het gebouw zelf, ook dikwijls een duidelijk zichtbaar voornaam terrein omgeven door een gracht. Er 
bevinden zich doorgaans meerdere bijgebouwen, zoals een koetshuis of een oranjerie op het terrein 
en een aangelegde formele tuin en entree. Het complex geeft vaak de indruk van een 
landschapspark waarin huis en tuin een ondeelbaar geheel vormen. 
 
Er kwamen in de tweede helft van de 16de en het begin van de 17de eeuw in het plangebied vele 
states tot stand, van states met het karakter van een kasteel tot states die op deftige boerderijen 
leken, want vaak was een state gecombineerd met een boerenbedrijf. De latere opvolgers worden 
buitenplaatsen, landgoederen, genoemd. In de 18de en 19de eeuw zijn de meeste states ‘op 
afbraak verkocht’. Een nieuw stelsel van vererving belette de eigenaars om de kostbare gebouwen 
blijvend te kunnen onderhouden. Op de meeste, meestal omgrachte, terreinen werden boerderijen 
gesticht die meestal de naam van de state behielden. In het plangebied bevinden zich vele states en 
stinzen, waarvan de locaties vastgesteld zijn aan de hand van de CHK. Ook waar later geen 
boerderij tot stand is gekomen, zijn de stateterreinen soms nog in het landschap zichtbaar en 
herkenbaar.  
 
Ook de categorie stinzen, states en buitenplaatsen is nog niet goed verwerkt op de FAMKE, maar 
wel op de CHK en de Landschapsbiografie. Ze zijn beschermd middels een dubbelbestemming 
‘Waarde – Cultuurhistorie Stinzen, Staten, Buitenplaatsen en Kloosters’. 
 
Tweede wereldoorlog relicten 
Op veel plaatsen in de Nederlandse ondergrond en waterbodem bevinden zich nog structuren en 
objecten uit de Tweede Wereldoorlog (WO II). In deze gemeente betreft het verdedigingswerken 
zoals kazematten, bunkers, vliegtuigwrakken en niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), 
raketten, mijnen, granaten en munitie.  
 
De hoofdverdediging werd in Fryslân gevormd door de Stelling van Kornwerderzand aan te leggen 
met aan de oostzijde – op het vaste land – de Wonsstelling. De in 1932-1936 gebouwde Stelling van 
Kornwerderzand ligt buiten het plangebied en was een voor die tijd modern en gedegen uitgevoerd 
verdedigingswerk met in totaal 17 kazematten in twee linies. De eerste linie lag ten westen van de 
schutsluizen en de tweede linie ten westen van de spuisluizen. In de meidagen van 1940 werd de 
Wonsstelling door de Duitsers veroverd. De Wonsstelling bestond uit een 8 km lange verdedigingslijn 
en liep van Zurich in het noorden, via Gooium, Haaijum en Wons naar Makkum. De linie was 
verdeeld in drie vakken, namelijk vak Zurich, vak Wons en vak Makkum. Voor de stelling waren 
stukken land onder water gezet. De stelling zelf bestond uit eenvoudige veldversterkingen, gebouwd 
van hout en aarde. Van de Wonsstelling is niets meer zichtbaar.  
 



Gedurende WOII zijn meer dan 5000 vliegtuigen neergeschoten/neergestort. Veel van deze 
vliegtuigwrakken zijn al tijdens de WO II door de Duitsers geruimd. Andere wrakken werden tijdens 
en na de oorlog door boeren en schroothandelaren opgegraven. Tot 1996 was het toegestaan om 
zelf opgravingen te doen, als de eigenaar van de grond dat goed vond. Er liggen meerdere 
vliegtuigwrakken op de bodem van het IJsselmeer binnen onze gemeentegrenzen, van de meeste is 
de exacte locatie en identificatie nog niet bekend. Op geïdentificeerde vliegtuigwrakken is het 
verboden te duiken in de zin van zijnde een oorlogsgraf. Voor waterbodembodemingrepen geldt 
standaard een meldingsplicht bij de gemeente. Hetzelfde gaat voor de (toevals)vondsten van sporen 
en objecten in de bodem. Het gebied van de Wonssteling kent archeologische verwachtingswaarden 
en is beschermd middels een dubbelbestemming Waarde-archeologie 2. 
 
Archeologie en agrarisch gebruik  
In principe is normaal agrarisch gebruik altijd mogelijk, op voorwaarde dat men in principe de 
bodem niet meer dan 40 cm verstoord. De aanleg van drainage in agrarische percelen bij de 
archeologische verwachtingsgebieden (Waarde-archeologie 2) is niet vergunningsplichtig. De 
gemeente is van mening dat zo een normaal landbouwkundig gebruik zich verhoudt tot het 
voldoende beschermen van verwachte archeologische waarden. Bij gebieden met archeologische 
waarde blijft dit natuurlijk wel vergunningsplichtig. Sleufloze drainage wel is altijd mogelijk zonder 
vergunning. In de gebieden met archeologische waarde zijn ingrepen tot 50 m2 ongeacht de diepte 
zonder vergunning mogelijk (indien dit verder bestemmingsplantechnisch niet op bezwaren stuit). 
De uitbreiding van (agrarische) bouwvlakken binnen zones met enkel een archeologische 
verwachtingswaarde worden uitgezonderd van archeologisch onderzoek, indien deze zones met 
verwachtingswaarde grenzen aan een zone of zones met archeologische waarde. Deze regel is 
ingesteld om grondverstorende activiteiten van een bekende archeologische vindplaats af te 
stimuleren. Oftewel vanuit agrarisch oogpunt is er nog steeds veel mogelijk, ondanks de 
archeologische dubbelbestemming. 
 
