
bestemmingsplan

Oosthem - Ald Rien fase 2
Súdwest-Fryslân



DATUM 13-10-2022
IMRO IDN NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-ontw

PROJECT bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2
PROJECTLEIDER T. de Jong

OPDRACHTGEVER gemeente Súdwest-Fryslân
PROJECTNUMMER 20220343

AUTEUR
STATUS ontwerp





 

Inhoudsopgave

Toelichting           6

Hoofdstuk 1  Inleiding         7

1.1  Aanleiding         7

1.2  Plangebied         7

1.3  Planologische regeling        8

1.4  Crisis- en herstelwet        10

1.5  Leeswijzer         10

Hoofdstuk 2  Uitgangspunten en planbeschrijving     11

2.1  Ontstaan en ontwikkeling       11

2.2  Huidige ruimtelijk-functionele structuur     11

2.3  Planbeschrijving        12

2.4  Verkeer en parkeren        15

Hoofdstuk 3  Beleidskader         16

3.1  Rijksbeleid         16

3.2  Provinciaal beleid        18

3.3  Gemeentelijk beleid        19

Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten      23

4.1  Mer-beoordeling        23

4.2  Geluid          23

4.3  Milieuzonering         24

4.4  Bodem          25

4.5  Luchtkwaliteit         25

4.6  Ecologie         26

4.7  Archeologie         28

4.8  Cultuurhistorie         28

4.9  Water          29

4.10  Externe veiligheid        31

4.11  Kabels en leidingen        31

Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving       32

5.1  Het juridische systeem        32

5.2  Toelichting op de bestemmingen      32

  
3/258



 

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid        34

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      34

6.2  Economische uitvoerbaarheid       34

Bijlagen toelichting           37

Bijlage 1  Mobiliteitstoets        39

Bijlage 2  Beeldkwaliteitsplan        45

Bijlage 3  Vormvrije m.e.r. beoordeling      61

Bijlage 4  Bodemonderzoek        79

Bijlage 5  Stikstofonderzoek        123

Bijlage 6  Quickscan flora en fauna       135

Bijlage 7  Nader onderzoek grote modderkruiper     163

Bijlage 8  Archeologisch onderzoek       167

Bijlage 9  Reactienota         185

Regels           221

Hoofdstuk 1  Inleidende regels        222

Artikel 1  Begrippen         222

Artikel 2  Wijze van meten        229

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels        230

Artikel 3  Agrarisch         230

Artikel 4  Groen          232

Artikel 5  Tuin          234

Artikel 6  Verkeer - Verblijf        235

Artikel 7  Water          236

Artikel 8  Wonen          237

Artikel 9  Wonen - Waterwoning        242

Hoofdstuk 3  Algemene regels        245

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel        245

Artikel 11  Algemene gebruiksregels       246

Artikel 12  Algemene afwijkingsregels       247

Artikel 13  Overige regels         248

  
4/258



 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       249

Artikel 14  Overgangsrecht        249

Artikel 15  Slotregel         250

Bijlagen regels           253

Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden beroepen en bedrijven   255

Verbeelding           257

  
5/258



 

Toelichting

  
6/258



 

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de noordzijde van Oosthem ligt de recentste woningbouwlocatie Ald Rien fase 1. In december 2021 heeft de 

gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van het woongebied Ald Rien in Oosthem, met een tweede fase 

van maximaal 20 woningen aan de noordzijde van fase 1. Hierbij wordt tevens een goede landschappelijke 

inpassing opgezet om de overgang naar het buitengebied op goede wijze vorm te geven.

Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, is het vaststellen van een nieuw 

bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2  Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordzijde van het dorp Oosthem. Het plangebied omvat agrarische gronden, die 

grenzen aan de straat Ald Rien, ten oosten van de Nessenwei en ten westen van het water Alde Riene. De exacte 

begrenzing van het plangebied is weergegven op de verbeelding van dit bestemmingsplan. In figuur 1.1 is de 

globale ligging van het plangebied weergegeven en geeft daarmee een indruk van de ligging ten opzichte van de 

bestaande kern van Oosthem.
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied

1.3  Planologische regeling

1.3.1  Beschrijving bestemmingen

Het plangebied is opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Dorpen midden / oost Gemeente SWF', dat is 

vastgesteld op 23 januari 2020. In het geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als 'Agrarisch'. 

Daarnaast geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. In figuur 1.2 is een uitsnede van het geldende 

bestemmingsplan weergegeven.
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Figuur 1.2 Uitsnede geldende bestemmingsplan Dorpen midden / oost Gemeente SWF

De gronden binnen de bestemming 'Agrarisch' zijn bestemd voor de uitoefening van een agrarisch activiteiten 

van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. In het plangebied zijn 

geen agrarische bouwmogelijkheden aanwezig.

De gronden binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' zijn mede bestemd voor het behoud van de 

in of op de grond aanwezige archeologische (verwachtings)waarden. Hiervoor geldt dat bij ruimtelijke ingrepen 

met een oppervlakte van minimaal 500 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

1.3.2  Strijdigheid

Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn de woningen en is de functie wonen niet toegestaan binnen de 

agrarische bestemming. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een adequaat juridisch-planologisch 

kader voor de voorgenomen ontwikkeling.
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1.4  Crisis- en herstelwet

Dit bestemmingsplan valt onder het bereik van de Crisis- en herstelwet. Deze wet beoogt een versnelde 

ontwikkeling en realisering van ruimtelijke en infrastructurele projecten. Hierdoor kan de procedure van een 

plan sneller worden afgerond, waarmee vlotter met de realisatie van de woningen kan worden gestart.

Hiertoe bevat de Crisis- en herstelwet een tweetal hoofdstukken met bijzondere wettelijke voorzieningen van 

tijdelijke aard en een hoofdstuk met wijzigingen van een groot aantal wetten, waaronder de Wet ruimtelijke 

ordening. Deze wijzigingen hebben een blijvend karakter. Het toepassen van deze wet heeft als grootste 

voordeel een snelle afhandeling bij beroep. Bij beroep moet de Raad van State de zaak binnen zes maanden na 

indiening van het beroepschrift afhandelen.

Er is ook geen mogelijkheid voor belanghebbenden om een pro-forma beroep in te dienen en om 

beroepsgronden aan te voeren na het einde van de beroepstermijn. Een ander voordeel is dat een nieuw besluit 

na vernietiging (of na een tussenuitspraak) gebaseerd kan worden op de feiten waarop het oude besluit 

berustte, behalve wanneer die feiten reden waren voor de vernietiging. Bij de Crisis- en herstelwet geldt onder 

andere de verplichting dat bij het besluit en de bekendmaking wordt vermeld dat de procedurele versnellingen 

van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn. De gemeente Súdwest-Fryslân zal dit bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan expliciet vermelden.

1.5  Leeswijzer

De juridisch-planologische regeling van dit bestemmingsplan wordt in de volgende hoofdstukken nader 

toegelicht en gemotiveerd. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een korte toelichting gegeven op het 

plangebied en komt het plan aan de orde. In dit hoofdstuk zijn tevens de uitgangspunten van het 

bestemmingsplan opgenomen. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een uiteenzetting van het relevante beleid. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de voor het plangebied relevante milieu- en omgevingsaspecten besproken. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische aspecten van het bestemmingsplan en in hoofdstuk 6 wordt tot slot een 

weergave gegeven van de uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Uitgangspunten en planbeschrijving

2.1  Ontstaan en ontwikkeling

De ruimtelijke structuur van het dorp wordt bepaald door de twee waterlopen Bolswardervaart en Oude Rijn. Op 

het punt waar de Oude Rijn uitmondt in de Bolswardervaart is de eerste bebouwing van het dorp ontstaan. De 

Bolswardervaart is in historische zin de belangrijkste oude infrastructuurlijn. Beide oeverwallen werden gebruikt 

als vestigingsplek. Verder is de kerk op een terp gebouwd en is oudere bebouwing langs de oude dijklichamen 

tot stand gekomen.

Meer planmatige uitbreidingen van het dorp hebben plaatsgevonden aan De Himmen in het zuiden van het dorp 

en aan het Skerwâld aan de noordzijde van het dorp. De meest recente uitbreiding heeft aan de noordzijde 

plaatsgevonden, aan de Ald Rien. Daarbij zijn tevens twee (kleine) havens gerealiseerd.

2.2  Huidige ruimtelijk-functionele structuur

Het dorp Oosthem is voornamelijk een woondorp, met slechts enkele voorzieningen. Het gaat daarbij onder 

meer om twee kerken en een bakkerij. Voor het overige zijn vrijwel uitsluitend woningen aanwezig. Deze 

woningen bestaan voornamelijk uit één bouwlaag met een kap, al zijn er in de uitbreidingen ook woningen 

aanwezig van twee bouwlagen met een kap.

Deze uitbreidingen zijn voornamelijk in het noordelijke deel van het dorp gerealiseerd, waarvan de laatste aan 

de Ald Rien is gebouwd. Het plangebied ligt ten noorden hiervan en bestaat uit een stuk agrarische grond, dat als 

grasland is ingericht. Het plangebied wordt begrensd door de woningen aan de Ald Rien (fase 1) en een sportveld 

aan de zuidzijde, de Alde Rien aan de oostzijde, een smalle waterloop aan de noordzijde en de Nessenwei aan 

de westzijde. In figuur 2.1 is een luchtfoto weergegeven van de huidige situatie in het plangebied.
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Figuur 2.1 Luchtfoto van de huidige situatie in het plangebied

2.3  Planbeschrijving

Het plan betreft de nieuwste uitbreiding van het dorp; Ald Rien fase 2. Op de agrarische gronden die in de 

huidige situatie aanwezig zijn worden maximaal 20 woningen gerealiseerd met bijbehorend openbaar gebied. 

Welke type woningen worden gerealiseerd staat nog open. Zowel vrijstaande al twee-onder-één-kap- en 

rijwoningen worden binnen het plangebied toegestaan. In het noordwestelijke deel worden zogenaamde 

vrijstaande waterwoningen gerealiseerd. Deze woningen komen op een waterpartij te staan die ten behoeve 

hiervan wordt aangelegd. Een impressie van de indeling van het plangebied is weergegeven in figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Impressie van de toekomstige inrichting van het plangebied

Ten noorden van de woningen wordt een gebied ingericht ten behoeve van de landschappelijke inpassing van 

deze uitbreidingswijk, waar ook een wandelpad wordt aangelegd. Deze zijde grenst direct aan het buitengebied, 

waardoor een dergelijke inpassing noodzakelijk is.
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Bebouwing

De nieuwbouw in het plan bestaat volledig uit grondgebonden woningen. Er worden zowel woningen bestaande 

uit één bouwlaag met kap mogelijk gemaakt, als woningen bestaande uit twee bouwlagen met kap. De 

bouwvorm en de hoogte zal daarbij overeenkomen met die in de omgeving. Er worden een verscheidenheid aan 

typen woningen mogelijk gemaakt, zodat uiteindelijk kan worden bekeken welke type woningen het best 

aansluiten op de vraag. Vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en rijwoningen zijn daarbij 

mogelijk. In figuur 2.3 is een alternatieve impressie opgenomen waarbij in plaats van twee-onder-één-kap 

woningen rijwoningen zijn ingetekend.

Figuur 2.3 Alternatieve impressie van de toekomstige inrichting van het plangebied

Het plan gaat uit van een maximum van 20 woningen. In het noordoosten komt een speciaal type woningen voor: 

de waterwoning. Deze worden in een waterpartij gesitueerd.

Groen

In het plan is gekeken naar een goede landschappelijke inpassing. Het noorden grenst direct aan het 

buitengebied. Deze gronden worden gebruikt om de uitbreidingswijk op goede wijze landschappelijk in te 

passen en voor de aanleg van een wandelpad. Ook langs het bestaande sportveld (aan de noordzijde) is ruimte 

voor een groenvoorziening met mogelijk speelvoorzieningen.

Beeldkwaliteit

De bouwmogelijkheden (zoals de plaats van hoofdgebouw, de goot en bouwhoogte en de oppervlakte aan 

bebouwing) worden vastgelegd in dit bestemmingsplan. Voor het plangebied heeft de gemeente vanuit de 

welstandsnota (zie ook paragraaf 3.3.4) geen regels die toegepast kunnen worden op dit gebied). Om deze reden 

is een specifiek beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de ontwikkeling. In dit beeldkwaliteitsplan is de beoogde 

beeldkwaliteit gemotiveerd waar de ontwikkeling aan moet voldoen. In de verdere uitwerking van de plannen 

wordt hier rekening mee gehouden. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 2 en dit wordt door de 

gemeenteraad tegelijkertijd met het bestemmingsplan vastgesteld.
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2.4  Verkeer en parkeren

Een uitbreiding van 20 woningen is voor een dorp als Oosthem een relatief grote woningbouwontwikkeling, die 

ook op het gebied van verkeer en parkeren mogelijk invloed kan hebben op de omgeving. Om die reden is ten 

behoeve van dit bestemmingsplan een mobiliteitstoets uitgevoerd, om zo de gevolgen op het gebied van 

verkeer en parkeren inzichtelijk te maken. Deze toets is opgenomen als bijlage 1. Uit de mobiliteitstoets is naar 

voren gekomen dat er geen knelpunten in de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid zullen ontstaan als 

gevolg van dit plan. Voor de ontsluiting wordt gebruik gemaakt van de bestaande route via Ald Rien fase 1 die in 

noordelijke richting wordt doorgetrokken en een  nieuwe ontsluiting aan de westzijde van het plangebied die 

aansluit op de bestaande T-kruising aan de Nessenwei. Tevens zal de parkeerbehoefte geheel binnen het 

plangebied worden opgevangen en is geen sprake van afwikkeling op de omgeving.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft het van belang zijnde rijks-, provinciale-, regionale en gemeentelijke beleid. Daarbij 

worden, waar nodig uitgangspunten voor dit bestemmingsplan geformuleerd.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de 

langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. 

De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te 

gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en 

beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI 

centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt 

moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de 

NOVI. 

Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. In een 

NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en 

ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren.

Opgaven

Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart 

van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer 

ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale 

belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier opgaven:

1. Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie.

2. De economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden.

3. Steden en regio's sterker en leefbaarder maken.

4. Het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen.

Realiseren opgaven

In de NOVI zijn twee instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:

1. De Omgevingsagenda.

Momenteel wordt voor Noord-Nederland gewerkt aan een omgevingsagenda. Als voorloper is er gewerkt aan 

een Contour Omgevingsagenda waarin acht omgevingsopgaven zijn benoemd:

a. Druk op de ruimte in het landelijk gebied vraagt om gezamenlijke keuzes;

b. Benutten van de brede effecten van de energietransitie

c. Economisch perspectief ten aanzien van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw;

d. Toekomstgerichte bereikbaarheid van Noord-Nederland;

e. Versterken Stedelijk Netwerk Noord-Nederland;

f. Toekomstkracht voor gebieden met bevolkingsdaling en sociaaleconomische achterstand;
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g. Water als verbindende schakel in klimaatadaptieve maatregelen;

h. Waarborgen van de omgevingskwaliteit.

2. De NOVI-gebieden.

Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn aan de gezamenlijke 

uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande 

samenwerkingstrajecten. Denk aan een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie.

Conclusie

In het voorliggend geval wordt met de ontwikkeling gewerkt aan de opgave om steden en regio's sterker en 

leefbaarder te maken. Gelet op het voornemen en de opgave uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken 

dat het voornemen aansluit bij de rijksbelangen zoals opgenomen in de NOVI.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

In het Besluit ruimtelijke ordening is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Dit houdt in dat de 

toelichting bij ruimtelijke plannen dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van 

de behoefte aan die ontwikkeling moet bevatten. Indien het ruimtelijk plan die ontwikkeling mogelijk maakt 

buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

In dit geval worden 20 woningen mogelijk gemaakt en is daarmee sprake van een stedelijke ontwikkeling, die 

getoetst moet worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

Locatie

Het plangebied ligt deels binnen en deels buiten het in de provinciale verordening aangegeven bestaand 

stedelijk gebied. Het zuidelijke deel valt er nog binnen, terwijl het noordelijke deel er buiten valt. De 

begrenzing van het bestaand stedelijk gebied is in dit geval strak rondom de huidige kern van Oosthem 

getrokken. De enige ruimte voor uitbreiding, is de ruimte die met dit plangebied ook wordt ingevuld. Dit geeft 

echter onvoldoende ruimte om de voorgenomen (maximaal) 20 woningen te realiseren. Daarom is een deel van 

de gronden dat buiten bestaand stedelijk gebied ligt, bij het plangebied getrokken. Het gaat wel om gronden die 

hier direct aan grenzen. Qua locatiekeuze is dit een logisch vervolg op de bestaande bebouwing van Ald Rien 

fase 1. Op andere locates in het dorp is geen ruimte om het beoogde programma te realiseren.

Behoefte

Uit het beleid van de gemeente, dat is beschreven in paragraaf 3.3, blijkt dat er in Oosthem een behoefte is aan 

de voorgenomen 20 woningen. Daarmee mag worden aangenomen dat er sprake is van een actuele regionale 

behoefte.
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3.2  Provinciaal beleid

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. De Verordening Romte Fryslân wordt naar verwachting in 2023 vervangen door de 

Omgevingsverordening Fryslân.

3.2.1  Omgevingsvisie Fryslân 2020: De Romte diele

Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het gemeentelijk 

(bestemmingsplan)beleid. Dit is neergelegd in de Omgevingsvisie Provincie Fryslân. Deze is op 23 september 

2020 vastgesteld. In de omgevingsvisie gaat de provincie voor een vitale economie door te investeren in 

omgevingskwaliteiten. Dit zorgt er onder andere voor leefbaarheid en dat leegstand en verpaupering van 

bebouwing wordt teruggedrongen. Daarnaast gaat de provincie voor een veerkrachtig beleid, waarin ingrijpende 

ontwikkelingen opgevangen kunnen worden, het behoud van de karakteristiek van de provincie wordt 

nagestreefd door het beschermen van de eigen identiteit en voor een gezonde leefomgeving.

Dit plan voorziet in de herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied en een gebied aangrenzend hieraan. Het 

woningbouwproject sluit aan bij deze uitgangspunten van de provincie. Het plan doet recht aan de ruimtelijke 

kwaliteit van de omgeving en is daarmee in overeenstemming met het provinciale beleid.

3.2.2  Verordening Romte Fryslân

De Provincie Fryslân wil de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Dit wordt gedaan door middel van het opstellen 

van een provinciale structuurvisie waarin het ruimtelijk beleid wordt geschetst. De Verordening Romte vertaalt 

deze visie naar regels.

In artikel 2.3 van de verordening is opgenomen dat de provincie streeft naar zorgvuldig ruimtegebruik. In de 

toelichting op een ruimtelijk plan waarin nieuwe stedelijke functies worden voorzien buiten bestaand stedelijk 

gebied, moet een verantwoording zijn opgenomen waaruit blijkt dat deze functie redelijkerwijs niet binnen 

bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. In paragraaf 3.1 is eerder gemotiveerd waarom het 

plangebied deels buiten bestaand stedelijk gebied ligt. Binnen dit gebied is simpelweg geen ruimte voor een 

dergelijke woningbouwontwikkeling.

In artikel 3.1 is opgenomen dat een ruimtelijk plan mogelijkheden voor woningbouw kan bevatten indien de 

aantallen en de kwaliteit van de woningbouw in overeenstemming zijn met een woonplan, dat de schriftelijke 

instemming van Gedeputeerde Staten heeft. In paragraaf 3.3 is aan de hand van de gemeentelijke woonvisie 

gemotiveerd dat hier sprake van is, waardoor het voornemen in lijn is met de provinciale verordening.

Het plangebied ligt verder in nabijheid van weidevogelkansgebied. Dit gebied ligt ten westen van de Nessenwei 

(noordelijk van de bestaande bebouwing van Oosthem). Binnen dit gebied zijn stedelijke ontwikkelingen niet 

toegestaan. Ook voor aangrenzende gronden zijn regels opgenomen. Voor bebouwing binnen de bebouwde kom 

geldt een verstoringsafstand van 300 meter, voor bebouwing buiten de bebouwde kom geldt een 

verstoringsafstand van 200 meter. De verstoringsafstand van de woningen valt hiermee over het 
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weidevogelkansgebied. In het ecologisch onderzoek in bijlage 6 is aangegeven dat de voorgenomen 

werkzaamheden niet gepaard zullen gaan met een verhoging van de verstoring van weidevogels in dit 

weidevogelkansgebied, waar door de aanwezigheid van de bebouwde kom van Oosthem al sprake van is. In 

overleg met het bevoegd gezag is bekeken of sprake is van het uitblijven van extra verstoring als gevolg van de 

gewenste ontwikkeling ten opzichte van het weidevogelkansgebied, zoals staat genoemd in artikel 7.2.2 van de 

verordening. De provincie heeft hierop aangegeven dat van extra verstoring geen sprake is.

3.3  Gemeentelijk beleid

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 omgevingsprogramma's opgesteld:

Gezond Wonen;

Omgevingskwaliteit;

Vitaal landschap;

Klimaatmitigatie;

Klimaatadaptatie.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil de aantrekkelijkste duurzame woon-, leef- en vestigingsklimaat van Nederland 

zijn. Daarom zorgt de gemeente voor een toekomstbestendig woon- en voorzieningenmilieu. De gemeente zet 
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in op vernieuwing van de woningvoorraad. Voor alle kernen blijft woningbouw mogelijk.

Het voorliggend plan voorziet in 20 woningen in Oosthem. De woningen worden gebouwd om in een bestaande 

behoefte aan woningen te kunnen voorzien. In de omgevingsvisie is opgenomen dat het aantrekkelijk is om te 

wonen nabij Sneek. Kleinschalige woningbouw is daarom mogelijk, passend bij de maat en schaal van de kern en 

de kernwaarden. Voorliggend plan voorziet hierin door 20 woningen in een kern nabij Sneek te realiseren.

3.3.2  Woonvisie en Woningbouwprogramma 2020-2030

Op 20 juli 2017 is de Woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het 

woonbeleid. In dit visiedocument wordt onder meer ingaan op de kwantitatieve woningbouwopgave en de 

kwalitatieve focus. De Woonvisie gaat vooraf aan het Woningbouwprogramma 2017-2022, dat door de 

gemeenteraad op 31 oktober 2017 is vastgesteld.

De kwantitatieve opgave is bepaald aan de hand van huishoudenprognoses. In de gemeente is sprake van een 

stuwmeer van plannen als gevolg van het stilvallen van de woningmarkt. De verwachting is dat 

woningbouwprojecten een impuls krijgen wanneer er meer schaarste op de woningmarkt is. In het 

woningbouwprogramma ligt het accent op seniorenhuisvesting, starters, betaalbaarheid en duurzaamheid. 

Verder ligt vanuit de beleidsmatige ontwikkelingen en de nieuwe koers de kwalitatieve focus onder andere op 

de herstructureringsopgave van de verouderde voorraad.

De gemeente geeft de voorkeur aan inbreidingslocaties; ofwel het benutten van de fysieke mogelijkheden 

binnen de bestaande bebouwde omgeving. Mocht uitbreiding van de bebouwde omgeving aan de orde zijn, dan 

hanteert de gemeente het uitgangspunt dat deze plaats moet vinden op de huidige, vastgestelde 

ontwikkelingslocaties en/of locaties waar al in is geïnvesteerd en/ of afspraken over zijn gemaakt waarmee de 

gemeente verplichtingen is aangegaan.

In het zuidoostelijke deel waarin Oosthem is gelegen is de verwachting dat nog vraag is naar 130 tot 200 extra 

woningen in de komende tien jaar (ambitiedocument). Met het toevoegen van 20 buitenstedelijke woningen 

wordt de ruimte die de gemeente heeft niet overschreden. 

In de ‘strategie woningbouw 2020-2030’ is Ald Rien opgenomen in de categorie ‘aangekochte locaties voor 

ontwikkeling te nemen’. Hiermee valt het plan binnen de gemeentelijke beleidsruimte en past binnen de 

huidige woningbouwafspraken met provincie en regio.  

3.3.3  Bomenbeleidsplan

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een bomenbeleid. Aan de hand van zeven beleidskaders is het 

bomenbeleid in Súdwest-Fryslân vormgegeven. De beleidskaders zijn:

Voor (her)inrichten met behulp van bomen maken we gebruik van het “Kwaliteitshandboek inrichting 

openbaar groen Súdwest-Fryslân”;

We hanteren vuistregels om te komen tot een gevarieerd (zowel in soort als in leeftijd) gezond 

bomenbestand, wat afgestemd is op het landschapstype of de woonkern in Súdwest-Fryslân;

Veiligheid gaat voor alles;

We beheren de bomen op een goed niveau voor een duurzaam bomenbestand;

We hanteren vuistregels om overlast situaties te beheersen of te voorkomen;
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We hanteren vuistregels om ziekten en plagen te beheersen of te voorkomen;

We beschermen beeldbepalende, bijzondere en monumentale bomen en lanen;

De voorliggende ontwikkeling betreft een uitbreidingsproject waarbij in de nadere uitwerking van de 

verschillende planfases specifiek gekeken wordt naar de (te planten) bomen in het plangebied. Hierbij zal als 

uitgangspunt het bomenbeleidsplan worden genomen.

3.3.4  Welstandsnota Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft voor de toetsing van bouwwerken de welstandsnota Súdwest-Fryslân 

opgesteld. Hierin zijn welstandscriteria opgenomen waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst moeten worden. 

Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid. De gebiedsgerichte 

welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen de 

bestaande ruimtelijke structuur van Súdwest-Fryslân. Deze criteria zijn gebaseerd op de plaatselijke identiteit en 

het architectonisch vakmanschap en de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie worden gebruikt.

Voor nieuw te ontwikkelen gebieden of gebieden die ingrijpend worden veranderd, zijn of worden specifieke 

welstandscriteria opgesteld. Deze worden aan een volgende versie van dit bestemmingsplan toegevoegd en 

zullen gelijktijdig met dit bestemmingsplan vastgesteld worden. Dat kan in de vorm van een door de 

gemeenteraad vast te stellen beeldkwaliteitsplan.

Omdat dit bestemmingsplan voorziet in een ingrijpende verandering in de stedenbouwkundige structuur, zijn 

voor de ontwikkeling welstandscriteria opgesteld. Deze zijn in het beeldkwaliteitsplan in bijlage 2 opgenomen. 

Bij de beoordeling van de bouwplannen zullen deze welstandscriteria als toetsingskader gelden.

3.3.5  Erfgoedvisie (2012) en Erfgoednota (2013)

Met het vaststellen van de "Erfgoedvisie Silhouet" (juni 2012) heeft de gemeente haar visie en missie op behoud 

en ontwikkeling van het erfgoed vastgesteld. De gemeente stelt zich hierbij ten doel om het culturele erfgoed 

op een evenwichtige, en duurzame manier in stand te houden en draagvlak hiervoor te ontwikkelen. Op basis 

van deze visie is de "Erfgoednota gemeente SWF 2013-2016: De basis op orde" opgesteld (januari 2013). Een 

belangrijk speerpunt van de nota is dat de basis op orde wordt gebracht. Dit betekent dat de gemeentelijke 

organisatie haar kerntaken op het gebied van erfgoed zorgvuldig gaat uitvoeren. Het is namelijk een wettelijke 

taak voor gemeenten om te komen tot een zorgvuldige planbehandeling en besluitvorming wat betreft 

cultuurhistorie.

