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Collegebesluit 

a) Dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Oosthem 
- Ald Rien fase 2 niet nodig is;  

b) In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op het 
voorontwerp bestemmingsplan;  

c) Het ontwerpbestemmingsplan 'Oosthem - Ald Rien fase 2' met identificatienummer 
NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te 
leggen;  

d) Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Oosthem - Beeldkwaliteitseisen Ald Rien fase 2' voor een 
periode van zes weken ter inzage te leggen;  

e) De raad te informeren over de ter inzagelegging van deze stukken door meegestuurd 
formulier 'Actieve info aan de raad';  

f) De indieners van een reactie te informeren over de voortgang van de procedure.  

Toelichting/achtergrond 

Voor het toevoegen van woningen, conform het woningbouwprogramma van de gemeente, zijn 
verschillende locaties in beeld gebracht. Het gebied aan de noordoostelijke zijde van Oosthem is in 
beeld gekomen. 
 
Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor maximaal 14 woningen en 6 
waterwoningen. Om flexibiliteit te geven kan een deel van de woningen geschakeld of in een rij 
worden gebouwd en een deel kan vrijstaand worden gebouwd langs de Alde Rien. 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 22 juni 2022 t/m 2 
augustus 2022. In deze periode zijn acht reacties ontvangen op het plan. Als vervolgstap van de 
vaststellingsprocedure is de Nota inspraakreacties opgesteld waarin staat omschreven wat de 
reacties inhouden en hoe dat kan worden gebruikt bij het gereedmaken van het 
ontwerpbestemmingsplan. Om de procedure te kunnen vervolgen zijn deze nota en het 
ontwerpbestemmingsplan voorbereid en worden nu voorgelegd. 
 
Ten behoeve van de stedenbouwkundige inpassing is een beeldkwaliteitsplan voorbereid. Het 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan is eveneens beschikbaar gekomen en zal tegelijk met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 
 
Aanvulling naar aanleiding van reacties  
Naar aanleiding van de diverse reacties met daarin zorgen (waterkwaliteit, overlast van ongedierte) 
over de waterpartij is de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan aangevuld. Toegevoegd is 
dat de waterpartij geen stilstaand water zal worden, maar o.a. dat het peil kan fluctueren door de 



 

opvang en het vertraagde afvoeren van het hemelwater vanuit het plangebied fase 2. De 
waterpartij staat in verbinding met de sloot langs de Nessenwei en ook in verbinding met de Alde 
Rien. Deze reacties hebben geleidt tot een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan, zoals staat 
aangegeven in de conclusie van de nota inspraakreacties  
 
Opvolging van eerdere adviezen  
In november 2021 heeft de raad ingestemd om voor de beoogde ontwikkeling van Ald Rien fase 2 in 
Oosthem budget beschikbaar te stellen. Na een periode van verkenningen en voorbereidende 
gesprekken is een stedenbouwkundige uitwerking opgesteld en is dit vertaald in een 
bestemmingsplan. Het voorontwerp is namens het college ter inzage gelegd bij besluit van 14 juni 
2022. Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ontwerp 
documenten is nu de volgende stap. 
 
Ter inzage  
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage in de periode 
van 4 november 2022 t/m 15 december 2022. Ook is informatie over de procedure te vinden op 
www.woneninsudwestfryslan.nl.   

Bijlage(n) 

Nota inspraakreacties 
Ontwerpbestemmingsplan 
Ontwerp beeldkwaliteitsplan 
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