4.2.3   Cultuurhistorie 
 

Algemeen 

In 2019 heeft de gemeente Súdwest-Fryslân (samen met de gemeente De Fryske Marren, provincie 
Fryslân en de stichting Mar en Klif) in 2019 een Landschapsbiografie van de Friese Súdwesthoeke 
laten opstellen. Vrijwel heel Súdwest-Fryslân maakt deel uit van het Nationaal Landschap Zuidwest-
Friesland. Dit gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschapstypen, 
waaronder het stuwwallenlandschap in Gaasterland, de IJsselmeerkust van Makkum tot Lemmer, de 
kleizone met de wel bekende terpen en het veengebied van de Friese Meren. Ieder landschapstype 
kent een eigen ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische elementen die van grote waarde zijn 
voor de beleving van het landschap in de Súdwesthoeke. De waardevolle cultuurhistorische 
elementen in het buitengebied en het Nationale Landschap zijn op regionaal niveau 
geïnventariseerd en in kaart gebracht in de landschapsbiografie. Deze vormt een aanvulling op de 
reeds bestaande CHK en sluit aan bij de door de provincie Fryslân uitgegeven “Wordingsgeschiedenis 
van Fryslân”. Hiermee is de feitelijke basis gelegd voor het ruimtelijk beleid en het “beter 
vertellen” van de historie van de Súdwesthoeke.  
Voor wat betreft met name het gebouwde erfgoed: in het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is 
aangegeven dat er gekozen is om een inventarisatie van het cultureel erfgoed in de kernen en het 
buitengebied per deelgebied uit te laten voeren. Op basis van deze inventarisatie kunnen in het 
bestemmingsplan karakteristieke panden en andersoortige objecten worden aangewezen. 

  
Analyse  

 
In het kader van de nieuwe wetgeving is met het opstellen van dit bestemmingsplan 
veel aandacht geschonken aan het goed borgen van de cultuurhistorische waarden in het 
bestemmingsplan. De ontstaansgeschiedenis is beschreven in hoofdstuk 2. 
Er zijn meerdere onderzoeken verricht waarbij de cultuurhistorische waarden in het gebied zo goed 
mogelijk in kaart zijn gebracht. De bestaande cultuurhistorische inventarisaties op landelijk en 
provinciaal niveau bieden hier een goede basis voor. Daarnaast is een verdiepingsslag op lokaal 
niveau gepleegd. Hieronder worden de vijf onderzoeken toegelicht.   
 
Onderzoeken  



 
1. Historisch- geografisch onderzoek  
 
Ten eerste heeft een historisch-geografisch onderzoek plaatsgevonden. Bij het historische 
geografisch onderzoek zijn de (breed geaccepteerde) wetenschappelijke waarderingscriteria – 
zeldzaamheid, kenmerkendheid, gaafheid, ensemblewaarde – toegepast. De beoordeling is 
uiteengezet in drie niveaus, namelijk gemiddeld, hoog en zeer hoog. Wanneer alle drie de criteria 
zijn gewaardeerd, zijn deze scores cumulatief en zonder wegingsfactor opgeteld tot een 
totaalscore. Daarna is teruggerekend naar een eindwaardering. Verdwenen elementen zijn niet 
meegenomen in deze wetenschappelijke waardering. (Bijlage 2) Hieronder volgen de waarderingen 
van de in dit bestemmingsplan verwerkte categorieën.  
 
Stuwwallen  
Bij Koudum, Hemelum, Scharl en Roode Klif zijn de overblijfselen van de ijstijd nog in het landschap 
te zien in de vorm van opgestuwde keileemlagen. De overgebleven stuwwallen zijn gaaf bewaard 
gebleven. De kenmerkendheid van de stuwwallen in het landschap is zeer hoog en doordat ze in 
Nederland in hoge mate zeldzaam zijn, krijgen de stuwwallen een aardkundige waarde van ‘zeer 
hoog’. 
 
Getijdegeulen en oeverwallen 
Van het kwelderlandschap zijn als eerste de voormalige getijdengeulen van de Marneslenk en 
Middelzee aardkundig waardevol met een waarde van ‘zeer hoog’. Ondanks dat er nog enkele van 
deze (voormalige) zeeboezems in het noorden van Nederland zijn, bijvoorbeeld het Lauwersmar in 
Fryslân en de Dollard in Groningen, hebben ze een zeer hoge zeldzaamheid. Daarnaast liggen beide 
voormalige zeeboezems nog gaaf in het landschap en hebben ze een zeer hoge ensemblewaarde met 
de omliggende kwelder- en oeverwallen en de voormalige Zuiderzee- en Waddenkust.  
De kenmerkendheid van beide zeeboezems is binnen de opdrachtbegrenzing echter gemiddeld, 
omdat beiden door hun landgebruik en door hun onregelmatige verkaveling niet op voorhand van 
het omliggende zeekleigebied kunnen worden onderscheiden.  
 
Meeroevers  
Bij de ingepolderde meren in het veengebied krijgen de voormalige meeroevers, die bij enkele van 
de voormalige meren nog aanwezig zijn, een aardkundige waardering van ‘zeer hoog’.  
 
Terpen 
Binnen de begrenzing van het plangebied zijn nog tientallen zichtbare terpen terug te vinden.  Al 
deze terpen krijgen een historisch-geografische waardering van ‘zeer hoog’ vanwege hun zeer hoge 
kenmerkende hoogteverschil met het natuurlijke landschap, ensemblewaarde met de kwelderwallen 
en landelijke zeldzaamheid. Binnen de terpen zijn echter grote verschillen in gaafheid, doordat ze 
vanaf de 19de eeuw weer zijn afgegraven. 
 
Kruinige percelen 
Binnen het plangebied komen in het noorden op lichte zavelgronden zogenaamde ‘kruinige 
percelen’ of ‘bolle akkers’ voor. Dit zijn percelen waarbij door middel van een bepaalde 
ploegtechniek doelbewust grond van de rand van de percelen naar het midden werd verplaatst, 
waardoor de percelen bol kwamen te liggen en minder last hadden van opbollend grondwater. Op 
Friese schaal zijn de kruinige percelen zeldzaam. Op landelijke schaal is dit helemaal het geval. De 
kenmerkendheid heeft daarnaast ook een zeer hoge waarde, want bij de kruinige percelen is de 
bolling van het perceel vaak nog goed te zien. Door latere egalisatie in het kader van 
ruilverkavelingen schijnen wel veel kruinige percelen te zijn verdwenen, maar door het ontbreken 
van een ‘nulmeting’ is dit niet in perspectief te plaatsen. De gaafheid wordt daarom bij de 
historisch-geografische waardering achterwege gelaten. Als laatste is de ensemblewaarde met de 
natuurlijke ondergrond van het kwelderlandschap tevens zeer hoog. Ondanks het uitblijven van een 
waarde voor gaafheid krijgen de kruinige percelen over het geheel een ‘zeer hoge’ historisch-
geografische waardering.  
 