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat gemeenten vanaf 1 januari 2012 in hun ruimtelijke 

plannen rekening moeten houden met aanwezige cultuurhistorische waarden. Dit was al verplicht voor 

archeologie. Met de Erfgoednota is het gemeentelijk erfgoedbeleid hierop aangepast. Zo gaat de gemeente bij 

de bescherming van archeologische (verwachtings)waarden in ruimtelijke plannen nu 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 provinciale 

cultuurhistorische kaart (CHK). De kaart is daarmee onderlegger voor het in de erfgoednota geformuleerde 

beleid. Echter, niet alle waarden aangegeven op deze kaart kunnen bij voorbaat behouden blijven, hier zal een 

gemeentelijke afweging aan te pas komen. In de erfgoednota is verder uiteengezet hoe in het kader van 
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ruimtelijke plannen omgegaan dient te worden met het erfgoed. 

Een nadere toetsing aan de Erfgoedvisie vindt plaats in paragrafen 4.7 en 4.8.
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

4.1  Mer-beoordeling

In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, 

projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet het bevoegd gezag bij 

de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;

de plaats van de projecten;

de kenmerken van de potentiële effecten.

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 

oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit 

milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). In de voorgenomen ontwikkeling wordt het mogelijk om 20 

woningen toe te voegen. Daarmee blijft de ontwikkeling onder de drempelwaarden. Dit betekent dat kan 

worden volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'.

In dit kader is een separate aanmeldingsnotitie opgesteld. Deze is als bijlage 3 opgenomen. Door het college van 

B&W is op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling besloten dat geen MER nodig is.

4.2  Geluid

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidgevoelige objecten als gevolg van verkeer en industrie. De 

Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een maximumsnelheid van meer 

dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidzones van toepassing. Als er 

geluidgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, dan moet geluidbelasting op 

de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de normen.

In voorliggend geval is sprake van de nieuwbouw van woningen. Onderzoek is alleen noodzakelijk als de 

geluidgevoelige bestemming binnen de wettelijke geluidzone van de weg gelegen is. In artikel 74.1 van de Wgh 

is aangegeven dat een weg een zone heeft die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan 

weerszijden van de weg:

De hiervoor geldende zones gelden niet voor:

a. wegen die zijn aangeduid als woonerf (art. 74.2);
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b. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74.2).

Het plangebied ligt in deels binnen en deels buiten "stedelijk gebied" en binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidzone (250 meter) van de Nessenwei  als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder. De woningen zelf 

worden aan 30 km/uur-wegen gesitueerd en deze wegen kennen daarom geen wettelijke geluidzone.

Hoewel de woningen (deels) binnen de geluidzone van de Nessenwei komen te staan, is gezien de situatie ter 

plaatse, op voorhand in te schatten dat een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk is. De Nessenwei betreft een 

zeer verkeersluwe weg. De weg loopt van Oosthem het buitengebied in, en komt uiteindelijk uit bij kleine 

plaatsen zoals Abbegaasterrige en Folsgare. Het aantal verkeersbewegingen dat hierlangs komt is daardoor zeer 

beperkt en betreft voornamelijk bestemmingsverkeer. Oosthem wordt voornamelijk via de andere kant van het 

dorp bereikt en ontsloten, in de richting van Nijezijl, IJlst en Sneek. Bovendien komen de woningen op een vrij 

ruime afstand tot deze weg te staan.

Gelet op de lage verkeersintensiteit, de afstand van het plangebied tot de geluidgezoneerde wegen wordt 

gesteld dat de Wet geluidhinder geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het initiatief en dat 

nader onderzoek niet nodig is. Bovendien moet bij de vergunningverlening van de woningen aangetoond 

worden dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor het binnenniveau.

4.3  Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming nodig. Het 

doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat 

bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt 

gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand 

wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Deze afstand 

wordt gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de gevels van geluidsgevoelige objecten. 

Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

Binnen het plangebied worden maximaal 20 woningen mogelijk gemaakt, wat betekent dat er rekening 

gehouden dient te worden met omliggende bedrijfsactiviteiten. In dit geval zijn rondom het plangebied geen 

bedrijven gevestigd. De dichtstbijzijnde functies zijn een kerk en een bakkerij, op circa 120 meter afstand tot het 

plangebied. Voor deze functies geldt echter maximaal milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 meter. Hier 

wordt dus ruimschoots aan voldaan. 

Direct ten zuiden van het plangebied ligt een sportveld. Ter plaatse zijn geen bouwmogelijkheden opgenomen 

en is geen sportvereniging gevestigd. Het gaat hier om incidentele, kleinschalige sportactiviteiten en is feitelijk 

niet meer dan een trapveldje. Hiervoor geldt geen richtafstand in het kader van milieuzonering.
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4.4  Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden 

aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functie gebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht 

worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In geval 

van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is geregeld dat als ter plaatse van 

een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval.

In dit geval is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om de bodemkwaliteit ter plaatse in kaart te 

brengen. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 4. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de 

bovengrond en de ondergrond geen verhoogde gehalten gemeten zijn. In het grondwater is voor barium een 

licht verhoogde concentratie gemeten.

Van zware metalen is het bekend dat deze in (sterk) verhoogde concentraties in het grondwater voor kunnen 

komen zonder dat voor deze metalen verhoogde gehalten in de grond worden gemeten of er een andere directe 

verontreinigingsbron aanwezig is. De gemeten concentraties aan barium hebben vermoedelijk dan ook een 

natuurlijke oorzaak. De gemeten concentraties zijn daarnaast dusdanig dat een aanvullend onderzoek naar deze 

parameter niet noodzakelijk is. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de 

voorgenomen plannen.

Op grond van de Ontgrondingenwet kan daarnaast een ontgrondingsvergunning nodig zijn voor afgravingen. 

Provincie Fryslân is bevoegd gezag voor dergelijke ontgrondingen. Hierin is onder andere bepaald dat geen 

vergunning nodig is voor ontgrondingen die noodzakelijk zijn voor de verwerkelijking van een in een 

bestemmingsplan aan de grond gegeven bestemming als in het bestemmingsplan is aangegeven dat de diepte 

van de ontgronding niet meer bedraagt dan 2,00 meter beneden het maaiveld of en bij de ontgronding niet meer 

dan 10.000 m3 bodemmateriaal naar elders wordt afgevoerd of in depot wordt gezet.

Voor dit project is er geen sprake van ontgrondingvergunningsplichtige activiteit, er is namelijk sprake van een 

gesloten grondbalans. De grond die vrijkomt bij het graven van de waterpartij zal worden gebruikt voor het 

ophogen van de grond in het overige gebied.

4.5  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te 

gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) 

gehanteerd.

In Fryslân zijn geen knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit. Op basis van de Grootschalige Concentratie- en 

Depositiekaarten blijkt dat er in Oosthem en omgeving sprake is van een goede luchtkwaliteit.

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 

verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in betekenende 
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mate' (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in betekenende mate 

bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen 

vrijgesteld van toetsing.

De voorgenomen ontwikkeling betreft de herontwikkeling van in totaal maximaal 20 woningen. Het plan draagt 

niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek naar het aspect 

luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de 

ontwikkeling.

4.6  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving en 

met beschermde plant- en diersoorten. Bij de bescherming van gebieden gaat het om op Europees niveau 

aangewezen Natura 2000-gebieden. Verder worden in de provinciale verordening gebieden beschermd die van 

belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van 

gebieden en de bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet natuurbescherming.

4.6.1  Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden - directe verstoring

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn 

de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en, op iets grotere afstand, de Witte en Zwarte Brekken. De 

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving liggen op circa 3,7 kilometer afstand en is het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied. Directe effecten, zoals verstoring, verontreiniging, versnippering etc. zijn op deze afstand 

uit te sluiten. Indirecte hinder als gevolg van verkeersbewegingen zijn ook niet aan de orde, omdat autoverkeer 

de natuurgebieden niet hoeft te kruisen om de planlocatie te bereiken. Geconcludeerd wordt dat de gebieden 

op zodanig grote afstand liggen dat het plan geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 

van deze gebieden heeft.

Sikstofdepositie op natuurgebieden

Voor het voorgenomen project is een Aerius-berekening uitgevoerd, die is opgenomen als bijlage 5. Uit de 

berekening blijkt dat voor de exploitatiefase de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar 

en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn dus niet 

aan de orde.

Nederlands Natuurnetwerk (NNN)

Een plan mag geen activiteiten en ontwikkelingen mogelijk maken, die leiden tot significante aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van de EHS. Het 

plangebied maakt geen deel uit van het NNN. NNN-gebieden liggen op ruime afstand. Vanuit de NNN zijn geen 

belemmeringen voor de plannen aan de orde.

4.6.2  Soortenbescherming

Ten behoeve van dit plan is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het onderzoek is opgenomen als bijlage 6. 

Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:
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Algemene broedvogels

Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan nesten alleen 

tijden de broedtijd beschermd zullen zijn. Er wordt geadviseerd om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit 

te voeren.

Meervleermuis (vliegroute)

De Alde Rien kan dienen als essentiële vliegroute voor de meervleermuis. Er wordt geadviseerd om uitstraling 

van fel kunstlicht tussen zonsondergang en zonsopkomst in de richting van deze vaart te voorkomen. Indien dit 

niet mogelijk is, dient op basis van nader onderzoek te blijken of sprake is van een essentiële vliegroute en zijn 

mogelijk maatregelen noodzakelijk. De aanbeveling van de lichtuitstraling richting de vaart wordt bij de verdere 

uitwerking van het project opgevolgd en de toekomstige eigenaren worden hierop gewezen. Ook is in het 

bestemmingsplan hiervoor een beschermende regeling opgenomen.

Grote modderkruiper

De aanwezigheid van de grote modderkruiper in de sloten rond het plangebied kan niet op voorhand worden 

uitgesloten. Er wordt slechts één nieuwe inlaat gecreëerd vanuit de sloot langs de weg. Daarbij kan rekening 

worden gehouden met eventueel aanwezige soorten. Om eventuele knelpunten in beeld te brengen, wordt 

vervolgonderzoek naar de grote modderkruiper in gang gezet. Dit onderzoek wordt in een volgende versie van 

dit bestemmingsplan verwerkt.

Zorgplicht

Er kunnen enkele soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt in het geval van schade 

aan deze soorten. De zorgplicht schrijft voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te 

doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zoveel mogelijk te voorkomen.

Nader onderzoek Grote Modderkruiper

Op basis van de quickscan flora en fauna is nader onderzoek geadviseerd naar de Grote Modderkruiper. Dit 

onderzoek is uitgevoerd en opgenomen als bijlage 7. Op basis van het nader onderzoek is geconcludeerd dat de 

sloten rond het plangebied geen onderdeel zijn van leefgebied van de grote modderkruiper. Voor deze soort zijn 

derhalve geen vervolgstappen benodigd voor de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden.

Weidevogelkansgebied

Het plangebied ligt op circa 10 meter afstand tot weidevogelkansgebied. Er wordt geadviseerd de 

werkzaamheden binnen het plangebied buiten de voorgenoemde broedperiode uit te voeren, maar dat de 

voorgenomen werkzaamheden niet gepaard gaan met een verhoging van de verstoring van weidevogels in dit 

weidevogelkansgebied, waar door aanwezigheid van de bebouwde kom van Oosthem al sprake van is. Zoals in 

paragraaf 3.2 is benoemd, heeft er over dit punt overleg plaats gevonden met de provincie, waarin de provincie 

heeft laten weten dat de ontwikkeling niet voor extra verstoring van het weidevogelkansgebied zorgt.
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4.7  Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 

Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 

Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2023 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, 

bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de 

datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, 

waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Waardering FAMKE

Voor de gemeente wordt gebruik gemaakt van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). De 

kaart is opgemaakt voor twee perioden: de ijzertijd-middeleeuwen en de steentijd-bronstijd. Op basis van de 

advieskaart ijzertijd-middeleeuwen geldt een onderzoeksplicht bij ruimtelijke ingrepen met een oppervlakte 

vanaf 500 m2. Dit is ook verwerkt in het geldende bestemmingsplan, waarin de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 2' is opgenomen, met dezelfde regeling. Op basis van de advieskaart steentijd-bronstijd is geen 

onderzoek noodzakelijk.

Archeologisch onderzoek

In het plangebied is in 2007 een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

opgenomen als bijlage 8. Uit het veldonderzoek blijkt dat het gebied is opgebouwd uit lagen veen en zware klei. 

Op een hoogte van circa -1,8 meter NAP is een overgang van veen naar klei aanwezig. Deze overgang markeert de 

inbraak van een getijgeul die het gebied ontwaterde. Langs de westrand van het onderzoeksgebied is direct 

boven deze overgang een brandlaagje aanwezig. Het houtskool daarvan is waarschijnlijk afkomstig van westelijk 

van het gebied, mogelijk van het opzettelijk plat branden van kweldervegetatie. Aanwijzingen voor menselijke 

activiteiten binnen het onderzoeksgebied zelf zijn niet gevonden. Voor het gehele terrein acht het 

onderzoeksbureau beschermende of beperkende maatregelen niet wetenschappelijk verdedigbaar en 

archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. De gemeente als bevoegd gezag is akkoord met dit 

selectieadvies. Er worden er geen eisen verbonden aan een eventuele omgevingsvergunning vanuit de 

archeologische monumentenzorg en dus kan de dubbelbestemming voor archeologische waarden komen te 

vervallen. Wel 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 moet worden gemeld bij 

het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 

4.8  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving opgenomen moet 

worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

Conform de gemeentelijke erfgoedvisie en -nota wordt uitgegaan van de Cultuur Historische kaart van de 

provincie Fryslân (CHK), waar ook de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) deel van uit maakt. 

Op deze kaarten is informatie opgenomen over archeologische en cultuurhistorische waarden.
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Op basis van de Cultuur Historische Kaart (CHK) van de provincie Fryslân liggen ter plaatse van het plangebied 

geen cultuurhistorische waarden. Wel is de Nessenwei aangeduid als historisch pad en de Alde Rien als vaarweg 

aangeduid. Deze blijven echter ook in de voorgenomen situatie aanwezig en onaangetast door de ontwikkeling. 

Er wordt daarmee geen afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische waarden in de omgeving.

4.9  Water

Deze 'waterparagraaf' bevat de wettelijk verankerde watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten van 

het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen spelen. Het plangebied ligt in 

het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. In de Leidraad Watertoets van het Wetterskip staan de 

uitgangspunten waarmee bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. De 

beschrijving van de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan en de 

Leidraad Watertoets in de thema's Veilig, Voldoende en Schoon.

Watertoetsproces

Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap. Hieruit blijkt dat de invloed van het 

plan mogelijk zodanig is dat de normale procedure van de watertoets van toepassing is. Redenen hiervoor zijn de 

aanwezigheid van hoofdvaarwegen en de eventuele potentiële toename aan verharding.

Ruimtelijke adaptie

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht 

worden met het oog op de toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied klimaat robuust in te 

richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes 

van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Binnen het plangebied wordt veel groen aangelegd, onder meer ten noorden van het sportveld en aan de 

noordzijde van het plangebied, waar gronden ten behoeve van landschappelijke inpassing worden ingericht. 

Verder wordt een waterpartij aangelegd in het noordoosten, hier worden waterwoningen gerealiseerd.

Het hemelwater zal in het plangebied van fase 2 van Ald Rien afwateren op de nog te realiseren waterpartij. Het 

plan is in de eerste fase uitgewerkt voor hemelwaterlozing in de polder. Fase 1 loost in de sloot langs de 

Nessenwei.

Daarnaast wordt bij de omgevingsvergunningaanvraag voor de woningen gekeken of een gescheiden 

rioolstelstel mogelijk is. Verder helpt de groene inrichting overmatige hitte in het stedelijk gebied te beperken.

Veilig

Meerlaagse veiligheid en klimaatadaptie: Voor het aspect 'veilig' gaat het over overstromingsrisico's. Het 

plangebied ligt vrij voor de boezem en is niet beschermd door een boezemkade tegen hoge waterstanden. 

Daarom dient in de uitvoering rekening te worden gehouden met de droogleggingsnorm en voldoende hoog te 

bouwen. In de uitwerking zal hier rekening mee worden gehouden. Het plangebied en de waterpartij is op 

polderniveau gelegen, maar de woningen worden op boezemniveau gebouwd of komen op palen 

(boezempeilhoogte) dan wel drijvend op het water te staan en zijn daarmee klimaatadaptief. De waterpartij 
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wordt duurzaam ingericht met natuurvriendelijke oevers. De waterplas vangt het regenwater van de buurt op en 

beweegt daardoor met de seizoenen mee, wat een grote natuurwaarde met zich meebrengt.

Het peil van de aan te leggen waterpartij is gepland op -1.70 NAP. Hiervoor wordt een peilwijziging aangevraagd. 

Bij de aanleg van het wandelrondje wordt rekening gehouden met voldoende drooglegging. De paden worden 

niet verhard maar in gras uitgevoerd en met maaien wordt het pad aangeduid.

Daarnaast ligt langs de Alde Rien een regionale waterkering. Dit is aan de oostzijde van het plangebied. Deze 

regionale kering mag niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. In de uitvoering zal 

hier rekening mee worden gehouden.

Voldoende

Compensatie: Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat de toename verhard oppervlak in een gebied voor 

10% wordt gecompenseerd in de vorm van nieuw oppervlaktewater of waterberging. Het dempen van 

watergangen moet volledig gecompenseerd worden. Deze compensatie is bedoeld om wateroverlast door het 

versneld afvoeren van hemelwater vanaf de verhardingen te voorkomen. Compensatie is nodig bij een toename 

aan verharding van meer dan 200 m2 binnenstedelijk en meer dan 1.500 m2 buitenstedelijk. Om te voorzien in de 

benodigde watercompensatie wordt een waterpartij aangelegd in het noorden van het plangebied. De 

compensatie voor verharding en bebouwde oppervlak voor Ald Rien fase 1 is ook meegenomen in dit plan 

(bovenop de compensatie voor fase 2). 

Schoon 

Afvalwater en regenwatersysteem: Het uitgangspunt is om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden 

af te voeren. In het plangebied wordt daarom gekeken of een gescheiden rioolstelsel mogelijk is. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en duurzame materialen, zodat afstromend hemelwater niet 

verontreinigd wordt. 

Waterkwaliteit: Voor een goede waterhuishouding zal het water kunnen instromen vanaf de zijde van De Alde 

Rien. De verversing zal worden verzorgd door het water van de sloot langs de Nessenwei door de waterpartij te 

leiden. In de sloot langs de Nessenwei wordt aan de noordkant van de aansluiting een pendam geplaatst met 

een hoogte van -1,60 NAP (voorstel). Aan de afstroomzijde van de vijver komt een pendam met een vertragende 

afvoer met een maximale hoogt van -1,60 NAP en minimale hoogte van -1,70 NAP (voorstel). Hiermee kan 

verversing van het water plaatsvinden en kan tevens vertraagde afvoer plaatsvinden. De bouwwijze en 

onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn om verontreiniging van het water te voorkomen. In dit geval zal 

gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke (bouw)materialen.

Vervolg

Waterwet: Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet een vergunning worden aangevraagd of een melding 

worden gedaan in het kader van de Waterwet. 

Procedure: Het wateradvies wordt gecommuniceerd met de ontwikkelaar en geldt als uitgangspunt voor de 

uitvoering van het plan.
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4.10  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de 

opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er 

wetgeving over “externe veiligheid” om de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen 

voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit 

externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt getoetst aan twee 

verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico geldt een kans van 10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 

10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe 

beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep 

mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke 

stoffen. Het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen.

Om na te gaan of sprake is van risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen is gebruik gemaakt van 

de risicokaart. Hieruit is naar voren gekomen dat in de wijde omgeving geen risicovolle inrichtingen, 

transportroutes en buisleidingen aanwezig zijn die invloed hebben op het plangebied. Uit het oogpunt van 

externe veiligheid zijn daarom geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.11  Kabels en leidingen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 

elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de 

bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen 

van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 

ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de 

uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In en rondom het plangebied liggen geen kabels of leidingen die moeten worden voorzien van een 

planologische regeling.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Het juridische systeem

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inherent hieraan is 

de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk 

om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden 

verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro 

en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding 

van het bestemmingsplan, digitaal en analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze 

standaarden.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied. De 

juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende 

bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2  Toelichting op de bestemmingen

5.2.1  Wijze van bestemmen

De wijze van bestemmen is zover mogelijk aangesloten op het geldende bestemmingsplan en recente 

bestemmingsplannen in de gemeente. Daarnaast is maatwerk toegepast voor de voorgenomen waterwoningen. 

Het beoogde stedenbouwkundig ontwerp wordt hiermee mogelijk gemaakt.

5.2.2  Agrarisch

De bestemming 'Agrarisch' richt zich op het noordelijke deel van het plangebied waar overeenkomstige de 

bestaande mogelijkheden het agrarische gebruik wordt gecontinueerd. Ondergeschikt zijn hier ook 

infrastructurele voorzieningen (zoals een wandelpad), water en recreatief medegebruik mogelijk ten behoeve 

van de woonfuncties in het plangebied of in het dorp. In de bestemming is de realisatie van gebouwen niet 

toegestaan zodat de openheid hier gewaarborgd is.

5.2.3  Groen

De bestemming 'Groen' is met name gericht op de gronden waar groenvoorzieningen worden voorzien. Dit geldt 

voor de noordzijde van het plangebied (waar de landschappelijke inpassing is voorzien), de gronden rondom de 

aan te leggen waterpartij en de gronden langs het bestaande sportveld. Binnen de bestemming ligt de nadruk op 

aanleg van groenvoorzieningen. Ook de bijgebouwen behorende bij de waterwoningen komen binnen de 

groenbestemming te staan. Hiervoor is de aanduiding 'bijgebouwen' opgenomen, zodat de locatie van deze 

gebouwen begrensd is. In de groenbestemming bestaan ook mogelijkheden voor paden en wegen, 

parkeervoorzieningen en sport- en speelvoorzieningen.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - ecologische waarde' zijn (zoals aangegeven in 

paragraaf 4.6) specifieke bepalingen van toepassing waarmee lichtuitstraling over het wateroppervlak van de 

oostelijk van het plangebied gelegen watergang wordt voorkomen om daarmee verstoring van vleermuizen 
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tegen te gaan. Deze regeling is ook opgenomen in de bestemming 'Wonen'.

5.2.4  Tuin

Overeenkomstig de gemeentelijke systematiek is de voorzijde van de voorgenomen woonerven bestemd als 

'Tuin'. Ter plaatse is geen bebouwing toegestaan, met uitzondering van erkers en tochtportalen. Op deze manier 

is vastgelegd dat er geen bijgebouwen voor de voorgevel komen te staan.

5.2.5  Verkeer - Verblijf

De erfontsluitingswegen in het plangebied zijn bestemd als 'Verkeer - Verblijf'. De structuur hiervan is reeds 

bekend en daarom op deze wijze vastgelegd in dit bestemmingsplan. De gronden zijn bestemd voor wegen, 

straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie.

5.2.6  Water

Centraal in het plangebied wordt een waterpartij aangelegd, waarin ook de waterwoningen een plaats krijgen. 

Overeenkomstig met het gebruik zijn deze gronden bestemd als 'Water'. Ter plaatse is geen bebouwing 

toegestaan. De bestemming is ook opgenomen voor de bestaande sloot aan de west- en noordzijde van het 

plangebied.

5.2.7  Wonen

De grondgebonden woningen binnen het plangebied zijn bestemd als 'Wonen'. De bestemming komt zoveel 

mogelijk overeen met de woonbestemming in de omgeving. Om qua maatvoering aan te sluiten op de omgeving 

zijn een goot- en bouwhoogte opgenomen van 3,5 en 10 meter. Er is gekozen om grote bouwvlakken in te 

tekenen, met een maximaal aantal woningen daarin opgenomen,omdat nog niet helemaal duidelijk is waar de 

woningen binnen de bouwvlakken komen te staan. Op deze manier zijn kaders aangegeven met betrekking tot 

de locatie en het aantal woningen. Omwille van de flexibiliteit is het type woning (vrijstaand, halfvrijstaand of 

rijwoning) ook niet vastgelegd. Voor de woningen centraal in het plangebied zijn gevellijnen aangegeven waarin 

de voorgevel gebouwd moet worden. Buiten de bouwvlakken zijn aan-, uit-, en bijgebouwen toegestaan.

Evenals in de bestemming 'Groen'  is in de woonbestemming aan de oostzijde van het plangebied een 

beschermende regeling opgenomen ten behoeve van de ecologische waarden van de naastgelegen vaart.

5.2.8  Wonen - Waterwoning

Binnen het plangebied zijn zes woningen voorzien die op het water worden gebouwd. Deze komen in de 

waterpartij, op palen te staan. Omdat dit een bijzondere vorm van wonen is, is hiervoor een specifieke 

bestemming opgenomen in het bestemmingsplan. Ter plaatse geldt dat er maximaal één woning per bouwvlak is 

toegestaan, met een goot- en bouwhoogte van maximaal 3,5 en 7,5 meter.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Tijdens het voortraject van de planvorming is het dorpsbelang Oosthem – Nijezijl e.o. nauw betrokken geweest. 

In november 2021 heeft er een eerste kennismaking plaatsgevonden en is het Plan van Aanpak gepresenteerd. 

Het Raadsbesluit over het Plan van Aanpak en vaststelling voorbereidingskrediet is per mail aan hen 

teruggekoppeld. Vervolgens zijn in januari 2022 de vier stedenbouwkundige modellen aan het dorpsbelang 

gepresenteerd, waarbij werd ingestemd met alle varianten met daarbij een lichte voorkeur voor één daarvan. 

Deze voorkeur en andere aandachtspunten zijn meegenomen in de verdere uitwerking. Tijdens een overleg in 

maart 2022 is een update over het proces gegeven, inclusief een toelichting van de planeconoom. Eind mei is de 

definitieve stedenbouwkundige uitwerking gepresenteerd aan het dorpsbelang en is men geïnformeerd over 

het vervolgproces inclusief de planologische procedure. 

Het bestemmingsplan doorloopt een uitgebreide procedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende 

momenten waarop burgers en belanghebbenden hun mening op het plan kenbaar kunnen maken. Hieronder 

volgt een nadere toelichting.

Voorontwerpfase

Dit voorontwerpbestemmingsplan is voor zes weken ter inzage gelegd en is in het kader van vooroverleg 

verzonden aan de overlegpartners. De resultaten van dit vooroverleg en de inspraak zijn aangegeven in bijlage 9 

en verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpfase

Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen formele 

bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage 

wordt gelegd. Een ieder krijgt de gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.

Vaststellingsfase

Ten aanzien van eventuele ingekomen zienswijzen wordt een gemeentelijk standpunt bepaald in de 

zienswijzennota. Het resultaat van de zienswijzennota wordt verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan. 

De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. De gemeenteraad stelt het (gewijzigd) 

bestemmingsplan vast. Tot slot is tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 

economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) 

en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid
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Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor een gemeentelijke ontwikkeling. Het project richt zich op 

een marktsegment waar momenteel vraag naar is. De gemeente heeft aangetoond dat het plan financieel 

haalbaar is.

Kostenverhaal

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van 

ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in 

de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen 

voor de desbetreffende gronden, (woning)bouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden 

dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

De gronden worden door de gemeente zelf uitgegeven, waardoor er geen noodzaak is voor het opstellen van 

een exploitatieplan.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Mobiliteitstoets
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PROJECT  OPDRACHTGEVER  AANWEZIG  AFWEZIG  BIJLAGE(N)  
 

  

  

MOBILITEITSTOETS ONTWIKKELING OOSTHEM - ALD RIEN 
 

 

AANLEIDING 
Gemeente Súdwest-Fryslân wil in Oosthem de ontwikkeling Ald Rien fase 2 mogelijk maken. Om de verkeerskundige effec-

ten hiervan in beeld te brengen is een mobiliteitstoets uitgevoerd. In de voorliggende mobiliteitstoets wordt onder andere 

getoetst of de verkeerstoename op een goede en verkeersveilige wijze kan worden afgewikkeld en of er in voldoende mate 

in de parkeerbehoefte wordt voorzien. 