Afgetichelde kleiwinningspercelen  
Op veel plaatsen in Westergo werd klei gewonnen voor de fabricage van bakstenen en dakpannen. 
De afgetichelde percelen zijn op sommige nog herkenbaar in het landschap. De afgravingen hebben 
een zeer hoge kenmerkendheid, doordat de percelen werden afgegraven tot een diepte van 50-100 



cm, terwijl de verkaveling veelal in tact bleef. Wanneer ze niet zijn volgestort, hebben ze tevens 
een hoge gaafheid, maar dat is niet altijd meer het geval. De ensemblewaarde met het 
onderliggende kleilandschap is tevens nog aanwezig. Ze hebben daardoor een ‘hoge’ historisch-
geografische waarde. 
 
Polders en dijken 
 
Moederpolder 
De moederpolder Hartwerd-Witmarsum was één van de vier moederpolders in Fryslân en lag precies 
op de scheiding van de Marneslenkboezem en de Middelzeeboezem en werd bijna volledig door 
water omgeven. Van de oorspronkelijke 23,6 km bedijking is in het plangebied nog steeds 16,5 km 
in het wegenpatroon herkenbaar. Hiervan heeft 7,5 km daadwerkelijk nog een verhoogd dijktraject. 
Ongeveer 2 km is geheel verdwenen. Deze bedijking behoort tot de oudste doorgaande bedijkingen 
in Nederland en is daarmee behoorlijk zeldzaam. Er kan gesproken worden van een hoge gaafheid, 
zeker wat betreft de ouderdom van de dijk. De kenmerkendheid is echter gemiddeld, omdat het 
dijkpatroon nooit bovenmaats hoog is opgeworpen en tegenwoordig nog maar 7,5 km telt. De 
ensemblewaarde met de voormalige Marneslenk en de Middelzee is – ondanks de inpoldering van 
beide zeeboezems – nog steeds aanwezig. De bedijking van de moederpolder krijgt daarmee een 
historisch-geografische waardering van ‘hoog’. Van de verkaveling ligt meer dan 70% op de 
oorspronkelijke plek.  Daarom krijgt ook de verkaveling van de moederpolder een historisch-
geografische waarde van ‘hoog’.  
 
Hempolders 
Beschermd door de Middelzeedijken in het noorden en de nieuwe dijken in het zuiden ontstonden – 
langs de voormalige begrenzing van de Marneslenk en de Middelzee – een reeks afzonderlijke 
binnenpolders, die ook wel de Hempolders worden genoemd. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 
negen van de tien Hempolders binnen haar grondgebied liggen. Alleen Rauwerderhem valt er 
gedeeltelijk buiten. Binnen het plangebied vallen geheel of gedeeltelijk Schraarderhem, 
Exmorrahem, Eemswouderhem, Arkumerhem, Riperahem, Scherwolderhem, Scherhem en 
Rauwerderhem. De meeste hemdijken zijn nog terug te vinden in het landschap en zijn 
voornamelijk in gebruik als weg. Maar liefst 86% van de 92 km aan hemdijken ligt binnen de 
gemeentegrens. De zeldzaamheid is dan ook zeer hoog, net als de kenmerkendheid van deze 
kronkelende dijken. Daarvan ligt weer 41 km binnen de opdrachtbegrenzing. Van de 41 km is 11 km 
verdwenen, waardoor de gaafheid niet de maximale score krijgt. De ensemblewaarde met het Lage 
Midden is nog steeds aanwezig, ondanks dat de binnendijken geen waterkerende functie meer 
hebben. De historisch-geografische waarde komt voor de hemdijken – met name door de 
zeldzaamheid en kenmerkendheid – uit op ‘zeer hoog’. De onregelmatige blokverkaveling heeft 
daarnaast dezelfde zeldzaamheid en kenmerkendheid en is vaak nog goed aanwezig. Alleen bij de 
Schraarderhem is bijna de helft van de oorspronkelijke verkaveling verdwenen. Deze krijgt daardoor 
de historisch-geografische waarde van ‘hoog’. De overige hempolderverkavelingen, die binnen het 
plangebied vallen, hebben meer dan 75% van hun oorspronkelijke verkaveling behouden en krijgen 
een historisch-geografische waardering van ‘zeer hoog’. 
 
Pingjumer Gulden Halsband en Middelzeedijk 
Voor de beveiliging van de gebieden ten zuiden van de Marneslenk waren de bewoners al in de 11de 
eeuw overgegaan tot de aanleg van een onregelmatig gevormde ringdijk, de zogeheten Pingjumer 
Gulden Halsband, die in vier fasen werd aangelegd. Van de Pingjumer Gulden Halsband is van de 
oorspronkelijke 13,5 km dijk nog 11 km herkenbaar aanwezig, waarvan een groot gedeelte tevens 
nog steeds dijktracé is. Dat maakt dat de dijk een hoge gaafheid kent en voor grote delen nog 
kenmerkend in het landschap aanwezig is. Tevens is de ensemblewaarde met de voormalige 
Marneslenk en Zuiderzee nog aanwezig, al dan niet in de ondergrond. De zeldzaamheid van een 
dergelijke oude ringdijk complementeert de historisch-geografische waarde van ‘zeer hoog’. 
De Middelzeedijk is de enige dijk binnen het plangebied die bij de inpoldering van de Middelzee 
betrokken is geweest. Ondanks dat het tracé nog goed te herkennen is in de geasfalteerde weg, is 
het dijklichaam behoorlijk afgevlakt en niet meer kenmerkend. De ensemblewaarde met de 
Middelzee is alleen nog in de ondergrond aanwezig. Daarom krijgt de Middelzeedijk – ondanks een 
zeer hoge zeldzaamheid – een historisch-geografische waardering van ‘zeer hoog’.  
 
In de verkaveling is het verschil tussen het oude en het nieuwe land tevens nog goed te zien; het is 
qua verkavelingsvorm grilliger van patroon. Het nieuwe land is in ruime blokken ingedeeld en is voor 



een groot deel onbebouwd. Dit geldt echter voornamelijk voor de gronden van de voormalige 
Middelzee en in mindere mate voor de gronden in de voormalige Marneslenk. Daar kwam een 
kenmerkende, onregelmatige blokverkaveling voor. Van deze verkaveling is 40% echter verdwenen 
sinds 1900, waardoor de gaafheid gemiddeld is. Daarom krijgt deze kenmerkende verkaveling een 
historisch-geografische waarde van ‘hoog’ De zeer kenmerkende blokverkaveling van de Middelzee 
valt grotendeels buiten de gemeentegrens. Uitzondering hierop is de blokverkaveling ten noorden 
van Sneek en IJsbrechtum. Daar is nog 15 km van de oorspronkelijke 17 km aanwezig.  
De ensemblewaarde met de ingepolderde Middelzee is hoog, maar dan alleen in de ondergrond. 
Mede door de hoge zeldzaamheid krijgt de blokverkaveling dan ook een ‘zeer hoge’ historisch-
geografische waardering.  
 
Zee- en slaperdijken 
Vanaf de 12de eeuw – wanneer de Zuiderzee ontstond – is de kustlijn verschillende malen naar het 
oosten verplaatst. Alhoewel de zeedijken op zichzelf versterkt werden, werd ook besloten om twee 
slaperdijken aan te leggen, namelijk de Koudumer Slaperdijk en de Zuriger Slaperdijk. De Nieuwe 
Zeedijk werd 44 km lang, waarvan slechts 1 km is verdwenen. Daarmee heeft het een uitzonderlijke 
hoge 
gaafheid. Door buitendijkse inpolderingen is de ensemblewaarde met het buitendijkse water echter 
lager geworden. Kenmerkendheid en zeldzaamheid blijven echter zeer hoog, waardoor de dijk een 
‘zeer hoge’ historisch-geografische waarde heeft. Dat geldt tevens voor de beide slaperdijken, die 
weliswaar een hogere ensemblewaarde krijgen, maar dan weer iets minder zeldzaam zijn. 
 
Waterwegen 
In het plangebied liggen verschillende typen vaarwegen, zoals dorpsvaarten, opvaarten naar 
boerderijen, trekvaarten en dergelijke. Tot ver in de 19de eeuw vormden waterwegen de 
belangrijkste transportroutes op het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het land 
beschikte van nature al over een dicht netwerk van geulen, prielen en kreken. Naast een strijd tegen 
het zeewater heeft men in Westergo voortdurend geworsteld met de binnenwaterhuishouding. In de 
periode van vóór de bedijkingen was er sprake van een goede natuurlijke afwatering. Om de 
afwatering te verbeteren werden talloze vaarten gegraven en natuurlijke waterlopen aangepast. Deze 
oudste vaarten waren gebaseerd op de bochtige kreken en geulen, heel anders dan de rechte vaarten 
die in ene latere periode werden aangelegd. Binnen het plangebied is in deze periode voor ongeveer 
200 km aan vaarten gegraven. Hiervan zijn bijna alle vaarten nog steeds aanwezig, al dan niet 
inhoudelijk aangepast door de eeuwen heen, waardoor een zeer hoge gaafheid naar voren komt. Ze 
krijgen een historisch-geografische waarde van ‘zeer hoog’.  
 
Veenontginningen 
Binnen het plangebied zijn de randen van drie grote veenontginningsgebieden te herkennen, 
namelijk één ten zuidoosten van Workum, één ten noordoosten van Workum en één ten zuiden van 
Sneek. Binnen het plangebied zal in de drie ontginningsblokken ongeveer tussen de 750 km en 1000 
km aan veenontginningsloten zijn geweest. Hiervan is tegenwoordig van 103 km nog met zekerheid 
te zeggen dat deze tot de oorspronkelijke veenontginningsloten hebben behoord. De gaafheid is 
daarmee niet bijzonder hoog, maar de zeldzaamheid – vooral binnen het klei-op-veengebied – wel. 
De lange strokenverkaveling is daarnaast zeer kenmerkend en de ensemblewaarde met het veen in 
de ondergrond hoog. De oorspronkelijke veenontginningsloten krijgen dan ook een historisch-
geografische waarde van ‘zeer hoog’. Datzelfde geldt voor de hoofdafwateringsloten, maar dan met 
het verschil dat deze een lagere zeldzaamheid hebben, waardoor deze een historisch-geografische 
waardering van ‘hoog’ krijgen. 
 
Inpolderingen en droogmakerijen 
Behalve dat er op bepaalde plekken hele gedeelten van de kust werden weggeslagen, kon er ook 
aanslibbing voorkomen. De aanslibbing van de zee-inham tussen Hindeloopen en Workum was in het 
midden van de 16de eeuw zover gevorderd dat plannen voor de indijking van de ‘ynbochte’ werden 
gemaakt. 
De inpoldering van het Workumer Nieuwland kwam in 1621 tot stand. De ensemblewaarde met de 
polderwegen, de bedijking en het buitendijkse water is nog grotendeels aanwezig. De verkaveling in 
het Workumer Nieuwland heeft daardoor een ‘zeer hoge’ historisch-geografische waarde.  
In 1620 werden de eerste Friese meren drooggemalen; de Staverense meren. De ontginningstructuur 
binnen de droogmakerijen wordt vaak gekenmerkt door de grootschalige en rationele verkaveling. 
Binnen de Noorder- en Zuidermeerpolder en Fallingabuurtster en Aaltjemeerpolder komt deze 



gedeeltelijk voor. De ontginningswegen zijn namelijk wel rationeel aangelegd, maar de verkaveling 
daarbinnen slechts gedeeltelijk. Bij de Noordermeerpolder is daarnaast een groot gedeelte van de 
verkaveling verdwenen, waardoor de historisch-geografische waardering ‘gemiddeld’ uitvalt. De 
polderwegen zijn echter nog wel grotendeels aanwezig. Bij de Zuidermeerpolder valt dit precies 
andersom uit: de verkaveling is relatief gaaf aanwezig, maar de wegen zijn grotendeels verdwenen. 
De verkaveling van de Zuidermeerpolder krijgt dan ook een ‘hoge’ historisch-geografische 
waardering. Datzelfde geldt voor de Fallingabuurster- en Aaltjemeerpolder. Deze krijgt – op de 
polderwegen na – ook een ‘hoge’ historisch-geografische waardering. 
 