 

BESTAANDE SITUATIE 
Ligging 

Ten noorden van de kern Oosthem is de Gemeente Súdwest-Fryslân voornemens om een woningbouw te realiseren. De 

ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1. 

 

 

Figuur 1 Ligging projectgebied Oosthem (blauwe omkadering) 
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Verkeersstructuur 
Gemotoriseerd verkeer 
Het plangebied wordt in de toekomstige situatie op twee manieren ontsloten, namelijk op de Ald Rien en op de Nessenwei. 
Het plangebied zal voor het grootste deel ontsloten worden in de richting van De Cingel. Ter hoogte van de kruising met de 
Zuidwesthoekweg zal in de meeste gevallen in noordelijke richting worden gereden naar Sneek en via de Kern IJlst naar de 
N345 en de N7. Een kleiner deel van het verkeer zal via de Nessenwei in noordelijke richting rijden in de richting van Nijl-
and. De Ald Rien en de Nessenwei zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarbij een maxi-
mumsnelheid geldt van 30 km/uur. De Cingel en de Zuidwesthoekweg zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de 
bebouwde Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur.  
 
Langzaam verkeer 
Op de Ald Rien, Nessenwei en Cingel zijn geen aparte fietsvoorzieningen aanwezig en deelt het fietsverkeer de rijbaan met 
het gemotoriseerd verkeer.  Langs de Zuidwesthoekweg ligt aan de oostzijde een vrijliggend tweerichtingen fietspad.   
 
Openbaar vervoer 
Het plangebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op circa 500 meter loopafstand ligt een bushalte aan De Cin-
gel. Hier halteert  1 maal per uur buslijn 9001. Deze buslijn verbindt onder andere Oosthem met NS station IJlst. Vanaf sta-
tion IJlst gaat 1 maal per uur een trein in de richting van Sneek en Leeuwarden. 

 

BOOGDE ONTWIKKELING 
De planontwikkeling voorziet in de realisatie van circa 15 woningen. Het is in dit stadium nog niet bekend om wat voor type 

woningen het gaat.. Daarom is voor deze mobiliteitstoets uitgegaan van een worst-case scenario waarbij alle woningen zijn 

aangemerkt als ‘vrijstaande woningen’.  

 

VERKEERSGENERATIE EN TOEDELING 
Verkeersgeneratie 
In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als grasland. Dit genereert geen verkeer. De verkeersgeneratie van de 
toekomstige woningbouw is berekend aan de hand van kengetallen uit CROW-publicatie 381. Hierbij wordt op basis van de 
omgevingsadressendichtheid en het autobezit per kengetalen het gemiddelde van de bandbreedte gehanteerd. Op basis 
van data van het CBS is de stedelijkheidsgraad vastgesteld als ‘Weinig stedelijk’. De gebiedsligging van het initiatief betreft 
‘rest bebouwde kom’. 
 
Tabel 1 Verkeersgeneratie beoogde ontwikkeling 

Toekomstige situatie 

Functie  Aantal  Kengetal  Weekdagintensiteit 
(mvt/etmaal) 

Werkdagintensiteit 
(mvt/etmaal) 

Koop, vrijstaand 20 8,2 per woning 164,0 182,0 

Totale toename   164 182 

 
De beoogde ontwikkeling zal leiden tot een verkeerstoename van 164 mvt/etmaal gedurende de gemiddelde weekdag. Bij 
het beoordelen van de verkeerskundige effecten zijn de werkdagintensiteiten bepalend. Om deze te bepalen  is gebruik 
gemaakt van de omrekenfactor voor de functie wonen van 1,11 (CROW 381) De verkeerstoename op een gemiddelde 
werkdag komt daarmee op 182 mvt/etmaal.  
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Verkeerstoedeling 
Het plangebied wordt op twee manieren ontsloten. Via de westzijde op de Nessenwei en via de zuidzijde op de Ald Rien. Er 
wordt uitgegaan van een evenredige verdeling binnen het plangebied op de Nessenwei en de Ald Rien. Het verkeer vanaf 
de westelijke in- en uitrit wikkelt voor 20% af naar het noorden en de overige 30% af naar het zuiden richting IJlst. Het ver-
keer vanuit de zuidelijke in- en uitrit wikkelt voor 10% af naar het noorden over de Nessenwei en voor 40% naar het zuiden 
richting IJlst. Op figuur 2 en 3 is de verkeerstoedeling per ontsluiting te zien. 
 

 
Figuur 2 verkeerstoedeling ontsluiting Nessenwei              Figuur 3 verkeerstoedeling ontsluiting Ald Rien 

 

De verkeerstoename op een gemiddelde werkdag bedraagt 182 mvt/etmaal. Hieronder een overzicht van de verkeerstoe-

name op de verschillende wegvakken na planontwikkeling. 

 
Tabel 2 Verdeling verkeersgeneratie projectgebied op omliggende wegvakken 

Wegvak Toedeling Verkeersgeneratie in mvt/et-

maal (werkdag) 

Ald Rien 50% 91 

Nessenwei (tussen ontsluiting projectgebied en Pytsjepolle) 30% 55 

Nessenwei (tussen ontsluiting projectgebied en Ald Rien) 40% 73 

Nessenwei (tussen Ald Rien en De Cingel) 70% 127 

De Cingel (tussen Nessenwei en Zuidwesthoekweg) 70% 127 
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BEOORDELING EFFECTEN 
Toetsingskader 

Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de voorgenomen activiteit. 

Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, te worden onderbouwd dat het geheel vol-

doet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te 

zijn en de eventuele verkeerstoename niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. 

 

Beoordeling verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid 
De beoogde ontwikkeling zal worden ontsloten op de Nessenwei en op De Cingel. De Nessenwei heeft een wegbreedte van 
circa 4,6 meter en De Cingel een wegbreedte van circa 4,7 meter. De voorrang op de kruispunten is gelijkwaardig en er zijn 
een beperkt aantal snelheidsremmers op de betreffende wegen aanwezig.  
 
Gezien de functie en inrichting van de Nessenwei en De Cingel, kunnen dit soort type wegen zonder problemen circa 4.000 
mvt/etmaal vlot en veilig verwerken. Ondanks dat er geen verkeersintensiteiten bekend zijn, kan wel een uitspraak worden 
gedaan over de verkeersintensiteit op de Nessenwei en De Cingel. De wegen maken namelijk onderdeel uit van de ont-
sluiting van een aantal kleine kernen in het buitengebied waaronder Abbergaesterrige, Folgare en Remwerd. De verwachte 
verkeersintensiteiten op de Nessenwei en Cingel is daarmee naar verwachting beperkt, waardoor de verkeersintensiteit 
naar verwachting ruim onder de 4.000 mvt/etmaal zal zitten. Ook niet wanneer verkeersintensiteit met 182 mvt/etmaal als 
gevolg van de ontwikkeling zal toenemen. De verkeersafwikkeling na planbijdrage zal dan ook niet tot knelpunten leiden.   
 
Ook voor de beoordeling van de verkeersveiligheid kan gesteld worden dat de toename als gevolg van het plan dermate 
gering is en de wegen een relatief lage verkeersintensiteit kennen ten opzichte van de capaciteit van de weg, dat de ver-
keersveiligheid op deze wegen na planontwikkeling niet leidt tot knelpunten.   
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Parkeren 
De parkeerbehoefte is bepaald aan de hand van de gemeentelijke parkeernormen (Parkeernormennota Súdwest-Fryslân 
2018). In de nota wordt voor woningen onderscheid gemaakt in prijs of woonoppervlak. Omdat voor de betreffende ont-
wikkeling de woningtypen nog niet bekend zijn, is bij het bepalen van de parkeerbehoefte, net als bij het bepalen van de 
verkeersgeneratie, uitgegaan van een worst-case scenario.  Daarbij is uitgegaan van de hoogste parkeerbehoefte per wo-
ning. Dat is het geval bij woningen van het type ‘Koop/huur, duur/midden’ De parkeernorm hiervan bedraagt 2,0 parkeer-
plaats per woning.  
 
Tabel 3 Parkeerbehoefte plangebied 

Functie  Aantal  Parkeerkencijfer  Parkeerbehoefte 

Koop, vrijstaand 20 2,0 per woning 40 pp 

Totale toename   40 pp 

 
Uitgegaan wordt dat de berekende parkeerbehoefte volledig binnen het plan zal worden opgelost. 

 

CONCLUSIE 
De planontwikkeling van 20 woningen levert, uitgaande van een worst-case scenario waarbij wordt uitgegaan dat alle wo-
ningen vrijstaande koopwoningen zijn, een verkeersgeneratie op van 182 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. Dit ver-
keer wordt via twee aansluitingen op het bestaande wegennet afgewikkeld, namelijk via de Nessenwei en Ald Rien. Gezien 
de inrichting en functie van de omliggende wegen, zal de toevoeging van het verkeer als gevolg van de planontwikkeling 
niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.  De parkeerbehoefte van het plan bedraagt 
maximaal 40 parkeerplaatsen, uitgaande van een worst-case scenario waarbij alle woningen van de categorie zijn met de 
hoogste parkeernorm. Uitgegaan wordt dat de volledige parkeerbehoefte binnen het plan zal worden opgevangen waar-
door de planontwikkeling niet zal leiden tot parkeerproblemen. De aspecten verkeer en parkeren staan de planontwikke-
ling dan ook niet in de weg. 

 

 



 

Bijlage 2  Beeldkwaliteitsplan
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Oosthem 
Beeldkwaliteitseisen 

Ald Rien fase 2  
Dit betreft een wijziging van de Welstandsnota. 
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1. INLEIDING  

Aan de noordzijde van Oosthem ligt de recentste woningbouwlocatie aan de Ald Rien fase 1. 
In december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van het woongebied 
Ald Rien in Oosthem, met een tweede fase van maximaal 20 woningen aan de noordzijde van 
fase 1. Hierbij wordt ook een goede landschappelijke inpassing opgezet om de overgang naar 
het buitengebied op goede wijze vorm te geven. 

Het plangebied ligt aan de noordzijde van het dorp Oosthem. Het plangebied omvat 
agrarische gronden, die grenzen aan de straat Ald Rien en ten oosten van de Nessenwei 
liggen. Er is een bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling van woningen mogelijk te 
maken. Voor de toetsing van de toekomstige woningen aan beeldkwaliteit, is dit 
beeldkwaliteitsdocument opgesteld en dit is ook een wijziging van de vastgestelde 
Welstandsnota. Het document geeft welstandsrichtlijnen voor de bebouwing en geeft aan 
welke ambitie wordt voorgestaan en hoe de verkaveling en woningen zullen worden 
vormgegeven. 

Het document is opgesteld om:  

• een aantrekkelijk woonmilieu tot stand te brengen;  
• de ontwikkelende partijen te inspireren en vooraf informatie te geven over de 

welstandscriteria;  
• de welstandscommissie een kader aan te bieden waarbinnen de toetsing van 

bouwplannen dient plaats te vinden.  

Incidenteel kan gemotiveerd 
van de criteria worden 
afgeweken, mits er sprake is 
van een overtuigende 
kwaliteit en van gevoel voor 
de omgeving. In dergelijke 
incidentele gevallen wordt 
expliciet aan de 
welstandscommissie 
voorgelegd of een 
uitzonderingssituatie 
vanwege de kwaliteit van het 
bouwplan gerechtvaardigd is.  

 

 
 

 
 
 
Figuur 1: 
ligging locatie 



2. Visie op hoofdlijnen 

De achtergrond 
Vanaf 2007 is de eerste fase van de woningbouwlocatie aan de Alde Rien ingevuld. In de 
plannen is altijd sprake geweest van een tweede fase en in december 2021 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van het woongebied Ald Rien in Oosthem, aan 
de noordzijde van fase 1. De tweede fase zal ook de verdere afronding betekenen van de 
eerste fase, door een goede landschappelijke inpassing en waterberging, om de overgang 
naar het buitengebied op goede wijze vorm te geven. Het plangebied omvat lager gelegen 
agrarische gronden en al een gedeelte opgehoogde grond aan de kant van de eerste fase. 
 

De oorspronkelijke opzet van fase 1 
Uitgangspunten in de verkaveling waren het integreren van het sportveld. De ligging van de 
wegen in het plangebied was gebaseerd op de loop van de bestaande vaart de Alde Rien en 
de rafelige randen van het plangebied. De oost-west gerichte weg eindigde in een open plek 
met zicht op het water en het open landschap. De boombeplanting rondom het sportveld was 
in samenhang met de opgaande beplanting langs de oost-west gerichte weg gedacht. 
 
De landschappelijke inpassing van de bebouwing was in het gebied een belangrijk 
aandachtspunt. Een bebouwingsvrije zone van 5 meter langs het water (ook waterkering) en 
een gedekt kleurgebruik droegen bij aan een goede inpassing. Daarnaast werden eisen 
gesteld aan de hoekoplossingen en werd aandacht gevraagd voor de erfafscheidingen. Er was 
een indeling in individuele en projectmatige bouw. Bij projectmatig bouw zou van nature een 
samenhangend bebouwingsbeeld ontstaan. Qua architectuur werd gedacht aan 
baksteenarchitectuur. Het gebruik van plaatmateriaal, en vlakken hout etc. was niet 
toegestaan.  
 

Algemene uitgangspunten beeldkwaliteit fase 2  
De omgeving van het plan wordt gekenmerkt door een grote openheid van het landschap, de 
vaart de Alde Rien aan de oostzijde en aan de westzijde de 
Nessenwei, die buiten het dorp als een dijk door het landschap 
kronkelt. De eerste fase bevindt zich aan de zuidzijde van het te 
ontwikkelen gebied. 
 
Fase twee borduurt voort op de gewenste structuur rondom het 
sportveld en de daaruit voortkomende bebouwings- en 
verkeersstructuur. Vanuit klimaat en gesloten grondbalans, wordt 
alleen de nieuwe toegangsweg vanaf de Nessewei opgehoogd en 
het gebied daartussen met fase 1. De woningen aan de noordkant 
van de nieuwe ontsluitingsweg hebben daarom geen maaiveld op 
boezempeilniveau en grenzen aan de achterkant aan polderpeil. De 
woningen vormen de overgang in het beeld naar het verhoogde 
gebied richting het zuiden. 
 

                        Figuur 2: 
           Opgave fase 2 



  
Figuur 3:  Voorbeeld verkaveling en indicatieve bebouwing 
 
 
Vanuit de woonkwaliteit en nodige waterberging in het gebied wordt er aan de noordzijde 
een waterplas aangelegd op polderniveau. Deze waterplas heeft een functie voor opvang van 
regenwater in het gebied (waterberging) en kan "meebewegen" met de seizoenen. Dit heeft 
ook veel natuurwaarde. Daarnaast kan de vrijkomende grond gebruikt worden om het gebied 
op te hogen. 



 
De bebouwing langs het voetbalveld is de zichtzijde van het plan vanaf de doorgaande weg en 
zal zoveel mogelijk eenzelfde uitstraling krijgen als de woningen van fase 1, dat geldt ook voor 
de 5 onder een kap woningen. De woningen aan de Alde Rien zijn vrije kavels en individueel 
en krijgen gedekte kleuren als overgang/zicht vanaf het open landschap. 
 
De bebouwing aan de noordzijde vormt de overgang naar het open landschap. Aan die zijde 
kent het plan een asymmetrische kap, met een lage goot aan de waterzijde en een lage goot 
aan de straatzijde. 
 
 

 
Figuur 4: doorsnede waterwoningen 
 
 
De toe te passen kleuren in de gevels – geel, geelbruin, beige en houtkleur – plus ecologisch, 
biobased en circulair materiaalgebruik, sluiten goed aan bij de vele rietkragen aan deze zijde 
van het plangebied en zorgen daarmee, naast de terughoudende bouwhoogtes, voor een 
goede landschappelijke inpassing.  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Gewenste beeldkwaliteit 

Voor de beeldkwaliteit is het gebied Ald Rien fase 2 
verdeeld in de volgende deelgebieden:  
1. Één vijf onder een kapwoningblok en twee  
    twee onder een kapwoningen langs het voetbalveld 
2. Zes projectmatige waterwoningen  
3. Vier vrije kavels langs de Ald Rien.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Figuur 5: Kaart met deelgebieden 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 6: Projectmatig en individueel  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: Uitgangspunten nokrichting 
 
 
 



Gebied 1 
Één vijf onder een kapwoningblok en twee twee onder een kapwoningen langs het 
voetbalveld  
De architectuur sluit aan bij de architectuur van de eerder gerealiseerde fase: baksteen 
architectuur, rode en grijze tinten en projectmatig. 

 
 
 



 

Gebied 2 
Zes projectmatige waterwoningen. 
De toe te passen kleuren in de gevels – geel, geelbruinig, beige, houtkleur geven een beeld 
wat opgaat in het landschap. De projectmatige opzet geeft een beeld dat de woningen 
verschillend kunnen zijn, maar zijn wel eenduidig qua opzet en materiaal en zijn duidelijk 
familie van elkaar. Het materiaal is voornamelijk hout en zoveel mogelijk ecologisch, biobased 
en circulair. Plaatmateriaal als dak is mogelijk, zonnepanelen zijn gewenst. De woningen staan 
op palen of zijn drijvend en liggen los van de berm van de toegangsweg. De berm en zones 
tussen de woningen hebben een natuurlijke inrichting met water, steigers en rietzones. 



Daarnaast zijn er voorzieningen die er per woning nodig zijn, zoals postbussen, 
containerplekken, bergingen en fietsenstalling en parkeerplekken. Er wordt naar gestreefd dit 
zoveel mogelijk te groeperen op de kant en indien individueel dan zoveel mogelijk op dezelfde 
manier per woning. 

 
 
 



Gebied 3 
Vier zelfbouw kavels, individueel. 
Sluit aan bij de architectuur van fase 1; baksteen architectuur plus rode en grijze tinten en als 
overgang naar het landschap gedekte tinten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CRITERIA BEBOUWING  

Gebied 1  
Twee onder een kap en vijf onder een kap 
 
Algemeen 
De architectuur sluit zoveel mogelijk aan bij de architectuur van de eerder gerealiseerde fase 
van Ald Rien. 
Plaatsing 
• De woningen grenzend aan het voetbalveld vormen samen met de bestaande woningen 
een begeleidende wand in dezelfde rooilijn. 
• Bij de woningen aan de straat (5 onder een kap) achter de woningen aan het veld, wordt de 
lengte van het bouwblok onderbroken door een verbijzondering/verhoging in de voorgevel, 
zoals bij de twee onder een kap grenzend aan dit bouwblok. 
• Bij de twee onder een kap woningen is er op eigen erf ruimte voor minimaal 1 parkeerplaats 
per woning. 
Hoofdvorm 
• De woningen grenzend aan het veld krijgen eenzelfde korrelmaat als de bestaande 
woningen grenzend aan het veld. 
• De hoofdvorm van alle gebouwen is kantig. 
• De woningen hebben een lage gootlijn en zijn uitgevoerd in 1 bouwlaag met kap. 
• Kapvorm en dakhelling zijn vrij, maar sluiten aan bij de gewenste nokrichting. (zie figuur 7) 
• Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt. De hoogte van de bijgebouwen is 
beperkt tot één bouwlaag of één bouwlaag met een kap. 
Gevel 
• Bebouwing is op de openbare ruimte georiënteerd en in hoeksituaties is dit een 
tweezijdige oriëntatie. 
Detaillering en materiaalgebruik 
• Hoofdmateriaal van de woningen is metselwerk. Kleur van het metselwerk is roodachtig, 
afgestemd op het bestaande omgevingsbeeld. 
• Materiaalgebruik van de aan- en uitbouwen is afgestemd op het hoofdmateriaal met 
hoofdzakelijk metselwerk. 
• De dakbedekking uitvoeren in donkergrijze gebakken pannen. 
Overige 
• Op de grens met het openbaar gebied is geen sprake van dichte, hoge erf afscheidingen 
zoals metselwerk wanden of (houten) schuttingen. 
• Groene erfafscheidingen zoals hagen of staal met hedera hebben de voorkeur. 

 
 
Gebied 2 
Waterwoningen 
 
Plaatsing 
• De woningen grenzen aan de toegangsweg en liggen los van de kant. Ze hebben een 
verspringende rooilijn en eenzelfde korrelmaat. 



• De entree van de woning bevindt zich aan de toegangsweg en aan de waterkant van de 
woning is er een nadrukkelijke relatie met het water. 
• Bijgebouwen worden gegroepeerd gesitueerd in de kant van de weg in de daarvoor met 
'bijgebouwen' aangeduide zone in het bestemmingsplan en vormen een geheel met de 
parkeerplaatsen, containeropstelplekken en fietsenstalling plus eventuele overkapping. 
Hoofdvorm 
• De hoofdvorm van alle gebouwen is kantig en de woningen kennen eenzelfde architectuur 
(projectmatig). 
• Er is sprake van een enkelvoudige hoofdvorm zonder aan- en uitbouwen. Eventuele 
bergingen zijn geïntegreerd in de hoofdvorm. 
• De woningen staan op palen of zijn drijvend. 
• De woningen hebben een lage gootlijn en zijn uitgevoerd in één of twee bouwlagen 
• Kapvorm is assymetrisch en sluit aan bij de gewenste nokrichting (zie figuur 7)  
Gevel 
• Bebouwing is op de weg en op het water georiënteerd, een tweezijdige oriëntatie. 
Detaillering en materiaalgebruik 
• Hoofdmateriaal van de woningen is hout, ecologisch, biobased en circulair.  
• De toe te passen kleuren in de gevels zijn geel, geelbruin, beige, houtkleur zodat de 
woningen opgaan in het landschap. De kleurstelling is over het hele gebied gelijk en kent een 
projectmatige opzet. 
• Plaatmateriaal als dak is mogelijk, zonnepanelen zijn gewenst.  
• Materiaalgebruik van de bijgebouwen op de kant is afgestemd op het hoofdmateriaal. 
Overige 
• Op de grens met het openbaar gebied en het water is geen sprake van dichte, hoge 
afscheidingen zoals metselwerk wanden of (houten) schuttingen. 
• Rietzones als erfscheidingen hebben de voorkeur. 
 

 
Gebied 3  
Vrijstaande woningen zelfbouw kavels 
 
Algemeen 
De architectuur sluit aan bij de architectuur van de eerder gerealiseerde fase van Ald Rien. 
Plaatsing 
• Een verspringende rooilijn met een variatie aan volumes heeft de voorkeur. 
• Er is op eigen erf ruimte voor minimaal 2 parkeerplaatsen per woning. 
Hoofdvorm 
• De hoofdvorm van alle gebouwen is kantig. 
• De woningen hebben een lage gootlijn en zijn uitgevoerd in 1 bouwlaag met kap. 
• Kapvorm en dakhelling zijn vrij, zie figuur 7. 
• Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt. De hoogte van de bijgebouwen is 
beperkt tot één bouwlaag of één bouwlaag met een kap. 
Gevel 
• Bebouwing is op de openbare ruimte georiënteerd en in hoeksituaties is dit een tweezijdige 
oriëntatie. 
Detaillering en materiaalgebruik 



• Hoofdmateriaal van de woningen is metselwerk. Kleur van het metselwerk is roodachtig, 
afgestemd op het bestaande omgevingsbeeld. 
• Materiaalgebruik van de aan- en uitbouwen is afgestemd op het hoofdmateriaal met 
hoofdzakelijk metselwerk. 
• De dakbedekking uitvoeren in donkergrijze gebakken pannen. 
Overige 
• Op de grens met het openbaar gebied is geen sprake van dichte, hoge erf afscheidingen 
zoals metselwerk wanden of (houten) schuttingen. 
• Groene erfafscheidingen zoals hagen of staal met hedera hebben de voorkeur. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Aan de noordzijde van Oosthem ligt de woningbouwlocatie Ald Rien (fase 1). In december 2021 heeft de gemeenteraad 

ingestemd voor de tweede fase van maximaal 20 woningen aan de noordzijde van fase 1. Hierbij wordt tevens een land-

schappelijke inpassing opgezet voor de overgang naar het buitengebied. Om deze tweede fase juridisch-planologisch moge-

lijk te maken wordt er een bestemmingsplan opgesteld. 

 

In het Besluit milieueffectrapportage is in categorie D (sectie D 11.2) opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2.000 

of meer woningen of een oppervlakte van 100 hectare of meer. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder deze drempel-

waarden (20 woningen). Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. Dit 

document bevat deze beoordeling. 

 

1.2 Wat houdt een m.e.r.-beoordeling in? 
In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke regeling voor de 

m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen nood-

zakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij 

moet het bevoegd gezag rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn mili-

eueffectbeoordeling, te weten:  

● de plaats van het project;  

● de omvang van het project;  

● de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 

Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig 

is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en 

mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. 

 

1.3 Leeswijzer 
Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  

 

● beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 

● licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  

● geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling. 
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2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT 

2.1 Plaats van het project 
Het plangebied ligt aan de noordzijde van het dorp Oosthem. Het plangebied omvat agrarische gronden, die grenzen aan 

de straat Ald Rien, ten oosten van de Nessenwei en ten westen van het water Alde Riene. Zie figuur 2.1. voor de globale 

ligging van het plangebied. 

 

 

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied 

Beschermde gebieden – Milieugevoelige gebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied, zie figuur 2.2. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

zijn de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving en, op iets grotere afstand, de Witte en Zwarte Brekken. De Oudegaas-

terbrekken, Fluessen en omgeving liggen op circa 3,7 kilometer afstand en is het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Het 

plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zie figuur 2.3. Het dichtstbijzijnde natuurge-

bied behorende tot het NNN ligt op een afstand van circa 1,4 km. Het plangebied is niet gelegen in een weidevogelkansge-

bied, zie figuur 2.4.  
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Figuur 2.2  Plangebied (rode stip) en Natura 2000 gebied (aerius.nl) 

 

Figuur 2.3 Plangebied (rode stip) en Natuurnetwerk Nederland (groene gebieden). (fryslan.nl) 
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Figuur 2.4 Plangebied (rode stip) en weidevogelbeschermingsgebieden (Nota Weidevogels) 

Archeologie 
In het plangebied is in 2007 een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen als bij-

lage 6. Uit het veldonderzoek blijkt dat het gebied is opgebouwd uit lagen veen en zware klei. Op een hoogte van circa -1,8 

meter NAP is een overgang van veen naar klei aanwezig. Deze overgang markeert de inbraak van een getijgeul die het ge-

bied ontwaterde. Langs de westrand van het onderzoeksgebied is direct boven deze overgang een brandlaagje aanwezig. 

Het houtskool daarvan is waarschijnlijk afkomstig van westelijk van het gebied, mogelijk van het opzettelijk plat branden 

van kweldervegetatie. Aanwijzingen voor menselijke activiteiten binnen het onderzoeksgebied zelf zijn niet gevonden. 

 

In het bestemmingsplan ‘Dorpen midden / oost Gemeente SWF’  is aangegeven dat het plangebied de dubbelbestemming ’ 

Waarde - Archeologie 2’ heeft. Voor deze dubbelbestemming geldt voor alle bodemverstorende activiteiten met een op-

pervlakte groter dan 500 m2 en bodemingrepen dieper dan 0,40 meter een archeologische onderzoeksplicht. 

 

Cultuurhistorie  

Op basis van de Cultuur Historische Kaart (CHK) van de provincie Fryslân liggen ter plaatse van het plangebied geen cultuur-

historische waarden. Wel is de Nessenwei aangeduid als historisch pad en de Alde Rien als vaarweg aangeduid. 

 

2.2 Huidige situatie  
Algemeen 

Het dorp Oosthem is voornamelijk een woondorp, met slechts enkele voorzieningen. Het gaat daarbij onder meer om twee 

kerken en een bakkerij. Voor het overige zijn vrijwel uitsluitend woningen aanwezig. Deze woningen bestaan voornamelijk 

uit één bouwlaag met een kap, al zijn er recentelijk ook woningen gerealiseerd van twee bouwlagen met een kap. 
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Planologisch 

Het plangebied is opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Dorpen midden / oost Gemeente SWF', dat is vastgesteld 

op 23 januari 2020. In het geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als 'Agrarisch', zie figuur 2.5. 