De Makkumer-, Parregaaster- en Workumermeerpolders (19de eeuw) liggen door hun geringe 
omvang liggen ze relatief onopvallend in het landschap verborgen. Daarnaast hebben de kleinere 
droogmakerijen een geringe diepte. Doordat in de meeste gevallen ook nog eens een ringdijk en 
ringsloot ontbrak, zijn de kleine polders alleen nog te herkennen aan een lichte daling in het 
landschap. Hierdoor lijkt het erop dat het merenlandschap van het Lage Midden haast op een 
organische manier werd omgezet in een polderlandschap. De meeste polders hebben dan ook een 
lage tot gemiddelde waarde voor kenmerkendheid. Daarnaast zijn ze door de veelheid aan 
ingepolderde Friese meren tevens beperkt zeldzaam. De ensemblewaarde met het veen- en  
klei-op-veenlandschap van het Lage Midden is daarentegen nog zeer goed bewaard gebleven. Over 
het algemeen hebben de polders uit de tweede inpolderingsfase daarom een ‘hoge’ waardering.  
 
Uitzonderingen daarop zijn de Makkumermeerpolder, waarbij de oorspronkelijke verkaveling nog 
zeer goed intact is gebleven en daardoor een ‘zeer hoge’ historisch-geografische waardering krijgt, 
de polderwegen van de Workumermeer- en Parregaastermeerpolder, die ook allebei een ‘zeer hoge’ 
waardering krijgen. De verkaveling in de kleinere meerpolders hebben daarentegen een zodanig 
lage kenmerkendheid dat deze een ‘gemiddelde’ historisch-geografische waarde hebben.  
 
Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 was er tevens opnieuw sprake van landaanwas langs de 
westkust. Stukken land voor de kust kwamen door de peilverlaging droog te liggen en werden 
omkaad, zoals de huidige Polder Geele Strand (het zuidelijke deel in 1941/1942 en het noordelijke 
deel in 1948) en de Makkumer Waard. De verkaveling van de Polder Geele Strand is zeer 
kenmerkend door de rationele kavels en heeft nog een bijzonder gaafheid, doordat het nog relatief 
jong is. De verkaveling heeft dan ook een ‘zeer hoge’ historisch-geografische waarde. De 
verkaveling van de Makkumer Waard is het tegenovergestelde, doordat een kenmerkende 
verkaveling ontbreekt en krijgt daardoor een ‘gemiddelde’ historisch-geografische waarde. 
 
Eendenkooien 
Het waterrijke, dunbevolkte gebied van het Lage Midden leende zich bij uitstek voor het aanleggen 
van eendenkooien, waarmee met een waterplas en in grote vangpijpen eenden werden gelokt en 
gevangen. Binnen het plangebied hebben maar liefst 14 eendenkooien gelegen. Tegenwoordig zijn 
er daar nog drie van over. In geheel Fryslân zijn er nog ongeveer 20, wat ze dus een hoge 
zeldzaamheid geeft. Ze zijn te herkennen aan de hoog opgaande kooibossen rondom de kooiplassen 
en vormen een markant element in het open landschap.  
Alle drie de eendenkooien hebben deze kenmerkendheid nog en liggen er daardoor ook nog gaaf bij. 
Tevens is bij alle drie nog de – relatieve – rust van het uitgestrekte landschap aanwezig om de 
ensemblewaarde compleet te maken. Alle drie de eendenkooien krijgen daarom een historisch-
geografische waarde van ‘zeer hoog’. 
 
Regeling in dit bestemmingsplan 
 
De categorieën stuwwallen, meeroevers, terpen, kruinige en afgetichelde percelen zijn beschermd 
in dit bestemmingsplan middels een aanduiding Waarde – Reliëf. Via een dubbelbestemming 
Waarde-Cultuurhistorisch waardevolle lijnen zijn de dijken, strekdammen en historische 
(vaar)wegen beschermd. De moeder- en hempolders, veenontginningen, droogmakerijen en 
inpolderingen zijn (indirect) beschermd door bescherming van de verkavelingsstructuren middels 
een dubbelbestemming Waarde-Landschap verkaveling. Indien van toepassing zijn de dijken binnen 
deze ensembles beschermd middel een dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorisch waardevolle 
lijnen. Dit geldt ook voor de oeverwallen, waar tevens nog voor een deel (indirect) bescherming 
plaats vindt middels de dubbelbestemming Waarde-Relief, vanwege de kruinige percelen. De 
eendenkooien zijn voorzien van een aanduiding in de bestemming natuur. 
 



2. Onderzoek naar karakteristieke bebouwing 
 
Tevens heeft onderzoek naar karakteristieke bebouwing in het plangebied plaatsgevonden. Dit zijn 
in dit plangebied veelal karakteristieke boerderijen, arbeiderswoningen en waterstaatkundige 
werken zoals bruggen.  Alle waardevolle bouwwerken zoals deze gelegen zijn in het plangebied zijn 
geïnventariseerd en gewaardeerd. In totaal zijn circa 250 bouwwerken beoordeeld op de 
stedenbouwkundige, architectonische, cultuurhistorische en streekhistorische waarde en van een 
puntenaantal voorzien.  De in totaal 25 karakteristieke bouwwerken die tijdens het onderzoek 19 
punten of meer hebben gekregen en daardoor binnen de categorie K1 vallen, zijn beoordeeld als het 
meest waardevol. Deze bouwwerken vertegenwoordigen een zodanige monumentale waarde dat het 
exterieur van deze bouwwerken in stand gehouden moet worden. Om sloop tegen te gaan is hier 
een sloopvergunningstelsel aangekoppeld.  De 121 karakteristieke bouwwerken die tijdens het 
onderzoek 15 tot 19 punten gekregen vallen binnen de categorie K2. Deze panden 
vertegenwoordigen een zodanige waarde, dat het van belang is om met name de hoofdvorm van het  
bouwwerk in stand te houden. Deze karakteristieke bebouwing is op de verbeelding aangeduid als 
“karakteristiek” en in de planregels van een specifieke regeling voorzien.   
 