 

 

Figuur 2.5  Uitsnede geldende bestemmingsplan Dorpen midden/oost Gemeente SWE 

De gronden binnen de bestemming 'Agrarisch' zijn bestemd voor de uitoefening van een agrarisch activiteiten van een 

agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. In het plangebied zijn geen agrarische 

bouwmogelijkheden aanwezig. Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn de woningen en  de functie wonen niet 

toegestaan binnen de agrarische bestemming. 

 

 

2.3 Kenmerken van het project  
Het plan betreft de nieuwste uitbreiding van het dorp; Ald Rien fase 2. Op de agrarische gronden die in de huidige situatie 

aanwezig zijn worden maximaal 20 woningen gerealiseerd met bijbehorend openbaar gebied. Een impressie van de inde-

ling van het plangebied is weergegeven in figuur 2.6. 
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Figuur 1.6  Impressie plangebied 

De nieuwbouw in het plan bestaat volledig uit grondgebonden woningen. Er worden zowel woningen bestaande uit één 

bouwlaag met kap mogelijk gemaakt, als woningen bestaande uit twee bouwlagen met kap. In het noordoosten komt een 

speciaal type woningen voor: de waterwoning. Deze worden in een waterpartij gesitueerd. Ten noorden van de woningen 

wordt een gebied ingericht ten behoeve van de landschappelijke inpassing van deze uitbreidingswijk. Deze zijde grenst di-

rect aan het buitengebied, waardoor een dergelijke inpassing noodzakelijk is. 

 

Verkeer en parkeren  

Het plangebied wordt in de toekomstige situatie op twee manieren ontsloten, op de Ald Rien en op de Nessenwei.  Het 

plangebied zal voor het grootste deel ontsloten worden in de richting van De Cingel.  

 

 

Figuur 2.7  Verkeerstoedeling plangebied. Link de Nessenwei, rechts via Ald Rien. 



 

10/17   

Ter hoogte van de kruising met de Zuidwesthoekweg zal in de meeste gevallen in noordelijke richting worden gereden naar 

Sneek en via de Kern IJlst naar de N345 en de N7. Een kleiner deel van het verkeer zal via de Nessenwei in noordelijke rich-

ting rijden in de richting van Nijland. De Ald Rien en de Nessenwei zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de be-

bouwde kom waarbij een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. De Cingel en de Zuidwesthoekweg zijn gecategoriseerd 

als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom.  Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. 

 

Langzaam verkeer 

Op de Ald Rien, Nessenwei en Cingel zijn geen aparte fietsvoorzieningen aanwezig en deelt het fietsverkeer de rijbaan met  

het gemotoriseerd verkeer. Langs de Zuidwesthoekweg ligt aan de oostzijde een vrijliggend tweerichtingen fietspad.  

 

Openbaar vervoer 

Het plangebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op circa 500 meter loopafstand ligt een bushalte aan De Cin-

gel. Hier halteert 1 maal per uur buslijn 9001. Deze buslijn verbindt onder andere Oosthem met NS station IJlst. Vanaf sta-

tion IJlst gaat 1 maal per uur een trein in de richting van Sneek en Leeuwarden. 

 

Parkeren 

De parkeerbehoefte is bepaald aan de hand van de gemeentelijke parkeernormen (Parkeernormennota Súdwest-Fryslân  

2018). In de nota wordt voor woningen onderscheid gemaakt in prijs of woonoppervlak. Voor de woningen is uitgegaan van 

een worst-case benadering en zijn de woningen getypeerd als ‘Koop/huur, duur/midden’ De parkeernorm hiervan bedraagt 

2,0 parkeerplaats per woning.  
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3. KENMERKEN VAN DE MILIEUEFFECTEN 

3.1 Verkeer en parkeren 
Een uitbreiding van 20 woningen is voor een dorp als Oosthem een relatief grote woningbouwontwikkeling, die ook op het 

gebied van verkeer en parkeren mogelijk invloed kan hebben op de omgeving. Om die reden is ten behoeve van dit be-

stemmingsplan een mobiliteitstoets uitgevoerd, om zo de gevolgen op het gebied van verkeer en parkeren inzichtelijk te 

maken. Deze toets is opgenomen als bijlage van dit document. 

 

Het onderzoek concludeert dat, uitgaande van een worst-case scenario waarbij wordt uitgegaan dat alle woningen vrij-

staande koopwoningen zijn, een verkeersgeneratie op van 182 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag gegenereerd 

wordt. Dit verkeer wordt via twee aansluitingen op het bestaande wegennet afgewikkeld, namelijk via de Nessenwei en Ald 

Rien. Gezien de inrichting en functie van de omliggende wegen, zal de toevoeging van het verkeer als gevolg van de plan-

ontwikkeling niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.  De parkeerbehoefte van het plan 

bedraagt maximaal 40 parkeerplaatsen, uitgaande van een worst-case scenario waarbij alle woningen van de categorie zijn 

met de hoogste parkeernorm. De volledige parkeerbehoefte wordt binnen het plan opgevangen waardoor de planontwik-

keling niet zal leiden tot parkeerproblemen. 

 

3.2 Geluid 
Het plangebied ligt in deels binnen en deels buiten "stedelijk gebied" en binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone (250 

meter) van de Nessenwei als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder. De woningen zelf worden aan 30 km/uur-we-

gen gesitueerd en deze wegen kennen daarom geen wettelijke geluidzone. 

 

Hoewel de woningen (deels) binnen de geluidzone van de Nessenwei komen te staan, is gezien de situatie ter plaatse, op 

voorhand in te schatten dat een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk is. De Nessenwei betreft een zeer verkeersluwe 

weg. De weg loopt van Oosthem het buitengebied in, en komt uiteindelijk uit bij kleine plaatsen zoals Abbegaasterrige en 

Folsgare. Het aantal verkeersbewegingen dat hierlangs komt is daardoor zeer beperkt en betreft voornamelijk bestem-

mingsverkeer. Oosthem wordt voornamelijk via de andere kant van het dorp bereikt en ontsloten, in de richting van Nije-

zijl, IJlst en Sneek. Bovendien komen de woningen op een vrij ruime afstand tot deze weg te staan. 

 
Voor toetsing van het uitstralingseffect bestaat geen wettelijk kader. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat bij een toe-

name van de verkeersomvang met meer dan 40% sprake is van een geluidstoename van meer dan 1,5 dB (wat voor het 

menselijk oor hoorbaar is). De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling bedraagt volgens de eerder genoemde be-

rekening in een worst-case scenario 182 mvt/etmaal. Gezien de aantal inwoners/huizen binnen Oosthem zal de extra bij-

drage van 182 mvt/etmaal minder zijn dan 40% van de totale verkeersintensiteit. Relevante negatieve uitstralingseffecten 

naar de omgeving zijn dan ook uitgesloten. 

 

3.3 Luchtkwaliteit 
De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling bedraagt maximaal 164 mvt/etmaal. De maximale bijdragen als gevolg 

van deze verkeersgeneratie zijn berekend met behulp van de NIBM-tool (tabel 3.1). De maximale bijdrage voor NO2 be-

draagt 0,09 µg/m³. Voor PM10 bedraagt de maximale bijdrage 0,02 µg/m³. Uit de berekening blijkt dat de beoogde ontwik-

keling ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen en is vrijgesteld van toetsing 

aan de grenswaarde. 
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Tabel 3.1 

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gege-

ven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2021die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de N7 ten noorden van het plangebied. Uit de NSL-monitoring-

stool blijkt dat in 2021 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze N7 ruimschoots onder de 

grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen voor deze weg bedroegen in 2021; 14.3 µg/m3 voor 

NO2, 13.7 µg/m3 voor PM10 en 6.5 µg/m3 voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concen-

tratie PM10 bedroeg 6.0 dagen. Aangezien direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit 

ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate 

een locatie verder van de maatgevende weg ligt. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen zo-

doende worden uitgesloten. 

 

3.4 Externe veiligheid 
Om na te gaan of sprake is van risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen is gebruik gemaakt van de risico-

kaart. Hieruit is naar voren gekomen dat in de wijde omgeving geen risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidin-

gen aanwezig zijn die invloed hebben op het plangebied. De beoogde ontwikkeling betreft geen risicobron en zal dan ook 

geen negatief effect hebben op omliggende (beperkt) kwetsbare objecten. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde 

ontwikkeling kunnen zodoende worden uitgesloten. 
 

3.5 Bodem 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (VVMA, 20 april 2022, 

220223/JvdM). Dit onderzoek is toegevoegd aan de bijlage van dit document. Uit dit onderzoek blijkt dat er licht verhoogde 

concentraties zware metalen en barium in het grondwater voor komen. Het onderzoek concludeert dat de gemeten con-

centraties dusdanig laag zijn dat een aanvullend onderzoek naar deze parameters niet noodzakelijk is. De bodem is geschikt 

voor de wonen. Wel dient rekening gehouden te worden met de resultaten uit de bodemonderzoek. Verder zal de beoogde 

ontwikkeling geen negatief effect hebben op de bodem. Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kun-

nen zodoende worden uitgesloten. 
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3.6 Water 
Onderstaand een uitsnede van de legger van het waterschap, figuur 3.1. Binnen het plangebied is er sprake van meerdere 

watergangen. Aan de oostzijde van het plangebied ligt een regionale waterkering. De functie van deze regionale kering mag 

niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Voor werkzaamheden in de beschermingszone van 

deze kering geldt een vergunningplicht. In de uitvoering zal  rekening  worden gehouden met de eisen van het wetterskip. 

 

 

Figuur 3.1 Uitsnede legger plangebied (legger Wetterskip) 

Waterkwantiteit 

Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat de toename verhard oppervlak in een gebied voor 10% wordt gecompen-

seerd in de vorm van nieuw oppervlaktewater of waterberging. Het dempen van watergangen moet volledig gecompen-

seerd worden. Deze compensatie is bedoeld om wateroverlast door het versneld afvoeren van hemelwater vanaf de ver-

hardingen te voorkomen. Compensatie is nodig bij een toename aan verharding van meer dan 200 m2 binnenstedelijk en 

meer dan 1.500 m2 buitenstedelijk. Om te voorzien in de benodigde watercompensatie wordt een waterpartij aangelegd in 

het noorden van het plangebied. De compensatie voor verharding en bebouwde oppervlak voor Ald Rien fase 1 is ook mee-

genomen in dit plan (bovenop de compensatie voor fase 2).  

 
Het hemelwater zal in het plangebied van fase 2 van Ald Rien afwateren op de nog te realiseren waterpartij. Het plan is in 

de eerste fase uitgewerkt voor hemelwaterlozing in de polder. Fase 1 loost in de sloot langs de Nessenwei. 

 

Het plangebied en de waterpartij is op polderniveau gelegen, maar de woningen worden op boezemniveau gebouwd of 

komen op palen (boezempeilhoogte) dan wel drijfend op het water te staan en zijn daarmee klimaatadaptief. De waterpar-

tij wordt duurzaam ingericht met natuurvriendelijke oevers. De waterplas vangt het regenwater van de buurt op en be-

weegt daardoor met de seizoenen mee, wat een grote natuurwaarde met zich meebrengt.  
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Het peil van de aan te leggen waterpartij is gepland op -1.70 NAP. Hiervoor wordt een peilwijziging aangevraagd. Bij de 

aanleg van het wandelrondje wordt rekening gehouden met voldoende drooglegging. De paden worden niet verhard maar 

in gras uitgevoerd en met maaien wordt het pad aangeduid. 

 

Waterkwaliteit 

Voor een goede waterhuishouding zal het water kunnen instromen vanaf de zijde van De Alde Rien. De verversing zal wor-

den verzorgd door het water van de sloot langs de Nessenwei door de waterpartij te leiden. In de sloot langs de Nessenwei 

wordt aan de noordkant van de aansluiting een pendam geplaatst met een hoogte van -1,60 NAP (voorstel). Aan de af-

stroomzijde van de vijver komt een pendam met een vertragende afvoer met een maximale hoogt van -1,60 NAP en mini-

male hoogte van -1,70 NAP (voorstel). Hiermee kan verversing van het water plaatsvinden en kan tevens vertraagde afvoer 

plaatsvinden. 

 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van het oppervlakte- en grondwater worden duurzame, niet-uitloogbare ma-

terialen gebruikt, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.  

 

 

3.7 Ecologie 
3.7.1 Gebiedsbescherming 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 is het plangebied niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Negatieve effecten 

als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het Natuurnetwerk Nederland kunnen dan ook worden uitgesloten. Voor het 

onderzoeken van de mogelijke effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden is er een stikstofonderzoek uitgevoerd. Dit 

onderzoek is toegevoegd aan de bijlage van dit document.  

 

Het onderzoek geconcludeerd dat directe effecten, zoals verstoring, verontreiniging, versnippering etc. zijn, aan de hand 

van de ligging, uit te sluiten. Indirecte hinder als gevolg van verkeersbewegingen zijn ook niet aan de orde, omdat autover-

keer de natuurgebieden niet hoeft te kruisen om de planlocatie te bereiken. Geconcludeerd wordt dat de gebieden op zo-

danig grote afstand liggen dat het plan geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van deze gebieden 

heeft. 

 

Voor het voorgenomen project is een Aerius-berekening uitgevoerd, die is opgenomen als bijlage van dit document Uit de 

berekening blijkt dat voor de exploitatiefase de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er der-

halve geen relevant effect is. Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn dus niet aan de orde. 

 

3.7.2 Soortenbescherming 

Ten behoeve van dit plan is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (FaunaX, Quickscan Wet natuurbescherming, april 

2022. Het onderzoek is opgenomen als bijlage van dit document. Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren 

gekomen: 

 

Algemene broedvogels 

Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan nesten alleen tijden de broed-

tijd beschermd zullen zijn. Er wordt geadviseerd om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. 

 

Meervleermuis (vliegroute) 

De Alde Rien kan dienen als essentiële vliegroute voor de meervleermuis. Er wordt geadviseerd om uitstraling van fel 

kunstlicht tussen zonsondergang en zonsopkomst in de richting van deze vaart te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, 

dient op basis van nader onderzoek te blijken of sprake is van een essentiële vliegroute en zijn mogelijk maatregelen nood-

zakelijk. De aanbeveling van de lichtuitstraling richting de vaart wordt bij de verdere uitwerking van het project opgevolgd 

en hier worden worden met de toekomstige eigenaren afspraken over gemaakt. Ook is in het bestemmingsplan hiervoor 

een beschermende regeling opgenomen. 
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Grote modderkruiper 

De aanwezigheid van de grote modderkruiper in de sloten rond het plangebied kan niet op voorhand worden uitgesloten. 

Er wordt slechts één nieuwe inlaat gecreëerd vanuit de sloot langs de weg. Daarbij kan rekening worden gehouden met 

eventueel aanwezige soorten.  

 

Nader onderzoek Grote Modderkruiper 

Op basis van de quickscan flora en fauna is nader onderzoek geadviseerd naar de Grote Modderkruiper. Dit onderzoek is 

uitgevoerd en opgenomen als bijlage van dit document. Op basis van het nader onderzoek is geconcludeerd dat de sloten 

rond het plangebied geen onderdeel zijn van leefgebied van de grote modderkruiper. Voor deze soort zijn derhalve geen 

vervolgstappen benodigd voor de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden. 

 

Zorgplicht 

Er kunnen enkele soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt in het geval van schade aan deze 

soorten. De zorgplicht schrijft voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om 

schade aan wilde planten en dieren zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Weidevogelkansgebied 

Het plangebied ligt op circa 10 meter afstand tot weidevogelkansgebied. Er wordt geadviseerd de werkzaamheden binnen 

het plangebied buiten de voorgenoemde broedperiode uit te voeren, maar dat de voorgenomen werkzaamheden niet ge-

paard gaan met een verhoging van de verstoring van weidevogels in dit weidevogelkansgebied, waar door aanwezigheid 

van de bebouwde kom van Oosthem al sprake van is.  

 

3.8 Cultuurhistorie en archeologie  
3.8.1 Archeologie  

Voor het gehele terrein acht het onderzoeksbureau beschermende of beperkende maatregelen niet wetenschappelijk ver-

dedigbaar en archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. De gemeente als bevoegd gezag is akkoord met dit se-

lectieadvies. Er worden er geen eisen verbonden aan een eventuele omgevingsvergunning vanuit de archeologische monu-

mentenzorg en dus kan de dubbelbestemming voor archeologische waarden komen te vervallen. Wel blijft de archeolo-

gische 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 arche-

ologie betreft, dit moet worden gemeld bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 

3.8.2 Cultuurhistorie  

Op basis van de Cultuur Historische Kaart (CHK) van de provincie Fryslân liggen ter plaatse van het plangebied geen cultuur-

historische waarden. Wel is de Nessenwei aangeduid als historisch pad en de Alde Rien als vaarweg aangeduid. Deze blijven 

echter ook in de voorgenomen situatie aanwezig en onaangetast door de ontwikkeling. Er wordt daarmee geen afbreuk 

gedaan aan de cultuurhistorische waarden in de omgeving.  
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3.9 Mitigerende maatregelen 
Verder zijn geen aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk De volgende randvoorwaarden zijn van belang:  

 

• Watercompensatie; 

• Zorgplicht flora en fauna. 

o Er kunnen enkele soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt in het geval van 

schade aan deze soorten. De zorgplicht schrijft voor dat men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mo-

gelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
 

4. CONCLUSIE 

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied niet ligt in kwetsbaar gebied en/of gebied met een beschermde 

status. De aard en omvang van het plan leiden niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Het doorlopen van een volle-

dige m.e.r.-procedure is zodoende niet noodzakelijk. 
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1   INLEIDING 

1.1  Algemeen 

In opdracht van Rho Adviseurs is door WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van het bestemmingsplan Ald Rien (fase 2) in Oosthem. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond).  

1.2  Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 

Aanleiding van het verkennend onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het bestemmingsplan. Het doel van 

het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten 

kan bepaald worden of de milieuhygiënische bodemkwaliteit voldoende geschikt is voor de voorgenomen plannen. 

1.3  Kwaliteitswaarborg 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de SIKB-protocollen 2001 en 2002. WMR Rinsumageest bv is voor uitvoering 

van de veldwerkzaamheden bij (water)bodemonderzoek gecertificeerd door het KIWA volgens de BRL SIKB 2000 

(certificaatnummer K9198). 

 

Het procescertificaat van WMR Rinsumageest bv en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 

op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

WMR Rinsumageest bv is op geen enkele wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Ook bestaan er geen 

eigendomsverhoudingen met betrekking tot het te onderzoeken terrein. Hiermee wordt voldaan aan de 

onafhankelijkheidseisen uit de BRL 2000. Daarnaast is in het belang van een gewaarborgde functiescheiding tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer geen sprake van een directe relatie (opdracht uit eigen organisatie).  

 

De analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 in het erkende laboratorium van Eurofins Analytico.   

1.4  Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• De resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) 

• De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3) 

• Het toetsingskader (hoofdstuk 4) 

• De analyseresultaten en de toetsing (hoofdstuk 5) 

• Een samenvatting van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) 

 

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. 
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2   VOORONDERZOEK 

2.1  Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de 

onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen.  

2.2  Algemene locatiegegevens 

In bijlage 1 is een kadastrale kaart opgenomen, waarop de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn 

weergegeven. In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. 

 
Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Nesserwei - Ald Rien, Oosthem 

Kadastrale gegevens Gemeente Nieuwland Friesland, sectie J, nrs 684 en 693 (dls) 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 2 ha 

Huidig gebruik Weiland 

2.3  Geraadpleegde bronnen 

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Opdrachtgever 

• Locatie-inspectie (gecombineerd met veldwerk) 

• Bodeminformatiesysteem Nazca-i 

• Dinoloket 

• Het Kadaster (www.kadaster.nl)  

2.4  Actuele situatie en historische situatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich ten noordoosten van de dorpskern van Oosthem. De locatie betreft grasland.          

 

PFAS 

In opdracht van de Fumo is onderzoek verricht naar het voorkomen van PFAS is de provincie Fryslân. Het onderzoek 

is uitgevoerd door Antea Group (23 januari 2020, projectnummer 0457469.100). Uit de resultaten van het 

onderzoek blijkt dat de gemiddelde gehalten aan PFAS in Fryslân lager of gelijk zijn aan de door het ministerie 

vastgestelde tijdelijke achtergrondwaarden. Hiermee is grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart weer 

mogelijk. 

Voor de onderzoekslocatie zijn er geen aanwijzingen voor een verontreiniging met PFAS. PFAS is onder andere 

water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten. Bijvoorbeeld in smeermiddelen, 

voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook 

worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. 
 

Toekomstige situatie 

Het ligt in de bedoeling om het huidige plan ‘Ald Rien’ met een tweede fase uit te breiden ten behoeve van 

woningbouw. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2 ha.  

 

Omliggende percelen  

De omliggende percelen bestaan voornamelijk uit landbouwpercelen. Ten zuiden is het huidige plan ‘Ald Rien’ 

gesitueerd. Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn geen gegevens bekend omtrent milieuverdachte 

activiteiten en calamiteiten. 

 

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 

2.5  Bodemopbouw en geohydrologie onderzoekslocatie 

De bodemopbouw en geohydrologie van de locatie is afgeleid uit de boorbeschrijvingen op de locatie, de 

Grondwaterkaart van Nederland, Regis II v2.2 (Dinoloket) en in tabel 2.2 weergegeven. 
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Tabel 2.2: Bodemopbouw en geohydrologie onderzoekslocatie 

Diepte (m -mv) Samenstelling Formatie Geohydrologische eenheid 

0 - 4,3 klei, matig siltig, en veen Naaldwijk (holoceen) deklaag 

4,3 - 11 zand, matig siltig Boxtel 1e watervoerende pakket 

11 - 15 keileem Drenthe (Gieten) 1e scheidende laag 

2e watervoerende pakket 15 - 19 zand Drachten 

19 - 29 klei Urk 2e scheidende laag 

 

Uit het grondwaterbeschermingsplan van de provincie Fryslân blijkt dat de locatie niet in een 

grondwaterbeschermingsgebied ligt. De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is niet bekend. De 

grondwaterstroming wordt in de regel met name bepaald door lokale watergangen en voorkeursstromingen (als 

gevolg van o.a. vijvers en sloten). 

2.6  Voorgaande bodemonderzoeken  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in maart 2007 door Oranjewoud (projectnr 164959-166366) een 

verkennend bodemonderzoek verricht. Uit de resultaten blijkt dat in zowel de grond als het grondwater geen 

verhoogde gehalten gemeten zijn.  

2.7  Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn er geen aanwijzingen voor een vermoeden van 

bodemverontreiniging. De locatie wordt als onverdacht voor bodemverontreiniging beschouwd. 

2.8  Opstelling onderzoekshypothese  

Conform de NEN 5740 is voor de onderzoekslocatie een onderzoekshypothese met een onderzoeksstrategie 

opgesteld welke in tabel 2.3 worden weergegeven. 

 
Tabel 2.3: Onderzoekslocatie met onderzoeksstrategie 

Locatie Oppervlakte Verdacht/onverdacht Aard verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

Onderzoekslocatie Circa 2 ha Onverdacht  - ONV-GR-NL 

ONV-GR-NL  Grootschalig onverdachte niet-lijnvormige locatie 

 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs 

gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven 

respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

 

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest dient plaats te vinden conform de  

NEN 5707. Vooralsnog is er geen aanleiding voor het uitvoeren van een onderzoek naar asbest in de bodem 

conform NEN 5707. Bij de uitvoering van het veldwerk dient aandacht te worden besteed aan het eventueel 

zintuiglijk voorkomen van asbest op en in de bodem. 
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3   VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende monsternemer J.R. Duinstra volgens de SIKB-protocollen 

2001 en 2002. Hij werd hierbij geassisteerd door de veldwerker in opleiding, J. Wiersma. De veldwerkzaamheden 

zijn uitgevoerd op 5 april 2022. De boringen zijn uitgevoerd met een edelmanboor. De grond van de boringen is per 

bodemlaag bemonsterd met een maximaal bemonsteringstraject van 0,5 meter. De peilbuizen zijn, na voldoende 

doorpompen, bemonsterd op 12 april 2022 met behulp van een slangenpomp.  

 

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden. 

 
Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

 

 

 

 
 

De situering van de onderzoekslocatie en de boringen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Het maaiveld en de opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van 

bodemvreemde en asbestverdachte materialen. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. 

 

De bodemkundige beoordeling van de boringen is weergegeven op de boorprofielen in bijlage 3.  

 

Veldmetingen grondwater 

In tabel 3.2 zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
 

Tabel 3.2: Resultaten veldmetingen grondwater 

 

 

 

 

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad en geleiding zijn normaal voor de omgeving waarin de onderzoekslocatie 

zich bevindt. De troebelheid van de grondwatermonsters voldoet aan de verwachte natuurlijke waarde  

(0-10 NTU). Het meten van een verhoogde troebelheid is overigens niet bezwaarlijk maar kan gebruikt worden bij 

de interpretatie van de analyseresultaten. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde laboratorium van 

Eurofins Analytico. De samenstelling van de te analyseren monsters heeft plaatsgevonden op basis van de 

resultaten van het veldonderzoek. De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een 

zo representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.  

 

  

Locatie (oppervlakte) Veldwerkzaamheden 

Uitvoering Aantal Codering boring 

Onderzoekslocatie (circa 2 ha) 

 

 

boring met peilbuis 

boring tot 2,0 m -mv 

boring tot 0,5 m -mv 

3 

4 

17 

nrs. 1 t/m 3 

nrs. 4 en 7 

nrs. 8 t/m 24 

Peilbuis   Filterstelling (cm -mv) Grondwaterstand (cm -mv) pH (-) Ec (µS/cm) Troebelheid (NTU) 

1 100 - 200 45 6,3 1.930 <10 

2 150 - 250 82 6,4 2.120 <10 

3 500 - 600 270 6,4 2.300 <10 
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In tabel 3.3 is de samenstelling van de (meng)monsters en de analysepakketten weergegeven. 

 
Tabel 3.3: Samenstelling (meng)monsters en analyses 

Codering 

(meng)monster 

Deelmonster: boring met monstertraject 

(cm -mv) 

Analysepakket 

MMbg1 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18 (0-50) NEN 5740 basispakket grond* 

MMbg2 2, 3, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 (0-50) NEN 5740 basispakket grond 

MMog1 1 (80-110), 4, 5 (50-100) NEN 5740 basispakket grond 

MMog2 2, 3 (50-100), 6 (50-95) NEN 5740 basispakket grond 

Peilbuis 1 Peilbuis 1 (filter: 100-200) NEN 5740 basispakket grondwater** 

Peilbuis 2 Peilbuis 2 (filter: 150-250) NEN 5740 basispakket grondwater 

Peilbuis 3 Peilbuis 3 (filter: 500-600) NEN 5740 basispakket grondwater 

* droge stof, zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn),  minerale olie, PAK-10, PCB, organisch stofgehalte en lutum 

** zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), minerale olie, aromatische en chloorhoudende verbindingen, zuurgraad en geleiding 

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
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4   TOETSINGSKADER 

De gemeten gehalten aan verontreinigende stoffen in de grond worden beoordeeld op basis van “AW 2000” (TNO-

rapport 2006-U-R0044/A; maart 2006) en de “Circulaire Bodemsanering 2013” (Staatscourant, nummer 16675, 27 

juni 2013). In deze regelgeving zijn normen aangegeven voor het vaststellen van bodemvervuiling aan de hand van 

achtergrond-, tussen- en interventiewaarden. Voor het grondwater wordt in plaats van de achtergrondwaarde, de 

streefwaarde gebruikt als toetsingscriterium. 

 

Barium 

De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was 

dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten 

opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld 

op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s.  

 

Het beoordelingsniveau van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden, waaraan verontreinigende stoffen 

worden getoetst, is in onderstaande tabel weergegeven: 

 
Tabel 4.1: Interpretatie van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden (Wbb) 

Beoordelingsniveau verontreinigende stof  Waardering Toelichting 

≤ Achtergrond-/streefwaarde (of detectiegrens) niet verontreinigd De achtergrond-/streefwaarde geeft het uiteindelijk te bereiken 

kwaliteitsniveau van de bodem aan waarbij de functionele 

eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft 

volledig hersteld zijn. > Achtergrond-/streefwaarde ≤ Tussenwaarde licht verhoogd 

> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde matig verhoogd Naast de streef-/achtergrond- en interventiewaarden worden de 

gemeten waarden getoetst aan het criterium (A/S+I)/2, de 

zogenaamde tussenwaarde. Bij overschrijding van de 

tussenwaarde bestaat er een vermoeden van een ernstige 

bodemverontreiniging en wordt nader onderzoek noodzakelijk 

geacht. 

> Interventiewaarde sterk verhoogd De interventiewaarde geeft het niveau aan waarbij 

verontreinigingen in de bodem zodanig zijn dat er een ernstige of 

dreigende vermindering optreedt van de functionele 

eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant. Bij 

gehalten boven de interventiewaarde en een bepaalde hoeveelheid 

verontreinigde grond/sediment (≥25 m3) of grondwater (≥100 m3), 

is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

  

Bodemtypecorrectie 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie 

omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G, onderdeel III van de 

Regeling Bodemkwaliteit. 

 

Besluit Bodemkwaliteit 

De regels voor de afvoer van grond zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. De analyseresultaten zijn 

indicatief getoetst aan de achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie zoals deze zijn 

opgenomen in de “Regeling bodemkwaliteit” (bijlage B, tabel 1). Opgemerkt dient te worden dat de 

veldwerkzaamheden en chemische analyses niet conform de AP-04 richtlijnen zijn uitgevoerd. Aan de resultaten 

van dit onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die 

conform Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
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 5   ANALYSERESULTATEN EN TOETSING 

5.1 Grond 

De analyseresultaten en interpretatie van de grond is weergegeven in tabel 5.1. 
 

Tabel 5.1: Interpretatie analyseresultaten grond 

Monster Boringnrs. met monstertraject (cm -mv) Mate van verontreiniging Wbb Bodemkwaliteitsklasse 

Bbk* > AW > T > I 

MMbg1 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18 (0-50) - - - Altijd toepasbaar 

MMbg2 2, 3, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 (0-50) - - - Altijd toepasbaar 

MMog1 1 (80-110), 4, 5 (50-100) - - - Altijd toepasbaar 

MMog2 2, 3 (50-100), 6 (50-95) - - - Altijd toepasbaar 

-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 

> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde   

> T  : overschrijding van de tussenwaarde 

> I  : overschrijding van de interventiewaarde 

*  : indicatieve toetsing bij toepassing op landbodem 

5.2 Grondwater 

De analyseresultaten en interpretatie van het grondwater is weergegeven in tabel 5.2.  

  
Tabel 5.2: Interpretatie analyseresultaten grondwater 

Peilbuis  Filtertraject (cm -mv) Mate van verontreiniging Wbb 

> S > T > I 

1 100 - 200 Barium - - 

2 150 - 250 Barium - - 

3 500 - 600 Barium - - 

-  : geen overschrijding 

> S  : overschrijding van de streefwaarde 

> T  : overschrijding van de tussenwaarde 

> I  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
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6   SAMENVATTING EN CONCLUSIE  

6.1 Samenvatting 

In opdracht van Rho Adviseurs is door WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van het bestemmingsplan Ald Rien (fase 2) in Oosthem.  

 

Aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het bestemmingsplan. Het 

onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740 en NEN 5725 volgens de onderzoeksstrategie voor een 

grootschalige onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL).  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie (oppervlakte circa 2 ha) zijn drie peilbuizen (nrs. 1 t/m 3) geplaatst. Verder 

zijn vier boringen (nrs. 4 t/m 7) tot 2,0 m -mv en 17 boringen (nrs. 8 t/m 24) tot 0,5 m -mv verricht. 

 

Het maaiveld en de opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van 

bodemvreemde en/of asbestverdachte materialen. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. 

 

Van de grond zijn meerdere mengmonsters samengesteld. Van het grondwater zijn separaat monsters genomen. 

De monsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het basispakket van de NEN 5740.  

 

De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn als volgt: 

- in beide mengmonsters van de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten;  

- in beide mengmonsters van de ondergrond zijn eveneens geen verhoogde gehalten gemeten; 

-  in het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 1 t/m 3 is voor barium een licht verhoogde concentratie 

gemeten. 

6.2 Evaluatie 

Hieronder volgt een beknopte bespreking van de geconstateerde (zintuiglijke) verontreinigingen. 

 

Verhoogde gehalten in het grondwater 

Van zware metalen is het bekend dat deze in (sterk) verhoogde concentraties in het grondwater voor kunnen 

komen zonder dat voor deze metalen verhoogde gehalten in de grond worden gemeten of er een andere directe 

verontreinigingsbron aanwezig is (verspreiding vanuit de omgeving). De gemeten concentraties aan barium hebben 

vermoedelijk dan ook een natuurlijke oorzaak. De gemeten concentraties zijn daarnaast dusdanig (alleen 

overschrijding van de streefwaarde), dat een aanvullend onderzoek naar deze parameter niet noodzakelijk is.  

6.3 Conclusie 

Op basis van de gemeten concentraties in het grondwater is de gestelde onderzoekshypothese, een onverdachte 

locatie, formeel gezien niet juist. De concentraties zijn echter dusdanig dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk 

is. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen plannen. 

6.4 Aanbevelingen 

Afvoer van grond 

Bij afvoer van grond vanaf het perceel dient rekening te worden gehouden met de regels van het Besluit 

Bodemkwaliteit. De mengmonsters zijn indicatief getoetst aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit.  

Alle mengmonsters worden beoordeeld als klasse Achtergrondwaarde (altijd toepasbaar).  

 

Opgemerkt moet worden dat dit een indicatieve toetsing betreft en dat de veldwerkzaamheden en chemische 

analyses niet conform de eisen van het besluit Bodemkwaliteit zijn uitgevoerd. Aan de resultaten van dit 

onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die conform 

Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd. 

 

Opmerking betrouwbaarheid onderzoek 

Benadrukt moet worden dat het onderzoek een verkennend karakter heeft en de mogelijkheid bestaat dat lokale 

afwijkingen in bodemsamenstelling en/of bodemkwaliteit binnen de onderzoekslocatie aanwezig kunnen zijn. 

Tijdens de uitvoering van grondwerkzaamheden dient men hier alert op te zijn.                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 1 

 

 Kadastrale kaart 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 maart 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Nieuwland Friesland
J
684

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: WMR
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 Situatietekening 
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 Boorprofielen 
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projectnummer
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blad

1/7
locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B1 (200cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Maaiveld

50 cm

30

100cm

200cm

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. --Ks1

1

Veen, sterk kleiig. Bruin-grijs. --Vk3
2

Klei, zwak siltig. Grijs. --Ks1
3

Veen, zwak kleiig. Grijs-bruin. --Vk1
4

Veen, zwak kleiig. Bruin. Plantenresten sterk. --Vk1

5

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring B2 (250cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Maaiveld

100 cm

30

150cm

250cm

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs. --Ks1h1

1

Klei, zwak siltig. Grijs. --Ks1

2

Veen, zwak kleiig. Bruin. --Vk1

3

Veen, zwak kleiig. Bruin. --Vk1

4

Veen, sterk kleiig. Bruin. --Vk3
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projectnummer
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2/7
locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

2m

4m

6m

(1:100)

Boring B3 (600cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Maaiveld

450 cm

30

500cm

600cm

Klei, matig siltig, zwak humeus. Beige-grijs. --Ks2h1
1

Klei, sterk siltig. Bruin-grijs. --Ks3
2

Klei, zwak siltig. Blauw-donkergrijs. Klei
brokjes. --Ks1

3

Klei, zwak siltig. Blauw-donkergrijs. Klei
brokjes. --Ks1

4

Klei, zwak siltig. Grijs. --Ks1

Klei, zwak siltig. --Ks1

Klei, zwak siltig. --Ks1

Klei, zwak siltig. --Ks1

Veen, zwak kleiig. --Vk1

Veen, sterk kleiig. --Vk3

Klei, zwak siltig. Veen brokjes. --Ks1

Klei, zwak siltig. --Ks1

Leem, sterk zandig. --Lz3

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B4 (200cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig. Beige-donkergrijs. --Ks2

1

Klei, matig siltig. Grijs-donkerblauw. --Ks2

2

Veen, zwak zandig. Donkerbruin. --Vz1

3

Veen, zwak zandig. Donkerbruin. --Vz1

4
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locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B5 (200cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig. Bruin-donkergrijs. --Ks2

1

Klei, matig siltig. Blauw-donkergrijs. --Ks2

2

Veen, zwak zandig. Donkerbruin. --Vz1

3

Klei, sterk siltig. Donkerblauw. --Ks3

4

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B6 (200cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig. Bruin-donkergrijs. --Ks2

1

Klei, matig siltig. Blauw-donkergrijs. --Ks2

2

Veen, zwak zandig. Donkerbruin. --Vz1

3

Veen, zwak zandig. Donkerbruin. --Vz1

4

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B7 (200cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Zand, zwak siltig. Bruin-donkergrijs. --Zs1

1

Zand, zwak siltig. Bruin-donkergrijs. --Zs1

2

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. --Zs1

3

Zand, zwak siltig. Donkergrijs. --Zs1

4

50cm

(1:50)

Boring B8 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig. Beige-donkergrijs. --Ks2

1
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locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B9 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig. Beige-donkergrijs. --Ks2

1

50cm

(1:50)

Boring B10 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, zwak siltig. Bruin-donkergrijs. --Ks1

1

50cm

(1:50)

Boring B11 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, zwak siltig. Beige-donkergrijs. --Ks1

1

50cm

(1:50)

Boring B12 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig, matig humeus. Donkerbeige. --Ks2h2

1
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locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B13 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkerbeige. --Ks2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B14 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Beige-donkergrijs. --Ks2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B15 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Beige-donkergrijs. --Ks1h1

1

50cm

(1:50)

Boring B16 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig. Beige-donkergrijs. --Ks2

1
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locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B17 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Beige-donkergrijs. --Ks1h1

1

50cm

(1:50)

Boring B18 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. --Kz2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B19 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, matig siltig, matig humeus.
Bruin-donkergrijs. --Ks2h2

1

50cm

(1:50)

Boring B20 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Beige-donkerbruin. --Ks1h1

1
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locatie

VO Oosthem
opdrachtgever

Rho Adviseurs
bureau

WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres

Ald Rien ong.

postcode / plaats

Oosthem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B21 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B22 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Zand, matig siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. --Zs2h1

1

50cm

(1:50)

Boring B23 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Zand, matig siltig, matig humeus.
Grijs-donkerbeige. Klei brokjes. --Zs2h2

1

50cm

(1:50)

Boring B24 (50cm) datum: 05-04-2022

Boormeester: J.R. Duinstra

Zand, matig siltig, sterk humeus.
Grijs-donkerbruin. Klei brokjes. --Zs2h3

1
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 BIJLAGE 4 
 

 Analysecertificaten 
 



T.a.v. Jan-Jacob van der Mei
Van Aylvawei 40
9105 KT  RINSUMAGEEST

Datum: 12-Apr-2022

WMR Rinsumageest B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 05-Apr-2022

VO Oosthem

220223
2022055446/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623
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VO Oosthem

1 2 3 4

1/2

220223

Analysecertificaat

12-Apr-2022/18:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Apr-2022

2022055446/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Apr-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 67.6% (m/m) 71.2 61.5Droge stof

S % (m/m) 56.6Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 7.1 5.9 8.1Organische stof

92% (m/m) ds 92 92 89Gloeirest

S 61.3% (m/m) ds 14.8 35.6 33.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 41mg/kg ds 33 35 39Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 9.6mg/kg ds 8.5 12 8.9Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 10 12 11Koper (Cu)

S 0.055mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 27mg/kg ds 21 33 24Nikkel (Ni)

S 33mg/kg ds 23 22 21Lood (Pb)

S 83mg/kg ds 58 78 68Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 14Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 15Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

MMbg1

MMbg2

MMog1

MMog2 12679243

12679242

12679241

12679240
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+32 (0)9 222 77 59
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VO Oosthem

1 2 3 4

2/2

220223

Analysecertificaat

12-Apr-2022/18:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Apr-2022

2022055446/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Apr-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.065Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MMbg1

MMbg2

MMog1

MMog2 12679243

12679242

12679241

12679240
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B-9810 Nazareth
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022055446/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12679240 MMbg1

B1.1(0-50)0539408998  0  50 05-Apr-2022

B4.1(0-50)0539408898  0  50 05-Apr-2022

B5.1(0-50)0539408902  0  50 05-Apr-2022

B6.1(0-50)0539409005  0  50 05-Apr-2022

B8.1(0-50)0539408920  0  50 05-Apr-2022

B9.1(0-50)0539408912  0  50 05-Apr-2022

B10.1(0-50)0539408911  0  50 05-Apr-2022

B13.1(0-50)0539408906  0  50 05-Apr-2022

B14.1(0-50)0539408890  0  50 05-Apr-2022

B18.1(0-50)0539409009  0  50 05-Apr-2022

 12679241 MMbg2

B3.1(0-50)0539408820  0  50 05-Apr-2022

B7.1(0-50)0539408856  0  50 05-Apr-2022

B15.1(0-50)0539409019  0  50 05-Apr-2022

B16.1(0-50)0539409016  0  50 05-Apr-2022

B17.1(0-50)0539409008  0  50 05-Apr-2022

B20.1(0-50)0539409020  0  50 05-Apr-2022

B21.1(0-50)0539409011  0  50 05-Apr-2022

B23.1(0-50)0539408832  0  50 05-Apr-2022

B24.1(0-50)0539408817  0  50 05-Apr-2022

B2.1(0-50)0539408961  0  50 05-Apr-2022

 12679242 MMog1

B4.2(50-100)0539408843  50  100 05-Apr-2022

B5.2(50-100)0539408909  50  100 05-Apr-2022

B1.3(80-110)0539409327  80  110 05-Apr-2022

 12679243 MMog2

B3.2(50-100)0539408826  50  100 05-Apr-2022

B6.2(50-95)0539409004  50  95 05-Apr-2022

B2.2(50-100)0539408968  50  100 05-Apr-2022
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022055446/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022055446/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12679243
Certificate no.: 2022055446
Sample description.: MMog2
 V
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T.a.v. Jacob Ruben Duinstra
Van Aylvawei 40
9105 KT  RINSUMAGEEST

Datum: 19-Apr-2022

WMR Rinsumageest B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 12-Apr-2022

VO Oosthem

220223
2022059886/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld
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B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VO Oosthem

1 2 3

Jacob Ruben Duinstra

1/2

220223

Analysecertificaat

19-Apr-2022/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Apr-2022

2022059886/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Apr-2022

A,B,C

Metalen

S 120µg/L 240 160Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 4.8 7.2Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10 14Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

Peilbuis 1

Peilbuis 2

Peilbuis 3 12693684

12693683

12693682

Eurofins Analytico B.V.
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NL-3771NB Barneveld
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www.eurofins.nl
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belgie-env@eurofins.be
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)



VO Oosthem

1 2 3

Jacob Ruben Duinstra

2/2

220223

Analysecertificaat

19-Apr-2022/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Apr-2022

2022059886/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Apr-2022

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

Peilbuis 1

Peilbuis 2

Peilbuis 3 12693684

12693683

12693682

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022059886/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12693682 Peilbuis 1

0800996723 12-Apr-2022

0680598156 12-Apr-2022

0680598175 12-Apr-2022

 12693683 Peilbuis 2

0800996677 12-Apr-2022

0680598166 12-Apr-2022

0680609672 12-Apr-2022

 12693684 Peilbuis 3

0680598125 12-Apr-2022

0800996831 12-Apr-2022

0680609685 12-Apr-2022
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022059886/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022059886/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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220223

VO Oosthem

05-04-2022

2022055446

05-04-2022

12-04-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

3,5 7,1 5,9 8,1

61,3 14,8 35,6 33,8

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 67,6 67,6 71,2 71,2 61,5 61,5

% (m/m) ds 3,5 3,5 7,1 7,1 5,9 5,9 8,1 8,1

% (m/m) ds 92 92 92 89

% (m/m) ds 61,3 61,3 14,8 14,8 35,6 35,6 33,8 33,8

% (m/m) 56,6 56,6

Metalen

mg/kg ds 41 18,89 33 49,18 35 26,08 39 30,38

mg/kg ds 0,23 0,2 - <0,20 0,1684 - <0,20 0,1422 - <0,20 0,1362 -

mg/kg ds 9,6 4,508 - 8,5 12,45 - 12 9,024 - 8,9 6,987 -

mg/kg ds 15 10,02 - 10 12,79 - 12 10,83 - 11 9,865 -

mg/kg ds 0,055 0,04 - <0,050 0,0402 - <0,050 0,0319 - <0,050 0,0321 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 27 13,25 - 21 29,64 - 33 25,33 - 24 19,18 -

mg/kg ds 33 24,43 - 23 27,19 - 22 20,44 - 21 19,42 -

mg/kg ds 83 48,59 - 58 77,3 - 78 65,92 - 68 58,21 -

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 6 <3,0 2,958 <3,0 3,559 <3,0 2,593

mg/kg ds <5,0 10 <5,0 4,93 <5,0 5,932 <5,0 4,321

mg/kg ds <5,0 10 <5,0 4,93 <5,0 5,932 <5,0 4,321

mg/kg ds <11 22 <11 10,85 <11 13,05 14 17,28

mg/kg ds <5,0 10 <5,0 4,93 <5,0 5,932 15 18,52

mg/kg ds <6,0 12 <6,0 5,915 <6,0 7,119 <6,0 5,185

mg/kg ds <35 70 - <35 34,51 - <35 41,53 - 35 43,21 -

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0,002 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0008

mg/kg ds 0,0049 0,014 - 0,0049 0,0069 - 0,0049 0,0083 - 0,0049 0,006 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,065 0,065

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 0,35 - 0,35 0,35 - 0,38 0,38 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12679240 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12679241 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 12679242 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 12679243 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

-

*

**

***

Legenda

Monster

MMbg1

MMbg2

MMog1

MMog2

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



220223

VO Oosthem

05-04-2022

2022055446

05-04-2022

12-04-2022

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

3,5 7,1 5,9 8,1

61,3 14,8 35,6 33,8

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 67,6 71,2 61,5

% (m/m) ds 3,5 7,1 5,9 8,1

% (m/m) ds 92 92 92 89

% (m/m) ds 61,3 14,8 35,6 33,8

% (m/m) 56,6

Metalen

mg/kg ds 41 33 35 39

mg/kg ds 0,23 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds 9,6 <= AW 8,5 <= AW 12 <= AW 8,9 <= AW

mg/kg ds 15 <= AW 10 <= AW 12 <= AW 11 <= AW

mg/kg ds 0,055 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 27 <= AW 21 <= AW 33 <= AW 24 <= AW

mg/kg ds 33 <= AW 23 <= AW 22 <= AW 21 <= AW

mg/kg ds 83 <= AW 58 <= AW 78 <= AW 68 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <11 <11 <11 14

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 15

mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW 35 <= AW

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 0,065

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,35 <= AW 0,35 <= AW 0,35 <= AW 0,38 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 12679240 Altijd toepasbaar

2 12679241 Altijd toepasbaar

3 12679242 Altijd toepasbaar

4 12679243 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

Ind.

Legenda

Monster

MMbg1

MMbg2

MMog1

MMog2

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



220223

VO Oosthem

12-04-2022

Jacob Ruben Duinstra

2022059886

12-04-2022

19-04-2022

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel

Metalen

µg/L 120 * 240 * 160 *

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <2,0 - <2,0 - 2 -

µg/L <2,0 - <2,0 - <2,0 -

µg/L <0,050 - <0,050 - <0,050 -

µg/L <2,0 - <2,0 - <2,0 -

µg/L <3,0 - 4,8 - 7,2 -

µg/L <2,0 - <2,0 - <2,0 -

µg/L <10 - <10 - 14 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 <0,10 <0,10

µg/L <0,20 <0,20 <0,20

µg/L 0,21 - 0,21 - 0,21 -

µg/L <0,90 <0,90 <0,90

µg/L <0,020 - <0,020 - <0,020 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 - <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 - <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,20 - <0,20 - <0,20 -

µg/L <0,10 - <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 - <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 <0,10 <0,10

µg/L <0,10 <0,10 <0,10

µg/L <1,6 <1,6 <1,6

µg/L <0,20 <0,20 <0,20

µg/L <0,10 - <0,10 - <0,10 -

µg/L <0,10 - <0,10 - <0,10 -

µg/L 0,14 - 0,14 - 0,14 -

µg/L <0,20 <0,20 <0,20

µg/L <0,20 <0,20 <0,20

µg/L <0,20 <0,20 <0,20

µg/L 0,42 - 0,42 - 0,42 -

Minerale olie

µg/L <10 <10 <10

µg/L <10 <10 <10

µg/L <10 <10 <10

µg/L <15 <15 <15

µg/L <10 <10 <10

µg/L <10 <10 <10

µg/L <50 - <50 - <50 -

µg/L 0,77 0,77 0,77

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12693682 Overschrijding Streefwaarde

2 12693683 Overschrijding Streefwaarde

3 12693684 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Peilbuis 2

Peilbuis 3

-

*

**

***

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Monster

Peilbuis 1

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen
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Aanleiding 

In opdracht van gemeente Sudwest-Fryslân is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de exploitatie van woningen. 

De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van circa 15 woningen. Omdat nog niet precies bekend is om wat voor type wonin-

gen het gaat is uitgegaan van een worst-case scenario waarbij 20 woningen aangemerkt zijn als ‘’vrijstaande woningen’’. 

De woningen komen in het noordelijkste deel van Oosthem te liggen. Het plangebied bestaat momenteel uit grasland.  

 
 

 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking 

tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daar-

van op Natura 2000-gebieden. 

 

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering 

(Bsn) in werking getreden. De Wsn en de Bsn regelt een vrijstelling voor de vergunningsplicht in artikel 2.7 lid 2 van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden, waaronder: 

● het bouwen en slopen van een bouwwerk; 

● het aanleggen, wijzigen en opruimen van een werk (bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking en grond-, weg- en 

waterbouw zoals pleinen, straten, het verplaatsen van grond in het kader van bouwrijp maken van een terrein, spoor-

wegen, waterstaatswerken, waterwegen, waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, 

openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen); 

● de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden (o.a. het aan- en afvoeren van bouwmaterialen en 

emissies van werktuigen op de bouwplaats). 

 

De vergunningsplicht heeft betrekking op Wnb-projecten die mogelijk leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op 

een Natura 2000-gebied. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie en niet voor 

eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 gebieden. De vrijstelling is verder uitgewerkt in het 

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). 

 

Voor het voorliggende stikstofonderzoek betekent de vrijstelling dat de effecten van stikstofemissie in de aanlegfase niet 

meer hoeven te worden berekend. De aanlegfase dan ook buiten beschouwing gelaten.  
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2.1 AERIUS, release 20 januari 2022 

 

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 20 januari 2022) is gekeken naar de 

depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is ver-

volgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het plangebied met de daaromheen liggende Natura 

2000-gebieden weergegeven. Meerdere Natura 2000-gebieden zijn binnen 25 kilometer van het plangebied gelegen, de 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn Sneekermeergebied, Witte en Zwarte Brekken en Oudegaasterbrekken, Fluessen 

en omgeving. Deze drie gebieden zijn niet stikstofgevoelig. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied zijn 

delen van de Waddenzee (14,3 km).  
 

 

  

Figuur 1 Plangebied met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden 
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2.2 Exploitatiefase 

 

Voor het project wordt uitgegaan van gasloze woningen. Er is derhalve geen emissie vanwege het verstoken van aardgas 

binnen de woningen. 

 

Op basis van 20 woningen bedraagt het aantal verkeersbewegingen ten hoogste 164 per etmaal (lichte motorvoertuigen). 

Dit is berekend op basis van CROW-kentallen (publicatie 381), zie tabel 1. De verkeersgeneratie op basis van de CROW-

kentallen is deels gebaseerd op de omgevingseigenschappen van de locatie en de directe omgeving. De gemeente Sudwest-

Fryslân betreft een ‘weinig stedelijke gemeente’ en de locatie ligt in ‘de rest van de bebouwde kom’.  

 

 

Tabel 1: Verkeersgeneratie exploitatiefase 

 

   

Voor de rijroute en rijrichting is het heersende verkeersbeeld van belang. Het wegverkeer gaat op in het heersende verkeers-

beeld als het qua rij- en stopgedrag en intensiteit niet meer te onderscheiden is van het overige wegverkeer.  

 

Het plangebied wordt op twee manieren ontsloten. Via de westzijde op de Nessenwei en via de zuidzijde op de Ald Rien. Er 

wordt uitgegaan van een evenredige verdeling binnen het plangebied op de Nessenwei en de Ald Rien. Het verkeer vanaf de 

westelijke in- en uitrit wikkelt voor 20% af naar het noorden en de overige 30% af naar het zuiden richting IJlst. Het verkeer 

vanuit de zuidelijke in- en uitrit wikkelt voor 10% af naar het noorden over de Nessenwei en voor 40% naar het zuiden richting 

IJlst. Omdat Oosthem een vrij kleine plaats is, is uitgegaan van een worst-case scenario waarin het verkeer pas opgaat in het 

heersende verkeersbeeld na 200 meter over de Nessenwei gereden te hebben. De rijroutes zijn ook zichtbaar in bijlage 1.  

 

 

 

 

 

Op basis van de bovenstaande invoergegevens is een projectberekening gemaakt. Uit de projectberekening blijkt dat de 

stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effecten 

in de vorm van vermesting en verzuring zijn dus niet aan de orde. In bijlage 1 is de pdf-uitvoer van de projectberekening voor 

de exploitatiefase bijgevoegd. 

  

Woningtype Aantal wooneenheden Kencijfer CROW  per woning Verkeersgeneratie per etmaal 

Koop, vrijstaand 20 8,2 164,0 

Totaal   164,0 
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Contactgegevens
Rechtspersoon RhoAdviseurs

Inrichtingslocatie -,

-Oosthem

Activiteit
Omschrijving AldRien2efase

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RbBYyMp6Bjpu

Datumberekening 14april2022,10:37

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 0,4kg/j 4,9kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Bron1 - -

 Verkeersnetwerk 0,4kg/j 4,9kg/j
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Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn
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Situatie1,Rekenjaar2022
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Warmteinhoud 0,000MW
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Men is voornemens om als onderdeel van de 2e fase van de uitbreiding van de Ald Rien te 
Oosthem 15 nieuwbouwwoningen te realiseren ten noorden van bestaande bebouwing. 
Ruimtelijke plannen zoals deze dienen te worden beoordeeld op uitvoerbaarheid, onder meer 
in relatie tot de natuurwetgeving.  
 
Zo dient te worden onderzocht of als gevolg van de uitvoering van het plan sprake is van 
effecten op wettelijk beschermde soorten flora en fauna en/of natuurgebieden (Natura 2000), 
alsook in het kader van houtopstanden. Om hierin inzicht te krijgen wordt in eerste instantie 
een ecologische Quickscan uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt van 
de (mogelijk) binnen de invloedssfeer van het project aanwezige beschermde natuurwaarden 
en de effecten van de voorgenomen plannen op deze waarden.  
 
Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming (Wnb) en de handelswijze wordt 
verwezen naar Bijlage I. De verwachting is dat de Omgevingswet en de Omgevingsverordening 
2022 vanaf 1 juli 2022 in werking zullen treden. 
 

 
Figuur 1.1. Het plangebied (rood omlijnd) te Oosthem. 
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1.2 Doel 
Deze ecologische beoordeling geeft, voor zover mogelijk, antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Komen binnen het plangebied (biotopen van) onder de Wet natuurbescherming 
beschermde soorten voor?  

2. Komen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden beschermde natuurgebieden 
voor? 

3. Wat zijn de mogelijke effecten van de werkzaamheden op deze beschermde 
natuurwaarden en -gebieden, zowel tijdens de realisatie als na afloop hiervan? 

4. Voor welke soorten en hun leefgebied wordt de wet mogelijk overtreden en in hoeverre 
kunnen overtredingen vermeden, dan wel verzacht worden? 

5. Wat zijn de te ondernemen vervolgstappen met betrekking tot het voorkomen van 
schade aan beschermde soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden? 

 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn, naast de verzamelde gegevens tijdens het 
veldonderzoek, ook andere bronnen geraadpleegd. Zie hiervoor de bronnenlijst in hoofdstuk 4. 

1.3 Onderzoeksopzet 
Soorten 
In opdracht van RHO Adviseurs heeft Bureau FaunaX het planvoornemen door middel van een 
ecologische Quickscan getoetst aan de natuurwetgeving. Deze Quickscan heeft bestaan uit een 
bureaustudie en een veldbezoek gebaseerd op ecologisch inzicht (expert judgement). Een 
ecologische Quickscan of beoordeling is meestal de eerste stap van ecologisch onderzoek en is 
bedoeld om een inschatting te maken van de mogelijke effecten op eventueel aanwezige 
beschermde flora en fauna en/of natuurgebieden binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het veldonderzoek voor deze Quickscan is uitgevoerd op vrijdag 18 maart 
2022 en vond plaats onder zachte weersomstandigheden (13°C, windkracht 3, helder). Dit 
onderzoek bestond uit een visuele inspectie van het plangebied, waarbij is gelet op de 
aanwezigheid van (of sporen van) beschermde soorten en op de eventuele aanwezigheid van 
geschikt leefgebied van deze soorten. 
 
Gebieden - Natura 2000 
Behalve dat onderzocht wordt welke soorten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden 
kunnen voorkomen, wordt ook gecontroleerd of er sprake kan zijn van negatieve effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt middels een grove 
analyse op basis van de geplande werkzaamheden en de relevante afstand tot de meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebieden. 
 
Houtopstanden 
Onder de Wet natuurbescherming worden ook houtopstanden beschermd. Er wordt 
gecontroleerd in welke mate er sprake is van kap en of hier een meld- en/of herplantingsplicht 
aan de orde kan zijn.  
 
Overige gebiedsbescherming 
Naast de Wet natuurbescherming zijn er nog meer regelgevingen die ingaan op het 
beschermen van de natuur in Nederland. Dit zijn veelal provinciale stukken, al dan niet als 
uitvoeringsorgaan vanuit rijksbeleid. Het gaat hierbij om regelgeving omtrent het 
Natuurnetwerk Nederland, ganzenfoerageergebieden en weidevogelgebieden. Deze toetsing 
stipt kort aan of er sprake kan zijn van een conflict tussen de provinciale regelgevingen en het 
geplande initiatief.  
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1.4 Karakteristiek plangebied en planvoornemen 
Het plangebied bestaat uit een grasveld met een voormalige agrarische bestemming op de 
noordelijke grens van de bebouwde kom van Oosthem. Rond het grasveld lopen diverse 
vaarten en sloten. De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door de watergang Alde 
Rien. Binnen het plangebied staan geen bomen, noch kunstmatige bouwwerken. De omgeving 
van het plangebied wordt gekenmerkt door de bebouwde kom van Oosthem, evenals agrarisch 
gebied, dooraderd met sloten. 
 
Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van 15 nieuwbouwwoningen binnen het 
plangebied. 

 

 
Figuur 1.2. Een impressie van het plangebied. 
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2 RESULTATEN QUICKSCAN  

2.1 Flora 
Binnen het plangebied werden soorten als madeliefje, smalle weegbree, fluitenkruid, 
paardenbloem, speenkruid en hondsdraf aangetroffen. Tijdens het veldbezoek zijn geen 
beschermde plantensoorten aangetroffen, noch is het geschikte biotoop hiervoor aanwezig. De 
onder de Wnb beschermde plantensoorten stellen veelal kritische eisen aan hun 
standplaatsen. Aan deze eisen wordt binnen het plangebied niet voldaan. De omstandigheden 
zijn te voedselrijk.  
 

 
Figuur 2.1. Impressie van de flora in het plangebied met v.l.b.n.r.o.: madeliefje, smalle weegbree, fluitenkruid en 
speenkruid. 

 

• De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kan uitgesloten worden op basis van 
habitateigenschappen. 

2.2 Vogels 

Jaarrond beschermde vogelnesten 
 
Roofvogels en uilen 
Nesten van vogelsoorten die jaarrond beschermd zijn bevinden zich over het algemeen in 
volgroeide bomen en/of bossen, zoals ooievaarsnesten en horsten van roofvogels. Vaak worden 
oude kraaien- of eksternesten gebruikt door roofvogels en uilen. Binnen het plangebied staan 
geen bomen.  
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In de bomen vlak buiten het plangebied, langs de Nessenwei aan de westzijde van het 
plangebied zijn geen boomnesten aangetroffen. De aanwezigheid van jaarrond beschermde 
nesten kan derhalve op voorhand worden uitgesloten.  
  

Gebouwbroeders 
Naast boomnesten is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van jaarrond beschermde 
nesten van soorten die over het algemeen in gebouwen tot broeden komen, zoals de huismus, 
gierzwaluw en kerkuil.  
 
Binnen het plangebied staan geen kunstmatige bouwwerken. Hoewel het plangebied grenst 
aan een bebouwd gebied van Oosthem, zullen de voorgenomen werkzaamheden naar ons 
inzicht niet gepaard gaan met negatieve effecten op nesten in deze kunstmatige bouwwerken. 
Er zit naar ons inzicht voldoende ruimte tussen bestaande woningen en het plangebied. 
Negatieve effecten op jaarrond beschermde nesten van gebouw-broedende vogelsoorten als 
gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 

• Negatieve effecten op jaarrond beschermde (boom)nesten binnen en vlak buiten het 
plangebied als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand 
worden uitgesloten.  

 
Overige (broed)vogelsoorten 
Naast de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is het plangebied ook beoordeeld op 
waarden voor broedvogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. De nesten van 
deze soorten zijn uitsluitend beschermd tijdens het broedproces. Het plangebied en de 
omgeving hiervan bieden mogelijkheden voor verschillende soorten broedvogels. In de 
rietkraag langs de Alde Rien kunnen bijvoorbeeld watergebonden vogelsoorten als wilde eend 
en meerkoet tot broeden komen. Ook kunnen in het plangebied weidevogels tot broeden 
komen. 
 

• Binnen en vlak buiten het plangebied, maar binnen de invloedsfeer van de 
werkzaamheden kunnen (algemene) vogels tot broeden komen waarvan de nesten 
geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het 
broedproces (grofweg 15 maart - 15 juli).  

2.3 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Verblijfplaatsen 
Vleermuizen verblijven in Nederland over het algemeen in bomen, in gebouwen of in andere 
kunstmatige bouwwerken. In bomen verblijven vleermuizen vaak in oude spechtengaten of 
gaten die binnenin een boom zijn doorgerot als het gevolg van bijvoorbeeld het afbreken van 
takken. Binnen het plangebied staan geen bomen, noch kunstmatige bouwwerken. De 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in boomholtes en gebouwen kan derhalve 
op voorhand worden uitgesloten. 
 
Foerageergebieden en vliegroutes 
Ook foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd, indien deze van 
essentieel belang zijn voor de instandhouding van een populatie vleermuizen in de omgeving. 
Als vliegroutes worden doorgaans lijnvormige landschapselementen gebruikt, zoals 
bomenlanen, houtwallen, watergangen en gebouwenrijen.  
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De Alde Rien, die langs de oostzijde van het plangebied stroomt vormt mogelijk een vliegroute 
voor vleermuissoorten die in de omgeving van het plangebied voorkomen, zoals 
meervleermuis (bron: NDFF). In de omgeving van Oosthem zijn meerdere potentiële 
belangrijke foerageergebieden voor deze soort aanwezig, zoals het Easthimmer Mar, de Geeuw 
en brede delen van de Alde Rien zelf. Deze foerageergebieden kunnen moeilijk bereikbaar of 
onbereikbaar worden als de Alde Rien als potentiële vliegroute wordt doorbroken. Ook kan het 
voorkomen van een kolonie van de meervleermuis in Oosthem niet op voorhand worden 
uitgesloten, omdat het Friese meren gebied een belangrijk bolwerk vormt van deze soort en er 
waarnemingen van de soort bekend zijn uit het naburige IJlst. Een eventuele kolonie van deze 
soort in Oosthem kan door het doorbreken van de Alde Rien specifieke foerageergebieden niet 
of moeilijker bereiken. Het is daarom van belang om negatieve effecten op deze potentiële 
essentiële vliegroute te voorkomen. Vooral de uitstraling van kunstlicht tussen zonsondergang 
en zonsopkomst in de richting van deze vaart kan gepaard gaan met negatieve effecten. 
 
Het planvoornemen heeft niet tot gevolg dat er potentiële vliegroutes worden doorbroken van 
vleermuizen van soorten die vooral bomen/bosschages of bebouwing als vliegroute gebruiken. 
 
Hoewel het mogelijk is dat het plangebied onderdeel vormt van een groter foerageergebied van 
vleermuizen uit de directe omgeving, vormt dit naar ons inzicht, door het ontbreken van 
landschapselementen als bosranden en grote waterlichamen, geen essentieel onderdeel 
hiervan. Negatieve effecten op essentiële foerageergebieden van vleermuizen als gevolg van de 
voorgenomen werkzaamheden kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten. 
  

• Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied als gevolg van 
de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

• Negatieve effecten op een essentiële vliegroute van de meervleermuis kunnen niet op 
voorhand worden uitgesloten. 

• Negatieve effecten op een essentieel foerageergebied, dan wel overige essentiële 
vliegroutes van vleermuizen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen 
wel op voorhand worden uitgesloten. 

Overige zoogdieren 
Het plangebied is tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van (geschikt habitat van) overige 
beschermde soorten zoogdieren. 
 
Waterspitsmuis 
Uit de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van waterspitsmuizen bekend 
(figuur 2.2). Deze waarnemingen zijn deels afkomstig van braakbalonderzoek waardoor niet 
bekend is waar deze individuen precies geleefd hebben. Verder zijn uit de ruime omgeving van 
Oosthem alleen waarnemingen bekend uit relatief grote rietlanden in de oeverzones van 
meren zoals het Pikemar. De waterspitsmuis is in Nederland over het algemeen gebonden aan 
waterrijke omgevingen met voldoende en geschikte dekkingsvegetatie, zoals rietkragen. Het 
gedeelte van oever van de Alde Rien dat onderdeel is van het plangebied wordt voor het 
grootste gedeelte vrij gehouden van vegetatie (figuur 2.3, links). Alleen op de meest noordelijke 
paar meters was sprake van een meer ontwikkelde rietkraag (figuur 2.3, rechts). Ook in dit 
geval is de rietkraag slechts zeer marginaal geschikt en daarnaast klein in omvang. We achten 
de kans dat de soort hier voorkomt dusdanig klein dat we het niet realistisch achten om hier 
rekening mee te houden bij de voortgang van het project. Negatieve effecten op leefgebied van 
waterspitsmuis als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen derhalve op voorhand 
worden uitgesloten. 
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Figuur 2.2. Uit de ruime omgeving van het plangebied (rood omlijnd) zijn waarnemingen van waterspitsmuizen (groene 
stippen) bekend (bron: NDFF). 

 

 
Figuur 2.3. Met uitzondering van de meest noordelijke paar meters (rechts) wordt de oever van de Alde Rien 
vrijgehouden van vegetatie. 

 
Otter en noordse woelmuis 
Uit de omgeving van het plangebied zijn tevens waarnemingen van otters en noordse 
woelmuizen bekend (figuur 2.4). Net als de waterspitsmuis zijn deze twee zoogdiersoorten ook 
gebonden aan open, waterrijke omgevingen met voldoende en geschikte dekking. Voor de 
otter bestaat deze dekking voornamelijk uit landschapselementen als wilgenstruwelen, brede 
rietkragen en grote duikers in een rustige omgeving. Voor de Noordse woelmuis is de 
afwezigheid van andere woelmuizen, zoals aardmuis en veldmuis van belang. De soort komt 
op het vaste land van de provincie daarom vooral voor in rietlanden die te nat zijn voor 
bovengenoemde soorten. Deze rietlanden dienen van grote omvang te zijn om een populatie 
van de Noordse woelmuis in stand te kunnen houden. Het plangebied biedt naar ons inzicht 
voor geen van beide soorten geschikt leefgebied dan wel mogelijkheden om te verblijven. 
Hoewel het aannemelijk is dat de Alde Rien door otters kan worden gebruikt als zwemroute en 
foerageergebied, kan de aanwezigheid van rust- en verblijfplaatsen in het plangebied op 
voorhand worden uitgesloten. 
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Figuur 2.4. Uit de omgeving van het plangebied (rood omlijnd) zijn waarnemingen van otters (boven) en noordse 
woelmuizen (onder) (groene stippen) bekend (bron: NDFF). 
 

Bever 
Uit de omgeving van het Natura2000-gebied Witte en Zwarte Brekken zijn tevens enkele 
waarnemingen van bevers bekend (bron: NDFF). De bever is voornamelijk gebonden aan 
waterrijke omgevingen met voldoende dekking en houtopslag om hier burchten en dammen 
van te kunnen maken. In en rond het plangebied is geen sprake van dergelijke elementen. Er 
zijn tijdens het veldbezoek dan ook geen beverburchten aangetroffen. De aanwezigheid van 
een verblijfplaats van de bever binnen en vlak buiten het plangebied kan op voorhand worden 
uitgesloten. 
 
De aanwezigheid van andere beschermde zoogdiersoorten, zoals das of eekhoorn kan op 
voorhand worden uitgesloten op basis van verspreidingsgegevens (bron: NDFF) en 
habitateigenschappen. Binnen het plangebied kunnen wel soorten voorkomen die in de 
Provincie Fryslân zijn vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen. Hoewel deze soorten zijn 
vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen, dient men zich wel te houden aan de zorgplicht (zie 
bijlage I). 
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• De aanwezigheid van (vaste) rust- en verblijfplaatsen van waterspitsmuis, otter, 
noordse woelmuis en bever binnen het plangebied kan op voorhand worden 
uitgesloten. 

• De aanwezigheid van verblijfplaatsen van overige beschermde soorten zoogdieren kan 
op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en 
verspreidingsgegevens (bron: NDFF). 

• In het plangebied kunnen wel andere licht beschermde soorten voorkomen. Voor deze 
soorten geldt een provinciale vrijstelling in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen, 
maar geldt wel de zorgplicht (zie Bijlage I). 

2.4 Reptielen 
Het plangebied is tevens gecontroleerd op waarden voor beschermde reptielen. De 
aanwezigheid van alle in Nederland voorkomende beschermde reptielen binnen de 
invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden kan echter op voorhand worden uitgesloten 
op basis van en habitateigenschappen en verspreidingsgegevens (bron: NDFF). 
 

• De aanwezigheid van leefgebied van beschermde reptielen binnen en vlak buiten het 
plangebied kan op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en 
verspreidingsgegevens (bron: NDFF). 

2.5 Amfibieën 
Het plangebied is gecontroleerd op waarden voor beschermde amfibieën. De aanwezigheid van 
alle beschermde amfibieën kan op voorhand worden uitgesloten op basis van 
habitateigenschappen en verspreidingsgegevens (bron: NDFF). Binnen en vlak buiten het 
plangebied is geen sprake van geschikt voortplantingswater voor beschermde 
amfibieënsoorten, zoals de heikikker en poelkikker. Daarnaast bevinden de dichtstbijzijnde 
waarnemingen (heikikker) zich op meer dan vijf kilometer van het plangebied. 
 
Binnen het plangebied kunnen andere, lichter beschermde amfibieën voorkomen. Hoewel 
deze soorten zijn vrijgesteld voor ruimtelijke ingrepen, dient men zich wel te houden aan de 
zorgplicht (zie bijlage I). 
 

• De aanwezigheid van zowel voortplantingshabitat als landhabitat van beschermde 
amfibieënsoorten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten. 

• Voor andere, licht beschermde, vrijgestelde soorten geldt de zorgplicht (zie Bijlage I). 

2.6 Vissen 
Het plangebied is gecontroleerd op waarden voor de in Nederland voorkomende groep 
beschermde zoetwatervissen. De enige soort die redelijkerwijs in het plangebied kan 
voorkomen is de grote modderkruiper. Deze soort staat in Nederland bekend als poldervis en 
is voornamelijk afhankelijk van wateren met een ontwikkelde sliblaag. Uit de ruime omgeving 
van het plangebied zijn waarnemingen van grote modderkruipers bekend (figuur 2.5). De 
dichtstbijzijnde waarnemingen van grote modderkruiper ten opzichte van het plangebied 
bevinden zich op minder dan een kilometer afstand. De Alde Rien is naar ons inzicht niet 
geschikt als leefgebied voor grote modderkruiper. Hoogstens kan deze watergang functioneren 
als verbinding tussen leefgebieden. Het is niet bekend of de sloten die langs de noord- en 
westzijde van het plangebied lopen binnen het planvoornemen worden aangetast.  
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Gezien de nabijheid van een waarneming van grote modderkruiper vlakbij Oosthem en de 
eigenschappen van de sloten in het plangebied, kunnen we de aanwezigheid van deze soort in 
deze sloten niet op voorhand uitsluiten. Als deze sloten binnen het planvoornemen worden 
aangetast, kunnen negatieve effecten op grote modderkruiper niet op voorhand worden 
uitgesloten.  
 

 
Figuur 2.5. Uit de omgeving van het plangebied (rood omlijnd) zijn waarnemingen van grote modderkruipers (groene 
stippen) bekend (bron: NDFF). 
 

• Negatieve effecten op grote modderkruipers in de sloten rond het plangebied kunnen 
niet op voorhand worden uitgesloten indien aan deze sloten wordt gewerkt. 

2.7 Ongewervelden 
De meeste onder de Wnb beschermde soorten ongewervelden, zoals dagvlinders, libellen, 
mollusken of (water)kevers hebben zeer specifieke habitateisen die in specifieke biotopen 
worden aangetroffen. Binnen het plangebied is geen sprake van dergelijke biotopen en 
habitateigenschappen. Zo is er geen geschikt habitat voor waardplanten van beschermde 
vlinders en zijn er geen geschikte waterlichamen aanwezig waarin libellen zich voort kunnen 
planten. Negatieve effecten op beschermde ongewervelden als gevolg van de voorgenomen 
werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

• Negatieve effecten op leefgebied van beschermde ongewervelden als gevolg van de 
voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

2.8 Gebiedsbescherming 
Tijdens de bureaustudie zijn vormen van gebiedsbescherming naar voren gekomen die 
betrekking hebben op het plangebied.  
 
Weidevogelkansgebied 
Het gebied aan de westzijde van de Nessenwei, een straat langs de westzijde van het 
plangebied, valt binnen de begrenzingen van een weidevogelkansgebied. De afstand tussen dit 
gebied en het plangebied bedraagt ongeveer 10 meter (bron: Kaartenkijkdoos Provincie 
Fryslân).  
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In dit gedeelte van dit weidevogelkansgebied is echter al sprake van bebouwing, in de vorm 
van een gedeelte van de bebouwde kom van Oosthem. Naar ons idee zullen de voorgenomen 
werkzaamheden niet gepaard gaan met een verhoging van de verstoring van weidevogels in dit 
weidevogelkansgebied, waar door de aanwezigheid van de bebouwde kom van Oosthem al 
sprake van is. Wanneer men de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoert, kunnen 
negatieve effecten op dit weidevogelkansgebied naar ons inzicht op voorhand worden 
uitgesloten. 
 
NNN 
Hoewel de oostelijke oever van de Alde Rien wel onderdeel is van het NatuurNetwerk 
Nederland (NNN, voormalige EHS), valt de oever die deel uitmaakt van het plangebied hier 
niet onder (bron: Kaartenkijkdoos Provincie Fryslân). Negatieve effecten op het NNN als 
gevolg van het planvoornemen kunnen hierdoor naar ons inzicht op voorhand worden 
uitgesloten. De Provincie Fryslân is echter bevoegd gezag in dezen. 
 
Natura2000 en ganzenfoerageergebied 
Het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn geen onderdeel van Natura2000-gebieden, 
noch ganzenfoerageergebieden (bron: Kaartenkijkdoos Provincie Fryslân). Negatieve effecten 
op deze gebieden (met uitzondering van effecten als gevolg van stikstofuitstoot) als gevolg van 
de voorgenomen werkzaamheden kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten. De 
Provincie Fryslân is echter bevoegd gezag in dezen.  
 

• Negatieve effecten op een nabijgelegen weidevogelkansgebied kunnen op voorhand 
worden uitgesloten, mits de werkzaamheden buiten de broedperiode worden 
uitgevoerd. 

• Negatieve effecten op overige beschermde gebieden kunnen naar ons inzicht op 
voorhand worden uitgesloten.  

Stikstofgevoeligheid 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering ingegaan. Deze wet houdt in dat 
de bouwfase van projecten partieel worden vrijgesteld van de Natura2000-vergunningsplicht. 
Deze vrijstelling geldt echter niet voor de gebruiksfase van een bouwwerk. Mogelijk valt een 
gedeelte van de voorgenomen werkzaamheden onder deze partiele vrijstelling. 
 
Binnen een straal van 15 km ligt het plangebied hemelsbreed op circa 3,6 km, 4,2 km, 7,1 km en 
13,6 km afstand van de Natura2000-gebieden Oudegaasterbrekken, Fluessen en Omgeving, 
Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied en IJsselmeer (bron: Kaartenkijkdoos Provincie 
Fryslân). De aanlegfase van het planvoornemen valt waarschijnlijk onder de partiele vrijstelling 
van de Natura2000-vergunningplicht. Doordat het plangebied zich daarnaast op een relatief 
lange afstand van nabijgelegen Natura2000-gebied bevindt, zal het planvoornemen naar ons 
inzicht niet gepaard gaan met negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen in deze 
nabijgelegen Natura2000-gebieden. De provincie Fryslân is echter bevoegd gezag in dezen en 
bepaald of de uitvoering van een AERIUS-berekening benodigd is voor de voortgang van het 
project.  
 

• Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitats in Natura2000-gebieden als gevolg van 
extra stikstofuitstoot kunnen naar ons inzien op voorhand worden uitgesloten.  
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2.9 Houtopstanden 
Als er een (deel van een) houtareaal wordt gekapt van meer dan 10 are (1000 m2) of een (deel 
van een) bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom kan er sprake zijn van 
een meld- en/of herplantingsplicht. Binnen het plangebied staan geen bomen. Er is derhalve 
geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht. De gemeente Súdwest-Fryslân is echter 
bevoegd gezag in dezen. 

• Er is geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht
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3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

3.1 Overzicht beschermde soorten 
In onderstaand overzicht worden de aangetroffen en potentieel aanwezige beschermde soorten 
en hun beschermingsstatus binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden samengevat. In de 
Wet natuurbescherming zijn vooral vaste verblijfsplaatsen (voortplantingslocaties zoals 
nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele leefomgeving die vaste 
verblijfplaatsen in stand houdt. In dit overzicht zijn alleen die soorten opgenomen, waarvoor 
het plangebied onderdeel vormt van hun leefgebied en/of levenscyclus en waarop eventueel in 
de toekomst geplande werkzaamheden van negatieve invloed kunnen zijn.  
 
Tabel 3.1 Overzicht van aangetroffen en potentieel voorkomende beschermde flora en fauna in en rond het plangebied.  

Soortgroep Soort Aanwezigheid Art. 3.1 Art. 3.5 Art. 3.10 Vrijgesteld Advies 

Vogels 
Algemene  
broedvogels 

Mogelijk X    
Werken buiten broedseizoen of 
onder begeleiding van een 
ecoloog.  

Vleermuizen 
Meervleermuis  
(vliegroute) 

Mogelijk  X   

Voorkom lichtuitstraling in de 
richting van de Alde Rien tussen 
zonsondergang en 
zonsopkomst. 

Zoetwatervissen 
Grote  
modderkruiper 

Mogelijk   X  
Werkzaamheden aan sloten 
vermijden. Anders nader 
onderzoek. 

Divers Divers Ja    X Zorgplicht. 

Gebieds-
bescherming 

Weidevogel-
kansgebied 

Ja     Werken buiten broedseizoen. 

3.2 Effectbespreking en aanbevelingen 

Algemene broedvogels 
Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan de 
nesten alleen tijdens de broedtijd beschermd zijn. We adviseren om de voorgenomen 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt over het 
algemeen de periode van 15 maart-15 juli aangehouden. Afhankelijk van de soort en 
klimatologische omstandigheden kunnen soorten echter eerder of later in het jaar tot broeden 
komen. Wat voor deze soorten van belang is, is of er sprake is van een broedgeval. Zo ja, dan is 
deze altijd beschermd. 

Meervleermuis (vliegroute) 
De Alde Rien kan dienen als essentiële vliegroute voor de meervleermuis. We adviseren de 
uitstraling van fel kunstlicht tussen zondergang en zonsopkomst in de richting van deze vaart 
te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, adviseren we op basis van nader onderzoek vast te 
laten stellen of hier inderdaad sprake is van een essentiële vliegroute. Dit onderzoek dient 
uitgevoerd te worden aan de hand van een aantal gerichte veldbezoeken. De hoeveelheid 
bezoeken en de perioden waarin deze uitgevoerd dienen te worden, wordt vastgesteld aan de 
hand van het vleermuisprotocol 2021. 

Grote modderkruiper 
De aanwezigheid van grote modderkruiper in de sloten rond het plangebied kan niet op 
voorhand worden uitgesloten. We adviseren geen werkzaamheden aan deze sloten uit te 
voeren. Indien dit niet mogelijk is, wordt nader onderzoek geadviseerd. Dit nader onderzoek 
kan worden uitgevoerd aan de hand van een eDNA onderzoek, waarbij watermonsters uit de 
sloten worden verzameld en vervolgens in het lab worden getest op genetisch materiaal van 
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grote modderkruipers. Indien dit wordt aangetroffen, dient bij het bevoegd gezag, de provincie 
Fryslân) een ontheffing te worden aangevraagd voor de grote modderkruiper, welke in de regel 
wordt afgegeven onder de voorwaarde dat er mitigerende en compenserende maatregelen 
worden uitgevoerd. 

Zorgplicht 
Er kunnen enkele soorten voorkomen in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt in het 
geval van schade aan deze soorten. De zorgplicht van de Wnb (art. 1.11) schrijft echter voor dat 
men verplicht is om alles wat redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade 
aan wilde planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting 
worden gebracht door altijd zo te werken, dat dieren kunnen ontsnappen en/of deze te 
verplaatsen naar een geschikt biotoop in de directe omgeving. Deze algemene zorgplicht geldt 
voor elke soort en elk individu in Nederland. Mits eventueel aangetroffen dieren de kans 
krijgen om te vluchten of eventueel aangetroffen dieren worden verplaatst naar een plek in de 
omgeving die niet onder invloed staat van werkzaamheden, wordt naar ons inzien voldaan aan 
de zorgplicht. Voor de voorwaarden waaraan de vrijstellingen moeten voldoen in het kader van 
de soorten waarvoor een vrijstelling geldt, wordt verwezen naar Bijlage I. 