3. Onderzoek Historische verkaveling  
 
De gemeente Súdwest-Fryslân is rijk aan waardevolle historische verkavelingsstructuren. Om tot een 
waardering op hoofdlijnen te komen van de belangrijkste historische verkavelingsstructuren binnen 
het grondgebied van de gemeente is de wetenschappelijke waarderingsmethodiek op basis van de 
criteria kenmerkendheid, gaafheid, ensemblewaarde, zeldzaamheid en ouderdom toegepast. De 
beoordeling is uiteengezet in vier niveaus, namelijk laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog. Wanneer 
alle vier criteria gewaardeerd zijn, worden deze scores opgeteld tot een totaalscore. Daarna zijn ze 
teruggerekend naar een eindwaardering.(Bijlage 3)  
 
Op basis van de waardering wordt geconcludeerd dat in vergelijking met andere gebieden in Fryslân 
en Nederland de gemeente een zeer groot aantal goed bewaarde historische verkavelingsstructuren 
kent. Omdat vrijwel alle perceelsgrenzen in dit gebied uit sloten bestaan, is de historische 
verkaveling sterk in het landschap verankerd en overal nog goed af te lezen. Dat maakt vrijwel het 
gehele grondgebied van de gemeente tot een cultuurhistorisch waardevol gebied. 
 
De schade die de naoorlogse ruilverkavelingen aan deze structuren hebben opgeleverd lijken in 
Súdwest-Fryslân relatief beperkt te zijn, de leesbaarheid van het historische cultuurlandschap is nog 
altijd zeer goed, hoewel er ook hier zeer veel sloten verdwenen zijn in de afgelopen eeuw. Ook in 
vergelijking met andere Friese gemeenten kan de historische verkaveling er bijzonder worden 
genoemd, zeker wanneer het gaat om structuren zoals de moederpolders, de Marneslenk en de 
Middelzee. Vooral de grote diversiteit aan landschaps- en verkavelingstypen maakt het 
cultuurlandschap van Súdwest-Fryslân uniek en van hoge waarde. Nergens anders in Fryslân vind je 
op zo’n korte afstand van elkaar zo veel verschillende landschapstypen. De historische verkaveling 
is in vrijwel de gehele gemeente van hoge waarde. Er is een aantal structuren dat eruit springt en 
een zeer hoge waardering kent. Dat zijn de moederpolders, de oude zeepolders van de Marneslenk 
en Middelzee, verschillende droogmakerijen en een tweetal veenontginningsblokken. 
 
Alle hoog en zeer hoog gewaardeerde verkavelingsblokken zijn beschermd middels een 
dubbelbestemming Waarde-landschap verkaveling. Dit wel met de mogelijkheid in de regels om per 
omgevingsvergunningsaanvraag maatwerk te gaan leveren. Dus de afweging te maken in hoeverre de 
verkavelingsstructuur door de ingreep daadwerkelijk zal worden aangetast op basis van de 
waardering van zowel de verkavelingssystemen als de afzonderlijke waarderingen van de sloten zelf 
in de Landschapsbiografie. Als in die zin de ingreep niet voor significante cultuurhistorische 
teloorgang gaat zorgen, dan is dus ook geen omgevingsvergunning dit voor specifieke werk 
benodigd. 
 
4. Onderzoek Historische paden en wegen 
 
Het Friese buitengebied kent vele oude paden, die vaak dwars door de landerijen lopen. Ze werden 
gebruikt voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld om naar de (klooster)kerk te gaan of om hooi te 
halen. Verkeer over land heeft zich tot halverwege de 19de eeuw beperkt tot wegen over dijken, 
jaagpaden en de hoger gelegen kwelderwallen. De wegen gelegen op het oorspronkelijke maaiveld 



waren grote delen van het jaar onbegaanbaar omdat het te drassig was. Halverwege de 19de eeuw 
werd echter de kwaliteit van de bestaande landwegen sterk verbeterd en nieuwe verharde wegen 
aangelegd. Naast de landwegen kwam er eind 19de eeuw een nieuwe manier van vervoer over land 
toen de spoor- en tramwegen werden aangelegd. De tramwegen zijn inmiddels allemaal verdwenen.  
 
In de afgelopen eeuw zijn veel historische wegen verloren gegaan. Veel paden die nog wel 
(gedeeltelijk) aanwezig zijn lopen nu dood, zijn ontoegankelijk of worden slecht onderhouden, 
waardoor ze dreigen te verdwijnen. Daarmee gaan niet alleen eeuwenoude verhalen verloren, maar 
wordt ook het platteland steeds minder toegankelijk voor voetgangers. Ze worden in het plangebied 
niet automatisch als perceelsgrens behouden zoals in de zandgebieden, omdat in Súdwest-Fryslân 
vrijwel alle perceelscheidingen door sloten worden gevormd. Bovendien dreigt ook de 
streekgebonden identiteit die veel mensen voelen verloren te gaan. Oude paden en wegen vertellen 
veel over het landschap waarin ze gelegen zijn en vormen een waardevolle bron aan informatie voor 
historisch-geografen. Ze maken bovendien onderdeel uit van het collectieve geheugen van de 
inwoners van een gebied.  
 
Om cultuurhistorisch waardevolle paden en wegen beter te kunnen beschermen is er een onderzoek 
uitgevoerd naar de historische paden en wegen (opgesplitst in hooiwegen, algemene voetpaden, 
specifieke jaag-, klooster- en kerkenpaden, opritten, wegen op/langs historische dijken, 
ontginningsassen en algemene wegen) binnen onze gemeente. Om tot een waardering op 
hoofdlijnen te komen van de historische wegen binnen het grondgebied van de gemeente is de 
wetenschappelijke waarderingsmethodiek op basis van de criteria kenmerkendheid, gaafheid, 
ensemblewaarde, zeldzaamheid en ouderdom toegepast. De beoordeling is uiteengezet in vier 
niveaus, namelijk laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog. Wanneer alle vier criteria gewaardeerd zijn, 
worden deze scores opgeteld tot een totaalscore. Daarna zijn ze teruggerekend naar een 
eindwaardering.(Bijlage 4) Alle hoog en zeer hoog gewaardeerde historische paden en wegen zijn 
beschermd middels een dubbelbestemming Waarde-cultuurhistorisch waardevolle lijnen. 
 
5. Overig aanvullend onderzoek 
 
Tot slot is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar overige categorieën die niet binnen beide 
vorengenoemde onderzoeken vielen. Hierbij gaat het onder andere om molenbiotopen. Ook zijn de 
rijks- en gemeentelijke monumenten in kaart gebracht. In het plangebied liggen 28 
rijksmonumenten, waaronder 19 molens, en 14 gemeentelijke monumenten.  
 
Conclusie  
 
Het betreft hier een herziening van de bestaande conserverende bestemmingsplannen. Aanwezige 
en verwachte cultuurhistorische en archeologische waarden worden wanneer nodig beschermd door 
middel van een dubbelbestemming en/of een aanduiding. Het bestemmingsplan is vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt dan ook uitvoerbaar. Nadere onderzoeken zijn niet nodig.  
 
Element Bestemming Bescherming 
Archeologisch waardevolle 

gebieden 
 

dubbelbestemming ‘Waarde - 
archeologie 1’.   
 

vergunningenstelsel en 

onderzoeksplicht voor 

bodemingrepen  vanaf 50m² 

en dieper dan 40cm.   
Archeologisch gebieden met 

verwachtingswaarden 

 

dubbelbestemming ‘Waarde - 
archeologie 2’.   
 

vergunningenstelsel en 

onderzoeksplicht voor 

bodemingrepen vanaf de 

advieszone van de 

gemeentelijke FAMKE en 

dieper dan 40cm. 

Stuwwallen 

 

dubbelbestemming ‘Waarde – 

Reliëf’   
 

vergunningenstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of 



bovengrondse 

transportleidingen e.d..   

Meeroevers dubbelbestemming ‘Waarde – 

Reliëf’   
 

vergunningenstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of 

bovengrondse 

transportleidingen e.d..   

Terpen dubbelbestemming ‘Waarde – 

Reliëf’   
 

vergunningenstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of 

bovengrondse 

transportleidingen e.d..   

Kruinige en afgetichelde 

percelen 

dubbelbestemming ‘Waarde – 

Reliëf’   
 

vergunningenstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of 

bovengrondse 

transportleidingen e.d..   

Stinzen, states, 

buitenplaatsen en kloosters 

Dubbelbestemming ‘Waarde – 

Cultuurhistorie stinzen, states, 

buitenplaatsen en kloosters’ 

Vergunningstelsel en 

onderzoeksplicht voor 

bodemingrepen vanaf 50m² 

en dieper dan 40cm 

Dijken Dubbelbestemming ‘Waarde – 

Cultuurhistorie waardevolle 

lijnen’ 

Vergunningstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of boven-

grondse transportleidingen 

e.d. 

Historische paden en 

(vaar)wegen 

Dubbelbestemming ‘Waarde – 

Cultuurhistorie waardevolle 

lijnen’ 

Vergunningstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of boven-

grondse transportleidingen 

e.d. 

Strekdammen en 

kapglooiingen 

Dubbelbestemming ‘Waarde – 

Cultuurhistorie waardevolle 

lijnen’ 

Vergunningstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 

ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of boven-

grondse transportleidingen 

e.d. 

Verkaveling Dubbelbestemming ‘Waarde – 

Landschap verkaveling’ 
Vergunningstelsel voor het 

diepploegen, egaliseren, 

afgraven, afschuiven en/of 



ophogen van gronden, het 

dempen en/of graven van 

sloten en het aanleggen van 

ondergrondse of boven-

grondse transportleidingen 

e.d. 

Eendenkooien Mee bestemd in de 

bestemming ‘Natuur’ met 
nadere aanduiding 

‘eendenkooi 

Vergunningstelsel gericht op 

het behoud, herstel en de 

ontwikkeling van de 

natuurwaarden. 

Molens Bestemming ‘Bedrijf 
Nutsvoorziening’ 

In de bestemmings-

omschrijving is opgenomen 

dat op de percelen waar een 

molen staat alleen een molen 

is toegestaan. 

Karakteristieke bebouwing Aanduiding ‘karakteristiek’ Vergunningenstelsel 

gekoppeld aan bouw- en 

sloopregels. 

 
In alle gevallen, ongeacht de grootte van de bodemingreep, blijft de archeologische meldingsplicht 
van toevalsvondsten van kracht (art. 5.10, lid 1 Erfgoedwet). Concreet houdt dit in dat wanneer bij 
graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan de vinder redelijkerwijs moet kunnen 
weten dat het archeologie betreft, dit gemeld moet worden bij het bevoegd gezag. Dit is de 
gemeente Súdwest-Fryslân. 

3.1 Inleiding 
 
Een bestemmingsplan dient aan te tonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Een 
goede ruimtelijke ordening dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het bijdragen 
aan een goede ruimtelijke ordening houdt onder andere in dat een bestemmingsplan niet in strijd is 
met verschillende milieuaspecten zoals bodem, geluid, luchtkwaliteit en ecologie. Omdat het in dit 
onderliggende bestemmingsplan gaat om een partiële herziening (‘veegplan’), zijn de effecten op 
de kwaliteit van de leefomgeving beperkt. De aanpassingen waarin dit bestemmingsplan voorziet, 
maken geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk waarvan toetsing aan de milieuaspecten 
noodzakelijk is. 
  
De nieuwe ontwikkelingen waarvoor in afwijking van het bestemmingsplan een uitgebreide 
omgevingsvergunning is verleend zijn wel in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen. 
Voorwaarde voor opname in het onderhavige bestemmingsplan is dat deze moeten passen binnen 
het vastgestelde beleid van de gemeente en de aanvragen waren voorzien van een ruimtelijke 
onderbouwing. In de ruimtelijke onderbouwing moet zijn aangetoond dat er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening en de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op het leef-, woon- en 
werkmilieu van een ieder binnen het plangebied. 
De ruimtelijke onderbouwingen die ten grondslag liggen aan deze ontwikkelingen zijn als bijlage 
opgenomen. 
 
  

Hoofdstuk 4 Juridische vormgeving 
 

4.1 Algemeen 
 
Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in de vorige hoofdstukken, hebben in de regels 
van onderhavig ‘Veegplan’ hun juridische vertaling gekregen in de vorm van bestemmingen. De Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bevat de regeling voor de opzet en de inhoud van een bestemmingsplan.  
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is deze regeling verder uitgewerkt. 
 
Het juridische deel van het ‘Veegplan’ bestaat uit een verbeelding en regels. Daarnaast is het 
Veegplan voorzien van een toelichting. Deze toelichting geeft aan welke gedachten aan het plan ten 



grondslag liggen, wat de uitkomsten van verrichte onderzoeken zijn, wat het resultaat is van de 
overleggen en tot slot doet het verslag van de georganiseerde inspraak van het plan. Hiermee 
voldoet het veegplan aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wro en Bro.  
 