Weidevogelkansgebied 
Het plangebied ligt op circa 10 meter afstand van een weidevogelkansgebied. We adviseren de 
werkzaamheden binnen het plangebied buiten de voorgenoemde broedperiode uit te voeren. 
Indien dit niet mogelijk is, adviseren we te informeren bij het bevoegd gezag, de provincie 
Fryslân over eventuele vervolgstappen op dit gebied.  

3.3 Overzicht vervolgstappen 
Het planvoornemen kan zonder bezwaren doorgang vinden binnen de kaders van de vigerende 
natuurwetgeving, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 

• Broedvogels: werken buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart-15 juli). 

• Meervleermuis (vliegroute); Voorkom lichtuitstraling in de richting van de Alde 
Rien tussen zonsondergang en zonsopkomst. Anders: Nader onderzoek. 

• Grote modderkruiper: werkzaamheden aan sloten rond het plangebied vermijden. 
Anders → Nader onderzoek. 

• Zorgplicht: naleven van de zorgplicht. 

• Weidevogelkansgebied: werken buiten broedseizoen. 

  



15 
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BIJLAGE I WET- EN REGELGEVING 
De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in drie delen: 
soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden.  

Wnb Soortbescherming 
De Wet natuurbescherming draagt onder andere zorg voor de bescherming van in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen die ervoor 
moeten zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van alle in het wild levende dier- en 
plantensoorten zal blijven gewaarborgd.  
 
De Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen, de Europees 
beschermde soorten en de nationaal beschermde soorten. De eerste groep bestaat uit strikt 
beschermde soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin wordt aangegeven welke 
diersoorten en welke typen natuurgebieden door de lidstaten dienen te worden beschermd. In 
de tweede categorie staan de overige (nationaal) beschermde soorten (art.3.10). Binnen de Wet 
natuurbescherming vullen Europese en nationale wetgeving elkaar aan. De 
Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) genieten een iets zwaardere bescherming dan de nationaal 
beschermde soorten (art. 3.10). Zo geldt voor de nationale soorten geen verbod op het 
verstoren, iets wat wel het geval is bij de Habitatrichtlijnsoorten. Ook zijn de belangen 
waaronder ontheffing aangevraagd mag worden, voor de nationaal beschermde soorten 
uitgebreider dan voor de habitatrichtlijnsoorten.  

Vogels en verstoring 
Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat het verboden is om in het wild levende vogels te 
doden of te vangen, opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te 
beschadigen, te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Ook is het verboden om vogels 
opzettelijk te storen. Dit is echter niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Dit kan dus ook 
tijdens het broedseizoen het geval zijn, als kan worden aangetoond of beargumenteerd dat de 
verstoring geen negatieve effecten heeft op (de kansen van) het broedsucces. Of dit van 
toepassing is hangt af van meerdere factoren, zoals de biologie van een soort, de fase van de 
broedtijd waarin het broedpaar zich op dat moment bevindt (zoals balts, nestbouw, eieren of 
jongen) en de mate van verstoring. Een ter zake kundige ecoloog kan in voorkomende gevallen 
bepalen wat wel of niet geldt als wezenlijke verstoring. In aanvulling op bovenstaande wordt er 
door de provincies een lijst met vogelsoorten gehanteerd, waarvan de nesten jaarrond 
bescherming genieten. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in soorten met 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1 tot en met 4) en vogels met mogelijk jaarrond 
beschermde nesten (categorie 5). 

Vrijgestelde soorten Provincie Fryslân 
Hoewel de Wet natuurbescherming een nationale wet is, kunnen de provincies (als de 
bevoegde gezagen) soorten aanwijzen die vrijgesteld kunnen worden van de beschermde 
status, als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de via de 
Verordening Wet natuurbescherming door de Provincie Fryslân vrijgestelde soorten 
(zoogdieren en amfibieën). De verordening van de Provinciale Staten van Fryslân is te vinden 
op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6515.html. 
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Tabel 1. Vrijgestelde soorten Verordening Wet natuurbescherming Provincie Fryslân. 

Zoogdieren Amfibieën 

Aardmuis Bastaardkikker 

Bosmuis Bruine kikker 

Bunzing Gewone pad 

Dwergmuis Kleine watersalamander 

Dwergspitsmuis Meerkikker 

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Haas  

Hermelijn  

Huisspitsmuis  

Konijn  

Ree  

Rosse woelmuis  

Steenmarter  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

Voorwaarden vrijstellingen 
Zoals gezegd zijn de vrijstellingen onder het bevoegd gezag van de Provincie Fryslân, en zijn 
hiermee geen onderdeel van de Wet natuurbescherming zelf. De provincie heeft de soorten 
zoals die genoemd zijn in bovenstaande tabel niet zonder meer vrijgesteld, hier zijn 
voorwaarden aan verbonden. Ten eerste is het van belang dat er geen andere bevredigende 
oplossing voorhanden is. Ten tweede gelden de vrijstellingen niet in alle situaties. Deze zijn 
alleen van toepassing als de geplande werkzaamheden onder één van de volgende noemers 
vallen: 
 

a. In het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. In het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, 
of in het kader van natuurbeheer; 

c. In het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
d. In het kader van bestendig beheer en onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 

van een bepaald gebied. 
 
Ten derde is een aantal specifieke voorwaarden opgesteld (Bijlage I van de Verordening). 
Hierbij geldt dat indien sprake is van vangen of doden, alleen gebruik mag worden gemaakt 
van de in de verordening genoemde middelen en methoden. Dit is vooral van toepassing bij de 
vrijgestelde zoogdieren. Indien deze in winterslaap zijn en ze worden gevangen, dan moet alles 
er aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de overlevingskansen niet worden verminderd 
als gevolg van het vangen en verplaatsen. Voor amfibieën is het belangrijk te vernemen dat 
indien deze in winterslaap zijn, het niet is toegestaan ze te vangen (en verplaatsen).  
 
Indien bovengenoemde soorten voorkomen binnen een plangebied, is een ontheffing voor 
deze soort dus niet nodig.  
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Zorgplicht art 1.11 Wnb 
Echter, dit is niet nodig omdat nog steeds een inspanning wordt geleverd om deze soorten zo 
min mogelijk schade te doen, zoals is omschreven in artikel 1.11 van de Wet 
natuurbescherming, meer algemeen bekend als de zorgplicht. Hoewel overtredingen niet 
strafbaar zijn gesteld, kan het uitvoeren van de zorgplicht wel worden gehandhaafd door 
toepassing van een bestuursdwang. Dat betekent dat de uitvoerende gedwongen kan worden 
herstelacties uit te voeren.  

Wnb Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke natuurwaarden wettelijk zijn 
beschermd. Het gaat hierbij om het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur of EHS) en Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000-gebieden 
Projecten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor, of verband houden met, het beheer 
van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) en 
mogelijk negatieve effecten hebben op deze waarden, dienen vanuit de Wet 
natuurbescherming getoetst te worden. Deze toetsing vindt enkel plaats in het geval de 
uitvoering van een project plaatsvindt binnen de invloedssfeer van een N2000-gebied en 
verwacht wordt dat deze uitvoering (mogelijk) negatieve effecten heeft op soorten of 
habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. 

Wnb Houtopstanden 
De Boswet is in 2015 gewijzigd en per 1 januari 2017 opgenomen in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. Die wet zal op den duur weer (beleidsneutraal) in de Omgevingswet 
opgenomen worden. De, voor gemeenten, belangrijkste wijziging van de wet is de beperking in 
het stellen van regels ten aanzien van houtopstanden buiten de begrenzing zoals aangegeven 
op de kaart Begrenzing Bebouwde kom Boswet. Dit heeft effect op o.a. gemeentelijk kapbeleid. 
De provincie heeft, als bevoegd gezag, een provinciale verordening opgesteld voor de 
uitvoering van de Wet Natuurbescherming. Dat is in overleg met de Friese gemeenten gedaan. 
De APV, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden, oftewel de kapverordening, vormt de basis 
voor het nader uitgewerkte kapbeleid. Tevens zijn in de APV regels opgenomen ten aanzien 
van de Bomenlijst. 
 
De bescherming van arealen bos en houtopstanden valt dus onder de Wnb, mochten deze 
groter zijn dan 10 are (1000 m2) of bestaan uit een bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de 
bebouwde kom. De gemeente hanteert soms voor ‘buiten de bebouwde kom’ een andere 
begrenzing dan voor de Weg- en verkeerswet. Bij twijfel kan hierover bij de gemeente 
informatie worden aangevraagd. Als de houtopstand groter dan 10 are is of bestaat uit een 
bomenrij van minimaal 20 bomen buiten de bebouwde kom, dan is er een meld- en 
herplantingsplicht van hetzelfde areaal bos binnen drie jaar na het kappen hiervan. Niet alle 
boomsoorten vallen onder deze wetgeving. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn bedoeld 
voor de productie als biomassa zijn uitgezonderd, indien tenminste een keer per tien jaar 
wordt geoogst, de beplanting na 1 januari 2013 is aangelegd en aan een aantal beplantingseisen 
is voldaan. Ook kerstbomen die niet ouder zijn dan twintig jaar, kweekgoed, fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd.  
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NatuurNetwerk Nederland / Ecologische HoofdStructuur 
Strikt genomen valt de EHS/NNN niet onder de Wet natuurbescherming aangezien dit 
bepaald wordt door de provincies en niet door het Rijk. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) maakt 
onderdeel uit van het rijksbeleid voor het creëren en vormgeven van een samenhangend 
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De provincies 
krijgen echter zelf de gelegenheid om dit naar eigen inzicht zo goed mogelijk aan te wijzen, 
inrichten en beheren.  
 
Indien een ruimtelijke ingreep binnen de begrenzing van het NNN plaatsvindt moet een 'nee, 
tenzij' procedure worden doorlopen en zal bij doorgang van de ingreep in de regel 
compensatie en mitigatie noodzakelijk zijn. 
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Gemeente Súdwest - Fryslân 
T.a.v. mevrouw T. Lantinga  
Postbus 10000 
8600 HA Sneek 
 
 
 
Datum 19 juli  2022 
Kenmerk  RHO-NOOOSTH 
Projectnr.  22147  

Betreft  Nader onderzoek Wet natuurbescherming 
Oosthem 

 
Geachte mevrouw Lantinga ,   
 
Op 18 maart 2022 hebben we een ecologische Quickscan ui tgevoerd in 
het plangebied te Oosthem (f iguur  1) .  Hierui t  kwam onder andere  de 
aanbeveling naar voren om nader onderzoek naar de aanwezigheid van grote  
modderkruiper  ui t  te laten voeren.   
 
Om deze reden is  ui t  de s loten rond het plangebied op 16 juni  2022 een 
watermonster verzameld, waarna deze  in het  laboratorium is  geanalyseerd op 
de aanwezigheid van genetisch materiaal  van grote modderkruiper .  Hierbi j  is  
vastgesteld dat grote modderkruiper niet voorkomt in de  s loten rond het  
plangebied.   
 
Indien u vragen of  opmerkingen heeft,  kunt u  ui teraard a lti jd even contact 
met mi j  opnemen.  
 
Met vriendeli jke groet,  
 

 
 
Robin Fokker  
Bureau FaunaX B.V.  
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Onderzoeksgebied  

In f iguur  1  wordt het  plangebied weergegeven. Het onderzoeksgebied voor  di t  nader 
onderzoek beslaat de s loten langs de noordeli jke -  en weste li jke  grens van het 
plangebied.  

 

  
F ig u ur  1 .  Het  pla n g eb ied  ( rood  om li jn d )  te  O os th em .  

 
Methodiek 
Het nader onderzoek naar de aanwezigheid van grote  modderkruiper  is  ui tgevoerd 
aan de hand van een environmental  DNA (eDNA) onderzoek.  Er is  voor deze 
onderzoeksmethode gekozen  omdat eDNA onderzoek over het a lgemeen minder 
ti jdintensief  is ,  minder  afhanke li jk is  van actieve perioden en tevens  over het 
algemeen een betere  detectiekans heeft  dan tradi tioneel  scheponderzoek. Deze 
onderzoeksmethode is  afhankeli jk  van genetisch materiaal (DNA) in de waterkolom, 
dat door grote modderkrui pers  doorgaans wordt achtergelaten in de  vorm van de 
s li jmlaag van deze  soort .  
 
Het  plangebied is  voor  di t  onderzoek bezocht op 16 juni  2022. Op deze datum is  ui t  
de onderzochte s loten een gemengd watermonster van ongeveer één li ter  verzameld. 
Dit watermonster is  ten ti jde  van het ve ldbezoek gefi l terd, waardoor in het f i l ter  een 
geconcentreerd monster achterbli j f t .  Di t monster is  vervolgens  in het laboratorium 
geanalyseerd op de aanwezigheid van genetisch materiaal  van grote modderkruiper .  
De analyse  is  uitgevoerd aan de hand van  real-time Quanti tative Polymerase Chain 
Reaction (qPCR) . Bi j  deze analyse worden 12  replica ’s  van een monster  getest  om de 
detectiekans te verhogen en de kans op valse negatieve resultaten, bi jvoorbeeld a ls  
gevolg van inhiberende stoffen te  verlagen. Indi en geneti sch materiaal  wordt 
aangetroffen, kan worden aangenomen dat de s loten rond het  plangebied onderdeel 
vormen van leefgebied van grote  modderkuiper.   
 
 
 
 



 
 
 

Resultaten 
Bij  de analyse van het monster werd in geen van de 12  replica ’s  genetisch materiaal 
van grote  modderkruipers aangetroffen.  

 
Conclusie 
Op basis  van het nader  onderzoek concluderen we dat  de s loten rond het plangebied 
geen onderdeel  zi jn van leefgebied van de grote  modderkruiper.  Voor deze  soort  zi jn 
derhalve geen vervolgstappen benodigd voor  de voortgang van de voorgenomen 
werkzaamheden.  
 

• Grote modderkruiper: Tijdens het nader onderzoek is geen leefgebied van grote 
modderkruiper in de sloten langs de noord- en westzijde van het plangebied 
vastgesteld. Voor deze soort hoeft geen ontheffing aan de Wnb te worden aangevraagd. 

• Overige adviezen: We adviseren de resterende aanbevelingen uit de Quickscan in 
ogenschouw te houden. 
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Samenvatting

In verband met de mogelijke bouw van woningen heeft een inventariserend
archeologisch veldonderzoek plaats gevonden noordwestelijk van Oosthem
langs de Nessenwei. Indien woningen gebouwd gaan worden, zullen hierbij
graafwerkzaamheden plaats vinden. Doel van het onderzoek is vast te stellen
of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door de ingrepen
bedreigd worden.

Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een veldonderzoek. Bij het
bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische
geografie, archeologie en historische geografie. Bij het veldonderzoek zijn 18
grondboringen geplaatst om archeologische indicatoren op te sporen en om de
gaafheid van de bodem te bepalen.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in de omgeving van het
onderzoeksgebied al bewoning was tijdens de ijzertijd. Echter bij het
veldonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat in het onderzoeksgebied
(pre)historische bewoning heeft plaats gevonden. Wel is langs de westrand een
brandlaagje gevonden direct boven de overgang van een veen- naar een
kleilaag. Het houtskool is waarschijnlijk van westelijk van het gebied afkomstig,
mogelijk van het opzettelijk verbranden van kweldervegetatie. Voor het
onderzoeksgebied is er geen aanleiding voor bescherming, beperkingen of
nader onderzoek. 
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van BügelHajema Adviseurs, contactpersoon de heer B. van der
Veen, heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek plaats gevonden
in bij Oosthem. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande
woningbouw. Hiervoor is het van belang of voor het gebied
gebruiksbeperkingen gelden voor wat betreft archeologie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen wat de kans is op (gave)
archeologische sporen in het plangebied. Het onderzoek bestaat uit een
bureauonderzoek en een veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek werd een
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld op basis van beschikbare fysisch
geografische, archeologische en historisch geografische informatie. Tijdens het
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst door middel van
grondboringen.

1.2 Locatiebeschrijving
Het onderzoeksgebied is gelegen noordwestelijk van Oosthem (zie Figuur 1).
Het terrein grenst westelijk aan de Nessenwei en aan een tussengelegen
voetbalveld. Noordelijk volgt de terreinsgrens een sloot, oostelijk de brede
sloot ‘Oude Rijn’. Zuidelijk grenst het terrein aan de bebouwing van Oosthem.
Het gebied bestond ten tijde van het onderzoek uit weiland (zie Figuur 2).

1.3 Administratieve gegevens
provincie: Fryslân
gemeente: Wymbritseradiel
plaats: Oosthem (Easthim)
toponiem: Nessenwei
opdrachtgever: BügelHajema Adviseurs
bevoegd gezag: Provinsje Fryslân
oppervlakte: 3,5 hectare
hoogte: 1 meter beneden NAP
grenscoördinaten: NW 169,170 / 559,190

NO 169,380 / 559,135
ZW 169,265 / 558,950
ZO 169,320 / 558,930

kaartblad: 10G
CIS-code: 21985



2

561

560

559

558

169 170 171 172

Figuur 1: Oosthem op de topografische kaart 1:50.000. Het
onderzochte gebied is het rode vlak binnen de cirkel.
Bron: Topografische Atlas Nederland.

Figuur 2: Oosthem: Nessenwei. De foto is gemaakt vanuit de noordoosthoek van
het onderzoeksgebied. Links ligt de Oude Rijn, op de achtergrond ligt
de bebouwing van Oosthem met onder meer de hervormde kerk en
rechts ligt achter de bomenrij een voetbalveld. Het grasland hier
tussenin is het onderzoeksgebied.
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
In het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van de onderzoeks-
locatie verzameld. Daartoe zijn onderstaande bronnen geraadpleegd.

Tabel 1: Oosthem, Nessenwei: Geraadpleegde bronnen.

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode. Archeologie Leidraad 3.
J.H.A. Bosch, 7 maart 2005.

Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Blad 10. Sneek 
Stichting voor Bodemkartering. Wageningen, 1974.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) [ARCHIS]

De Atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland.
H.J.Versfelt en M. Schroor. Heveskes Uitgevers. Groningen/Veendam, 2005.

Geomorfologische Kaart van Nederland, 1:50.000, blad 10 Sneek.
Stichting voor Bodemkartering Wageningen & Rijks Geologische Dienst Haarlem, 1982.

Grote Historische Provincie Atlas, schaal 1:25.000, 1853-1856.
Wolters-Noordhoff Atlasproducties. Groningen 1992.

Grote Historische Topografische Atlas +/- 1926/1934. Fryslân. Schaal 1:25.000. 
Uitgeverij Nieuwland. Tilburg, 2006.

Steekproefrapport 2006-04/02. Groningen, Zerniketerrein Bestemmingsplan (Gr.). 
Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. R. Exaltus. Zuidhorn, 2006.

Topografische Atlas Nederland, schaal 1:50.000. ANWB. Den Haag, 2002.

www.Woonomgeving.nl, Kadastrale kaarten uit 1832.
 

2.2 Resultaten bureauonderzoek

fysische geografie
Het onderzoeksgebied is gelegen in het zuidelijke bereikbaar van de zeeklei.
Enkele kilometers verder zuidelijk ligt het Friese veengebied met plassen.
Pleistocene sedimenten liggen op een diepte van ruim vier meter beneden
NAP (bron: ARCHIS). Op de geomorfologische kaart is het gebied
weergegeven als ‘laagte ontstaan door veenafgraving’ (3N109).

Volgens de bodemkaart bevindt zich in het gebied zware klei. De bodem
wordt aangemerkt als knippoldervaaggrond (kMn48v). In de ondergrond is
moerig materiaal aanwezig beginnend dieper dan 80 centimeter en doorgaand
tot ruim 120 centimeter.

Het grondwater heeft een hoogste stand van minder dan 40 centimeter
beneden maaiveld en een diepste van 80 tot 120 centimeter.
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archeologie
Uit het onderzoeksgebied zijn geen archeologische waarden gemeld in
ARCHIS (zie Figuur 3). Archeologische waarden binnen een kilometer
rondom het onderzoeksgebied zijn vooral (huis) terpen uit de Late
Middeleeuwen (zie Tabel 2). Een oudere datering hebben de dorpsterp van
Oosthem (CMA 7954) en een kilometer westelijk gelegen overslibde
nederzetting op veen (CMA 7963). Blijkbaar heeft in de regio bewoning plaats
gevonden vanaf de ijzertijd.

Tabel 2: Archeologische waarden in de omgeving van onderzoeksgebied Oosthem:
Nessenwei (ligging zie Figuur 3).

CAA / CMA RD-Coördinaten Datering Omschrijving

monumenten

7954
(10G-9)

169,305/558,887 ijzertijd midden -
Middeleeuwen laat
(500 vC  - 1500 nC)

dorpsterp Oosthem

Middeleeuwen laat -
nieuwe tijd
(1050 - 1950 nC)

Oosthem

7958
(10G-13)

168,069/559,297 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

huisterp

7963
(10G-18)

168,085/559,181 ijzertijd laat - 
Romeinse tijd
(12 vC - 450 nC)

nederzetting op veen, overslibd

10091
(10G-22)

169,274/559,869 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

terp

10092
(10G-23)

168,242/559,977 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

huisterp

10093
(10G-24)

167,991/560,083 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

huisterp

10104
(10G-25)

169,485/560,338 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

borg/stins/versterkt huis

10150
(10H-29)

170,982/557,987 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

dorpsterp IJlst

Middeleeuwen laat -
nieuwe tijd
(1050 - 1950 nC)

IJlst

waarneming

39657
(10GN-5)

169,500/560,340 Middeleeuwen laat -
nieuwe tijd
(1050 - 1950 nC)

gracht van een state

39718
(10HN-30)

170,800/558,660 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

fragment kogelpot
fragment gedraaid aardewerk



5

44378
(10HN-59)

170,880/557,950 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

45 fragmenten kogelpot
12 fragmenten roodbakkend
geglazuurd aardewerk

Middeleeuwen laat B
(1250 - 1500 nC)

2 fragmenten steengoed

45312
(10HN-62)

170,880/558,230 Middeleeuwen laat B
(1250 - 1500 nC)

cultuurlaag
kunstmatige ophoging

45313
(10HN-63)

170,770/558,100 Middeleeuwen laat B
(1250 - 1500 nC)

cultuurlaag
kunstmatige ophoging

47426
(10HN-65)

170,825/558,200 Middeleeuwen laat
(1050 - 1500 nC)

sloot / greppel

Middeleeuwen laat B
(1250 - 1500 nC)

2 stenen haardplaatsen

Middeleeuwen laat -
nieuwe tijd
(1050 - 1950 nC)

809 fragmenten aardewerk
153 fragmenten bot
137 fragmenten keramiek
20 fragmenten glas
18 fragmenten houtskool
4 fragmenten metaal
2 fragmenten schelp
3 fragmenten vuursteen
waterput / waterreservoir
10 fragmenten natuursteen
3 fragmenten slakken

nieuwe tijd
(1500 - 1950 nC)

fragment pijp

historische geografie
Op historisch kaartmateriaal is het onderzoeksgebied net als tegenwoordig in
gebruik als grasland. De sloten die de noord- en oostgrens van het gebied
vormen zijn evenmin veranderd. Op de kadastrale kaart uit 1832 is in de
zuidoosthoek van het gebied een extra perceel weergegeven dat op later
kaartmateriaal niet meer terugkomt. De westgrens van het gebied is de laatste
tweehonderd jaar het sterkst veranderd. De Nessenwei staat weergegeven op
een kaart uit 1931 (Grote Historische Atlas Fryslân). Halverwege de 19e eeuw
bestond de weg nog niet (Grote Historische Provincie Atlas, zie Figuur 4).
Weg lag toen op de plek van de Nessenwei een voetpad.
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Figuur 4: Oosthem op de historische kaart uit de periode 1853-1856. Het
onderzoeksgebied aan de Nessenwei is roodomrand weergegeven. Langs de
westgrens van het onderzoeksgebied liep een voetpad (rood gestippeld) ter
plaatse van de tegenwoordige Nessenwei.

2.3 Archeologisch verwachtingsmodel
In de omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich enkele terpen. De
dichtstbijzijnde is de dorpsterp van Oosthem die zuidelijk aan het
onderzoeksgebied grenst. De terp is gedateerd in de ijzertijd. Mogelijk lopen
terplagen hiervan door tot in het onderzoeksgebied. Een kilometer westelijk
van het onderzoeksgebied ligt een overslibde terp op veen. Een dergelijke
nederzetting behoort ook tot de mogelijkheden in het onderzoeksgebied.
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Tabel 3: Oosthem: Nessenwei, specificatie archeologische verwachting.

datering: vanaf ijzertijd

complextype: nederzetting en/of begraving

omvang: enkele tientallen meters

diepteligging: binnen twee meter

locatie: in zuidhoek mogelijk uitloper terp Oosthem

uiterlijke kenmerken: cultuurlagen, aardewerk, houtskool

mogelijke verstoringen: ploegen, veenwinning, voormalige sloot

kabels: volgens KLIC geen
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak veldonderzoek
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 18 april 2007. Er zijn 18 boringen
geplaatst. De boringen liggen op raaien die een onderlinge afstand hebben van
40 meter. Hierop liggen de boringen op een onderlinge afstand van 50 meter.
De ligging van de boringen is weergegeven in Figuur 5. De boringen zijn tot
een meter diepte verricht met een edelmanboor van 8 centimeter doorsnede.
De boringen zijn vervolgd tot twee meter diepte met een guts van 3 centimeter
doorsnede. De eerste boring is zo diep mogelijk doorgezet waarbij een diepte
van 3,85 meter beneden maaiveld is bereikt.

Het opgeboorde materiaal is doorzocht op archeologische indicatoren
door het te laagsgewijs af te snijden in boorkop of guts. Hierbij zijn bepaald:
diepte, lithologie en kleur (m.b.v. Munsell) en alle overige bijzonderheden. De
boringen zijn laagsgewijs beschreven volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (zie Appendix).

De hoogtes van de boorpunten zijn bepaald met behulp van een
waterpas. Ze zijn gerelateerd aan Peilmerk 10G44, gereformeerde kerk
Oosthem, 169,240 / 558,880, 0,74 meter + NAP. Een veldkartering was niet
mogelijk in verband met de dichte grasbegroeiing (zie Figuur 2).

3.2 Resultaten veldonderzoek

sedimentologie
Bij de eerste boring is zand aangetroffen op een diepte van 4,3 meter beneden
NAP (3,2 meter beneden maaiveld). Het zand is kleiig, bevat riet en is niet
gepodzoleerd. Boven het zand bevinden zich tot aan het maaiveld lagen veen
en zware klei. De afzettingen zijn grotendeels gevormd in een brak
getijdenmilieu met rietmoeras. Doorgaans ontwikkelde zich rietveen. Er zijn
twee periodes geweest waarin de zee actiever is in het gebied in de vorm van
een getijgeul. Van de eerste periode is een anderhalve meter diepe geul
aangetroffen bij boringen 1, 5, 6, 8 en 14 (zie Figuur 5). De geul heeft een laag
klei afgezet op een hoogte tussen -3,0 en -2,0 meter NAP bij boringen 2, 3, 7,
10, 11, 15 en 18. Van de tweede periode is een evendiepe geul aangetroffen bij
boring 8 (zie Figuur 6). Tijdens deze periode is de bovenste kleilaag afgezet op
een hoogte tussen -2,0 en -1,0 meter NAP.

archeologie
In het onderzoeksgebied is houtskoolstof aangetroffen als brandlaagje bij
boringen 1 en 2. Het bevindt zich op een hoogte van respectievelijk -1,74 en -
 1,78 meter NAP. Het houtskool is niet afkomstig van verbranding in situ.
Waarschijnlijk is het aan komen waaien van westelijk van het
onderzoeksgebied. Mogelijk is het houtskool afkomstig van het opzettelijk plat
branden door mensen van kweldervegetatie (zie Steekproefrapport 2006-
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Figuur 5: Oosthem: Nessenwei, boorpuntenkaart. De genummerde punten geven
de ligging van de 18 boringen weer. De zwarte onderbroken lijn is de
grens van het onderzoeksgebied. De donkerblauwe lijn is de mogelijke
loop van een getijgeul van waaruit een kleilaag is afgezet op een hoogte
tussen -3,0 en -2,5 meter NAP. De lichtblauwe lijn is de mogelijke loop
van een getijgeul van waaruit een kleilaag is afgezet op een hoogte
tussen -2,0 en -1,0 meter NAP.
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Figuur 6: Oosthem: Nessenwei, profiel boringen 4-8. Het profiel laat zien dat in het gebied
een moeras aanwezig was dat een pakket rietveen gevormd heeft. Tijdens twee
periodes werd de veenvorming onderbroken door een getijgeul die een laag klei
heeft afgezet in het gebied. Bij de eerste periode is klei afgezet tussen -3,0 en -2,5
meter NAP, bij de tweede periode tussen -2,0 en -1,0 meter NAP.