Bij het opstellen van de verbeelding en de planregels is uitgegaan van de bepalingen uit het 
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2012). De SVBP maakt het mogelijk om 
bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier 
worden verbeeld.  
 
De toelichting van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ is ter informatie als 
bijlage @@ bij deze toelichting gevoegd. De onderdelen van de toelichting die met het onderhavig 
bestemmingsplan ‘Veegplan’ zijn verwijderd, zijn met rode kleur en doorhalen van de tekst 
weergegeven. 
 

4.2 bestemmingsregels 
 
De regels van dit bestemmingsplan bestaan uit de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Súdwest-Fryslân-I’ (met identificatienummer NL.IMRO.1900.2016Bbuitengebied-vast) waaraan 
vervolgens met rode kleur is aangegeven welke delen tekst zijn toegevoegd. Teksten die in 
vergelijking met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’ zijn verwijderd, zijn met 
rode kleur en doorhalen weergegeven.  
 
In paragraaf 8.3 van het vigerende bestemmingsplan is een toelichting op de bestemmingsregels 
opgenomen. Door de verschillende aanpassingen in de regels die een relatie hebben met de 
cultuurhistorie en of archeologie is het nodig om de toelichting op de regels aan te passen. 

 

Dubbelbestemmingen 

 

‘Waarde–Cultuurhistorisch waardevolle lijnen’ en ‘Waarde–Landschap verkaveling’ (art. 37 en 
39)  
De cultuurhistorische waarden die in de gemeentelijke inventarisatie naar  
cultuurhistorie en landschap in het plangebied zijn onderkend, zijn opgenomen  
op de verbeelding middels de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle lijnen’ en 
‘Waarde Landschapsverkaveling’.  Hiermee is een beschermingsregeling voor deze elementen en 
structuren van kracht.  
 
Waarde - Cultuurhistorisch Stinzen, States, Buitenplaatsen en Kloosters (art. 36) 
De in het plangebied voorkomende stinzen, states, uithoeven en kloosters met de bijbehorende 
tuinen en erven zijn onder de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie stinzen, states, buitenplaatsen 
en kloosters’ gebracht. De dubbelbestemming is gericht op het behoud van de bestaande 
archeologische en cultuurhistorische waarden.  
 
 
Waarde – Reliëf (art. 40) 
Om de reliëfrijke gronden van de stuwwallen, oeverwallen, terpen en kruinige en afgetichelde 
percelen te behouden, te herstellen en uit te bouwen, zijn deze bestemd als Waarde-relief. Alleen 
met een omgevingsvergunning kan toegestaan worden dat er wordt afgegraven en/of opgehoogd, 
dan wel dat sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen worden gedempt en/of gegraven. Op 
deze manier worden de cultuurhistorische en landschappelijke waarden beschermd. 
 
 

Algemene aanduidingsregels 

 

‘Vrijwaringszone – Molenbiotoop’  
Om de waarde en werking van de molens in het plangebied te beschermen, is er rond alle molens de 
aanduiding vrijwaringszone - molenbiotoop opgenomen. In de regels zijn voorwaarden gekoppeld 
waar de gebouwen en andere bouwwerken binnen de aanduiding aan moeten voldoen. Ook is er een 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2/r_NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2_3.46.html#_46.4_vrijwaringszone-molenbiotoop


regeling opgenomen om hoog opgaande beplanting tegen te gaan. Door een regeling voor de 
bouwhoogte van de bebouwing in de molenbiotoop op te nemen, wordt de bescherming van de 
windvang van de molen gewaarborgd. Hier kan, na het inwinnen van advies van molenbeheerder, 
van worden afgeweken 

 

4.3 Verbeelding 
 

De verbeelding bij dit bestemmingsplan bevat de plancontour van het gehele plangebied, die 
grotendeels overeenkomt met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân-I’. Een aantal 
locaties is echter uit de plancontour en dus de verbeelding gelaten, omdat voor deze locaties 
andere, specifieke, bestemmingplannen en omgevingsvergunningen zijn opgesteld. Deze 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zijn reeds aangehaald in het overzicht in paragraaf 
2.6.1   
 
Daarnaast bevat de verbeelding ten aanzien van een aantal locaties de bestemmingen en eventueel 
aanduidingen die daar gelden. Dit is gedaan omdat voor die locaties geldt dat de daar geldende 
bestemming is gewijzigd. De bestemmingsvlakken en eventueel aanduidingen die op de verbeelding 
zichtbaar zijn, is (of zijn) in dat geval voorzien van nieuwe bestemming(en) en aanduiding(en) voor die 
locatie. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen op de verbeelding wordt verwezen naar 
paragraaf 2.5 (Herzieningen op perceelniveau) van deze toelichting. 

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 
 
De aanpassingen die in dit Veegplan worden gedaan, hebben alle betrekking op het vastleggen van 
feitelijke bestaande situaties of ontwikkelingen die reeds middels eerdere planologische 
herzieningen waren vastgelegd. 
 
De (bestaande) ontwikkelingen zijn bovendien van dusdanige aard dat hiervoor geen 
gemeenschapsgelden moeten worden aangesproken. Kostenverhaal in het algemeen en in het kader 
van artikel 6.12 van de Wro is mede daarom ook niet aan de orde.  

Hoofdstuk 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het voor-ontwerpbestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening verzonden naar de overlegpartners (provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân). 
 
Het voor-ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 
periode krijgt eenieder de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen tegen het veegplan. 
 
De inspraakreacties worden verwoord en zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Het 
aangepaste bestemmingsplan wordt vervolgens als ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 
zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen. Het 
bestemmingsplan, de ingediende zienswijzen wordt samen met een reactienota zienswijzen 
aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
 
 
Bijlagen 

 

Bij de bijlagen van de toelichting dienen de aanvullende cultuurhistorische onderzoeken toegevoegd 
te worden: 
 
Bijlage 3 Historische verkaveling in de gemeente Súdwest-Fryslân. Cultuurhistorische waardering 
van het buitengebied. Cultuurland advies, 2021. 
 
Bijlage 4 Historische paden en wegen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Cultuurhistorische 
inventarisatie en waardering. Cultuurland advies, 2021. 
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