04/02). Zodoende werd grasontwikkeling gestimuleerd om het vee op te laten
grazen. Het brandlaagje zit op de overgang van veen naar klei. Dit is het
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Figuur 7: Oosthem: Nessenwei, boring 1 hoogte -1,80 tot -
1,65 meter NAP (0,55 - 0,70 beneden maaiveld). Op
een hoogte van -1,74 meter NAP is een uiterst dun
brandlaagje aanwezig. Het houtskool zit als stof
onderin de kleilaag vlak boven het veen.

 moment dat door inbraken van de zee het moeras ontwaterde waardoor het
beter toegankelijk werd. Mogelijk is het brandlaagje geassocieerd met
ijzertijdbewoning in het gebied. Behalve het brandlaagje is houtskool gevonden
als een enkele spikkel bij boringen 2 en 11 op een diepte van 35 centimeter
beneden maaiveld. Waarschijnlijk zijn deze samen met de klei gesedimenteerd.
Cultuurlagen of overige archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen, ook
niet in de zuidhoek vlak bij Oosthem.
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4. Conclusie en advies

Het onderzoeksgebied is gelegen in het zuidelijke deel van het kleigebied van
Friesland. Hier liggen enkele terpen. De meeste stammen uit de Middeleeuwen,
enkele dateren uit de ijzertijd waaronder de terp van Oosthem die zuidelijk aan
het onderzoeksgebied grenst.

Uit het veldonderzoek blijkt dat het gebied is opgebouwd uit lagen veen
en zware klei. Op een hoogte van circa -1,8 meter NAP is een overgang van
veen naar klei aanwezig. Deze overgang markeert de inbraak van een getijgeul
die het gebied ontwaterde. Langs de westrand van het onderzoeksgebied is
direct boven deze overgang een brandlaagje aanwezig. Het houtskool daarvan
is waarschijnlijk afkomstig van westelijk van het gebied, mogelijk van het
opzettelijk plat branden van kweldervegetatie. 

Aanwijzingen voor menselijke activiteiten binnen het onderzoeksgebied
zelf zijn niet gevonden. Het archeologische verwachtingsmodel wordt
verworpen. Voor het gehele terrein achten wij beschermende of beperkende
maatregelen niet wetenschappelijk verdedigbaar. Archeologisch
vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 

Indien bij de uitvoering van de geplande graafwerkzaamheden
onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of sporen worden
ontdekt, dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij de gemeente
Wymbritseradiel conform de Monumentenwet 1988 artikel 47.



Appendix

Oosthem: Nessenwei

Laagbeschrijvingen boringen volgens
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
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2. Inleiding 

2.1 Ter inzagelegging 

Het voorontwerp bestemmingsplan “Oosthem – Ald Rien fase 2” heeft vanaf 24 juni 2022 t/m 4 
augustus 2022 ter inzage gelegen.  
 
Met het ter inzage leggen van het voorontwerp heeft de gemeente iedereen in de gelegenheid gesteld 
om kennis te kunnen nemen en te reageren op het plan dat in voorbereiding is. Tevens is via het 
plaatselijk belang Oosthem – Nijezijl het ter inzage gelegde voorontwerp bestemmingsplan onder de 
aandacht gebracht. 
 

2.2 Inspraakreacties 

Tijdens de termijn van terinzagelegging is het voor iedereen mogelijk geweest om een inspraakreactie 
in te dienen. In totaal zijn 8 inspraakreacties ontvangen.  
 

2.3 Leeswijzer 

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt nader ingegaan op de op het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen 
inspraakreacties.  
 
 
 
 
 
 

3. Inspraakreacties 
Tegen het voorontwerpbestemmingsplan zijn 8 inspraakreacties ingediend. In onderstaand schema zijn 
de gegevens van de inspraakreacties en de paragraaf met de beantwoording weergegeven.  
 
 

 Bedrijf/adres inspraakreactie Ontvangstdatum Beantwoording  

1 Gasunie 21 juni 2022 4.1.1 

2 Brandweer Fryslân  30 juni 2022 4.1.2 

3 Liander (Qirion) 7 juli 2022  4.1.3  

4 Wetterskip 27 juli 2022 4.1.4 

5 Provincie Fryslân 13 juli 2022 4.1.5 

6 Bewoners De Himmen 29 juli 2022  4.1.6 

7 Bewoners Ald Rien (meerdere) 22 juli 2022  4.1.7  

8 Bewoners Ald Rien  2 augustus 2022 4.1.8 
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4. Behandeling van de inspraakreacties 
 
4.1 Inspraakreacties 
 
4.1.1 Gasunie 
Samenvatting 
Het plan is door Gasunie getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid. Geconcludeerd word dat 
het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtstbij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast 
dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.  
 
Beantwoording 
Reactie voor kennisgeving aangenomen. 
 

4.1.2 Brandweer Fryslân 

Samenvatting 
Brandweer Fryslân geeft enkele aandachtspunten met betrekking tot de bluswatervoorziening en de 
bereikbaarheid. Samengevat wordt geadviseerd:  
1. De wegen in het plangebied te laten voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd onder het 

kopje bereikbaarheid uit de brief. Voor de bereikbaarheid is het wenselijk dat locaties via twee 
onafhankelijke routes bereikbaar zijn. Wanneer sprake is van een doodlopende weg gelden de 
volgende voorwaarden: 
- Een minimale breedte van 4,5 meter en een doorgangshoogte van 4,2 meter;  
- Een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht en 10 meter in de buitenbocht;  
- Bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton; 

2. Er voor te zorgen dat er voor elke ingang van de woningen tot op maximaal 40 meter afstand kan 
worden opgesteld om een effectieve binnen aanval te bevorderen;  

3. Te controleren of er binnen 100 meter met een minimale capaciteit van 500 liter per minuut vanaf 
elke woning een brandkraan voorhanden is, zo niet deze te realiseren;  

4. Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen  
    
Beantwoording 
1. Met de dimensionering van de wegen wordt rekening gehouden met de genoemde voorwaarden. 

Het bestemmingsplan regelt dit niet en behoeft hiervoor niet te worden aangepast. 
2. Door te voldoen aan de genoemde voorwaarden wordt ook aan deze wens voldaan  
3. De exacte inrichting moet nog worden bepaald. Ten behoeve van de werkzaamheden voor de 

inrichting van het plangebied zullen deze voorwaarden ook worden meegegeven aan de uitvoerder.  
4. Deze inspraaknota wordt opgenomen in het bestemmingsplan en komt zo ook weer terecht bij 

Brandweer Fryslân als overlegpartner van de gemeente. Specifieke vragen worden rechtstreeks 
gesteld, maar zijn - gezien het heldere advies - niet aan de orde. 

 
 
4.1.3 Liander (Qirion) 
 
Geen opmerkingen.  
 
 
 
4.1.4 Wetterskip  
 
Samenvatting 
Verwezen wordt naar de meerdere keren dat overleg tussen Wetterskip en gemeente heeft 
plaatsgevonden over het plan. De aan te leggen waterplas is daarbij steeds een onderwerp van gesprek 
geweest. Opgemerkt wordt dat deze plas in het dieper gelegen oppervlaktewaterpeil (zone) van -2,40m 
NAP is gelegen. Het is de bedoeling dat hierop al het hemelwater gaat afwateren, ook het hemelwater 
uit het hoger gelegen -1,70m NAP peil. De voorkeur van het Wetterskip gaat ernaar uit om dit 
hemelwater rechtstreeks op de boezem te lozen en niet via de lager gelegen polder. 
Daarnaast wijst het Wetterskip erop dat wanneer wordt gekozen om de nieuwe woonwijk helemaal op 
het -1,70m NAP peil aan te leggen, zij adviseren om de toekomstige wandelpaden hoger 



 

Pagina 5 van 9   

aan te leggen dan het nu de bedoeling is. Deze zouden anders slechts een drooglegging van 50cm 
hebben waardoor deze in natte omstandigheden erg drassig kunnen worden. 
 
Tevens wil het Wetterskip graag in overleg treden om afspraken te maken met betrekking tot de diepte 
en verversing van de aan te leggen waterplas. Dit mede om een goede waterkwaliteit te kunnen krijgen 
en borgen. 
 
Tot slot wordt verzocht om in het kader van de compensatie voor verharding in Ald Rien fase 1 ook op 
te nemen ter verantwoording in dit plan. Deze compensatie is naar weten van het Wetterskip nog niet 
gerealiseerd. 
 
Beantwoording 
Het hemelwater zal in het plangebied van fase 2 van Ald Rien afwateren op de nog te realiseren 
waterpartij. Het plan is in de eerste fase uitgewerkt voor hemelwaterlozing in de polder. Fase 1 loost 
in de sloot langs de Nessenwei.  
 
Peil: Het peil van de aan te leggen waterpartij is gepland op -1.70 NAP. Hiervoor wordt een 
peilwijziging aangevraagd. Zie verder ook de mogelijkheid voor fluctuatie in he peil bij de opmerkingen 
hieronder bij ‘Waterkwaliteit’. 
Bij de aanleg van het wandelrondje wordt rekening gehouden met voldoende drooglegging. De paden 
worden niet verhard maar in gras uitgevoerd en met maaien wordt het pad aangeduid.  
  
Waterkwaliteit: Het overleg met het Wetterskip zal worden voortgezet. Voor een goede 
waterhuishouding zal het water kunnen instromen vanaf de zijde van De Alde Rien. De verversing zal 
worden verzorgd door het water van de sloot langs de Nessenwei door de waterpartij te leiden. In de 
sloot langs de Nessenwei wordt aan de noordkant van de aansluiting een pendam geplaatst met een 
hoogte van -1,60 NAP (voorstel). Aan de afstroomzijde van de vijver komt een pendam met een 
vertragende afvoer met een maximale hoogt van -1,60 NAP en minimale hoogte van -1,70 NAP 
(voorstel). Hiermee kan verversing van het water plaatsvinden en kan tevens vertraagde afvoer 
plaatsvinden. 
 
Compensatie: De compensatie voor verharding en bebouwde oppervlak voor Ald Rien fase 1 is ook 
meegenomen in dit plan (bovenop de compensatie voor fase 2).  
 
Conclusie: De toelichting van het plan zal worden aangevuld met de informatie over het peil, de 
waterkwaliteit van de op te richten waterpartij en ook een nadere toelichting geven op de 
compensatie van Ald Rien fase 1 en 2.  
 
 
4.1.5 Provincie Fryslân    
 
Samenvatting 
Landschap/Cultuurhistorie: Provincie ziet graag vanuit een analyse van de landschappelijke- en 
cultuurhistorische kernkwaliteiten een nadere motivering voor de gemaakte (ontwerp)keuzes.  
Provincie adviseert om een beeldkwaliteitsplan (nader: BKP), dat is aangekondigd, tijdens de 
ontwerpfase van het bestemmingsplan ook het BKP bij de stukken te voegen. De landschappelijke 
afronding van de erven naar het buitengebied verdient daarbij bijzondere aandacht, wordt 
aangegeven.  
Soortenbescherming: Provincie ziet graag de uitkomsten van het nadere onderzoek naar de grote 
modderkruiper terug in de volgende versie van het plan. Tevens wordt opgemerkt dat de aanbevelingen 
uit de rapportage dienen te worden opgevolgd ten aanzien van de lichtuitstraling richting de vaart.  
Ontgrondingen: Provincie verzoekt om in de toelichting aan te geven of sprake is van een ontgronding 
of een vrijstelling van de Ontgrondingenverordening Friesland. 
Natuurinclusief bouwen: gewezen wordt op de “40 punten checklist” van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, ter inspiratie. Ook kan de provinciaal ecoloog van adviezen voorzien 
indien dat gewenst is.  
Duurzame energie: provincie adviseert om in de toelichting aan te geven op welke wijze de nieuwe 
woningen passen bij de ambitie van de gemeente om het aantrekkelijkste duurzame woon-, leef- en 
vestigingsklimaat van Nederland aan te bieden. 
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Water-robuust bouwen: voor het waterpeil wordt geadviseerd om goed te kijken naar de woningen aan 
het water en de waterkwaliteit. Overleg hierover wordt aangeraden, met het Wetterskip of de 
provincie. 
 
Beantwoording  
Landschap/Cultuurhistorie: De toelichting van het plan wordt aangevuld met een nadere motivering. 
Het beeldkwaliteitsplan wordt bij de stukken gevoegd in de ontwerpfase van het plan.  
 
Soortenbescherming: Uit nader onderzoek is gebleken dat de sloten rond het plangebied geen 
onderdeel zijn van leefgebied van de grote modderkruiper. Het nader onderzoek wordt bij het ontwerp 
bestemmingsplan gevoegd. De aanbevelingen ten aanzien van de lichtuitstraling richting de vaart (geen 
lichtuitstraling tussenzonsondergang en zonsopkomst) worden opgevolgd.  
 
Ontgrondingen: er is geen sprake van ontgronding, er is sprake van een gesloten grondbalans. De grond 
die vrijkomt bij het graven van de waterpartij kan worden gebruikt voor het ophogen van de grond in 
het overige gebied. Dit zal worden toegevoegd in de toelichting van het plan. 
 
Natuurinclusief bouwen: Voor het vinden van een aannemer/ontwikkelaar voor de realisatie van de 
woningen wordt een openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. T.b.v. het opstellen van de uitvraag 
(waarin natuur inclusief bouwen ook een thema zal zijn) zal de 40 punten checklist doorgenomen en 
waar mogelijk verwerkt worden. Zo nodig wordt de provinciaal ecoloog hiervoor geraadpleegd.   
 
Duurzame energie: De woningen worden zoveel mogelijk met zonnepanelen op het dak uitgevoerd en 
worden zuidgericht. De ambitie voor de waterwoningen is energienul-woningen. 
 
Water-robuust bouwen: De waterpartij wordt duurzaam ingericht met natuurvriendelijke oevers en een 
waterpeil van de aanwezige polder. De waterplas vangt het regenwater van de buurt op en beweegt 
daardoor met de seizoenen mee, wat een grote natuurwaarde met zich meebrengt. 
De huizen worden wel aangelegd op boezempeil en komen op palen (boezempeilhoogte) of drijvend in 
het water te staan. 
 
 
 
4.1.6 Bewoners De Himmen  
 
Samenvatting 

1. De waterpartij en woningen. Het water is ongewenst want: 
a. Er is al genoeg open water in Oosthem e.o. 
b. Er is geen ontsluiting via het water mogelijk. Je kan alleen een rubberbootje 

aanleggen. 
c. Ontsluiting (ook op langere termijn) lijkt onhaalbaar voor een grotere boot. 
d. Stilstaand water kan muggen, ratten en ander ongedierte aantrekken. Dat geeft 

overlast voor omwonenden. 
e. Zijn de woningen wel verkoopbaar, nu ook bij andere plannen (Heeg, Sneek, 

Rotterdam, Kortenhoef, Leiden, Krimpenerwaard, etc) wonen aan het water wordt 
aangeboden? 

2. Indiener betwijfelt of het plan wel voorziet in betaalbare woningen om de doorstroming op de 
woningmarkt de bevorderen. Past het plan wel binnen het gestelde doelen uit de woonvisie: 
“zoveel mogelijk betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen, zoveel mogelijk 
aansluitend bij de wensen en behoeftes van de huidige inwoners”.  

3. Gesteld wordt dat het plan veelal voorziet in woningen voor de ‘rijkeren onder ons’. Indiener is 
van mening dat de invulling de waterpartij en- woningen de plank volledig misgeslagen wordt 
en niet past bij een dorp als Oosthem. 

4. Indiener geeft als tip om de Ald Rien een éénrichtingsweg te maken op het deel waar nu huizen 
staan. Dus alleen tweerichtingsverkeer op het nieuw aan te leggen deel waar de nieuwe huizen 
gepland staan. 

5. Het idee voor een wandelroute krijgt steun. Fijn voor wandelaars/hondenbezitters die met dit 
wandelpad niet meer langs de doorgaande weg hoeven te lopen. 
 

Beantwoording  
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1. Vanwege het huidige lage maaiveldniveau en de ambitie om klimaat adaptief te ontwikkelen, 
plus het realiseren van een groot deel goedkope woningen, is gekozen voor het niet ophogen 
van dit deel van het plangebied. Maar wel voor het creëren van extra waterberging met daarbij 
de waterwoningen op palen of drijvend. Dit betreft inderdaad water op polderpeil, aangezien 
het de functie van waterberging (opvang regenwater uit de buurt) heeft. Daarnaast hoeft er op 
deze manier geen boezemkering aangelegd hoeft te worden, wat veel in de aanlegkosten van 
de buurt scheelt en ook onderhoudskosten op termijn. Aansluiting op boezemwater is voor dit 
deel, nu en in de toekomst niet aan de orde. Wel worden er 4 percelen aan de Alde Rien 
aangelegd, wat open vaarwater is. De gemeente is van mening dat er voldoende markt is voor 
de waterwoningen, vanwege de aantrekkelijke woonomgeving (met het water en het 
achterliggende open veld als extra kwaliteit). Ook is er tegenwoordig veel belangstelling voor 
compacte energiezuinige woningen zonder tuin. Bij de aanleg van de waterpartij zal in overleg 
met o.a. het waterschap goed worden gekeken naar een goede waterkwaliteit zodat overlast 
zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

2. De verschillende woningen in het plan zullen verschillende vraagprijzen krijgen. Enkele 
goedkopere woningen kunnen worden gerealiseerd en ook zijn er zelfbouwkavels. Bij een 
woningbouwontwikkeling wordt altijd gekeken naar het effect op de totale woningvoorraad. 
Ook door deze toevoeging aan de woningvoorraad wordt aangenomen dat de doorstroming op 
de woningmarkt wordt gestimuleerd; bestaande en betaalbare woningen komen mogelijk vrij 
doordat de bewoners kunnen doorstomen naar de nieuwe woningen. Bovendien vindt er altijd 
een afweging plaats tussen het optimaal bedienen van de vraag en de 
exploitatiemogelijkheden. Het verder vergroten van het aandeel betaalbare woningen vormt 
een te groot risico voor de haalbaarheid van het plan. Ook moet er worden gezocht naar een 
balans tussen de acute vraag naar nieuwbouwwoningen en de vraag naar woningen op lange 
termijn. Met het nu voorliggende programma wordt voorzien in de acute behoefte aan 
betaalbare woningen en een gezonde woningvoorraad op langere termijn. 

3. Zie de antwoorden op de vragen 1 en 2. 
4. Het verkeer op de Ald Rien zal hoofdzakelijk bestemmingsverkeer zijn. Het inrichten als 

éénrichtingsweg heeft daarbij vanuit verkeerskundig oogpunt niet de voorkeur. 
5. Er is één reactie ontvangen ten aanzien van deze wandelmogelijkheid en die was positief. De 

wandelroute blijft dan ook onderdeel uitmaken van het plan. 
 
4.1.7 Bewoners Ald Rien (meerdere) 
 
Samenvatting  
De indieners stellen vragen waarop een antwoord gewenst is.  

1. Opmerking: Ald Rien fase 1 heeft 8 jaar geduurd tot de laatste kavel verkocht was. 
2. Opmerking: Er is altijd voorgehouden dat het voor bewoners (jeugd) van Oosthem zou zijn, nu 

vrije verkoop. 
3. Bij een presentatie van Bewoners Overleg kwamen maar 3 mensen opdagen die belangstelling 

hadden. 
4. Er moet volgens regels van het rijk ook een aantal percentage sociale huurwoningen 

gerealiseerd worden. Van de 4 woningbouwverenigingen waarbij geïnformeerd om huizen te 
bouwen is door alle 4 negatief gereageerd. 

5. In plaats van 15 woningen komen er nu ineens 20 woningen. Wat en waar is precies de 
bedoeling van de waterwoningen. 

6. Met de economische crisis op dit moment en de hoge bouw- en materiaal kosten de oplopende 
hypotheekrente zal de jeugd en ok anderen nu niet kunnen kopen en zullen er een hoop kavels 
weer lang onverkocht blijven. 

7. Logistiek zou het verstandiger zijn aan het begin van het dorp te bouwen, daar is naast de oude 
school een groot kavel grond. Door de bouw zal het verkeer ook na de verkoop toenemen en 
meer door het dorp gaan rijden, met nog meer belasting bv van het bruggetje midden in het 
dorp. 

 
Beantwoording 

1. Het is niet vooraf in te schatten hoe lang kavels in de verkoop zullen staan. De periode waarin 
de kavels te koop waren lag voor een groot deel in de crisisjaren. Dit betekent geen afname 
terwijl er wel een huisvestingsopgave was, ook in die jaren. Het afnemen van woningen komt 
weer op gang als de marktomstandigheden gunstig zijn. Daarom wil de gemeente dit plan voor 
uitbreiding nu afronden met de nieuwe bouwkavels. 
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2. De betaalbaarheid van de woningen in relatie tot de doelgroep ‘starters’ is lastig. Het plan 
voorziet in de realisatie van 2 rijen woningen met 9 of 10 woningen. Dit is flexibel in het 
bestemmingsplan opgenomen. Het kunnen zowel rijtjeswoningen of half vrijstaande woningen 
worden. Deze stroken zijn specifiek opgenomen om betaalbare woningen toe te voegen. De 
gemeente streeft naar het zo goedkoop mogelijk op de markt zetten van deze woningen 
(uitvraag met plafond V.O.N.-prijzen), wat zal worden gebruikt als een van de criteria bij de 
uitgave van de grond. 

3. De gemeente SWF kent een huishoudensgroei van 1500 woningen in de periode 2020-2030. Om 
voldoende woningplan te hebben en planuitval in te kunnen calculeren, plannen we maximaal 
3000 woningen. Hiervan worden maximaal 20 woningen geprogrammeerd in Oosthem. Dit 
aantal sluit aan op de huishoudenstoename die gezien de demografische kenmerken past bij 
het dorp. Dit aantal is ook afgestemd met het dorpsbelang Oosthem-Nijezijl.  

4. Ook in de gemeentelijke woonvisie is aangegeven dat een inspanning moet worden gedaan om 
sociale huurwoningen te realiseren. Binnen de gemeente worden op diverse plekken nieuwe 
sociale huurwoningen gerealiseerd of mogelijk gemaakt. De gemeente bespreekt goed met de 
partijen die sociale woningen kunnen aanbieden op weke locaties dat gebeurt. Huishoudens die 
zijn aangewezen op een sociale huurwoning hebben een laag inkomen. Mensen zijn hierdoor 
veelal minder mobiel (men heeft vaak geen auto). Gezien de beperkte bestedingsruimte, en 
vaak ook mindere zelfredzaamheid van mensen met een laag inkomen als gevolg van een 
zorgindicatie, is deze doelgroep gebaat bij woonlocatie op loopafstand van OV en 
voorzieningen. Daarnaast wordt geconstateerd dat sociale huurwoningen in kleine kernen 
moeilijker te verhuren zijn. Voor corporaties zijn de risico’s die gemoeid zijn met het 
realiseren van sociale huurwoningen te groot. Corporaties hebben daarom ook aangeven niet te 
willen investeren in deze locatie. 

5. Deze 18-20 woningen zijn het resultaat van een stedenbouwkundige invulling die is voorbereid 
door de vakgroep en in afstemming met het Plaatselijk belang Oosthem-Nijezijl e.o. Juist de 
mix van rij- en geschakelde woningen, vrije kavels en waterwoningen werd gezien als een 
mooie mix van woningen. Bovendien kan dit de doorstroming bevorderen. 

6. Het betaalbaar maken van woningen is een sterke wens van de gemeente. Door verschillende 
factoren zullen prijzen van de huizen ook stijgen. Daarnaast is het (juridisch) erg lastig om te 
regelen dat goedkopere woningen ook daadwerkelijk worden gekocht door de huishoudens met 
een lager inkomen. Of anders gezegd: het is moeilijk te voorkomen dat mensen met een ruim 
inkomen alsnog de beschikbare woningen op de woningmarkt ‘wegkapen’ voor de gezinnen die 
minder te besteden hebben. 

7. De locatie aan het begin van het dorp, zuidelijk gelegen van de school, is niet in beeld voor 
ontwikkeling. De locatie die nu voorligt is aangekocht door de gemeente met als doel om te 
ontwikkelen voor woningbouw. De eerste fase is inmiddels gerealiseerd waardoor nu het 
overige terrein dat in eigendom is van de gemeente wordt ontwikkeld en kan worden afgerond.  
De extra woningen zullen inderdaad leiden tot een toename van verkeer. Het geeft echter 
geen belemmeringen voor de in het dorp aanwezige infrastructuur; het extra verkeer kan 
worden opgevangen op de bestaande wegen en de genoemde brug in het midden van het dorp.  

 
4.1.8 Bewoners Ald Rien 

 
Samenvatting 
Indiener is gezegd dat nieuwbouw (2e fase) misschien ooit aan het water zou kunnen komen. Maar de 
groenstrook zal intact blijven. Verwezen wordt naar de bijlage, waarop een foto te zien is van het 
meest recente beeldkwaliteitsplan. Nu wordt duidelijk dat in het voorontwerp bestemmingsplan de 
huizen tegen hen aan worden gebouwd. Daar is de indiener op tegen. 
Indiener vindt het kwalijk te moeten vernemen via de media dat deze ontwikkeling wordt voorbereid. 
Zeer onpersoonlijk, wat kwalijk wordt gevonden 
 
Beantwoording    
De groenstrook naast de woning is aangeduid met ‘tijdelijke afschermende beplanting’ in het 
beeldkwaliteitsdocument dat is vastgesteld op 11 december 2007. In dit beeldkwaliteitsdocument is 
ook te lezen dat er nog een tweede fase voor woningen was bedacht. Bovendien is ook in dit 
kaderstellend document te zien dat aan de noordzijde ruimte is aangewezen voor landschappelijke 
inpassing en waterberging. Het voorliggende plan houdt rekening met deze door de raad vastgestelde 
uitgangspunten. Eventuele andere berichten over het intact blijven van de groenstrook zoals bewoners 
noemen over de mogelijke uitbreiding zijn dan ook niet in lijn met de intenties voor een 2e fase, die 
tijdens de voorbereiding en realisatie van de 1e fase van Ald Rien zijn geformuleerd.  
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Fragment beeldkwaliteitsdocument en beschrijving. 
 
 
Deze voorontwerpfase is ook bedoeld om belanghebbenden gelegenheid te geven te reageren op het 
plan. In dit geval is tijdens de voorbereidingsfase gekozen voor afstemming via het plaatselijk belang, 
als klankbord voor Oosthem. Daarbij is er voor gekozen om geen persoonlijke (buurt) benadering te 
doen voorafgaand aan deze voorontwerp fase.  

 

5. Conclusie 
De ingediende reacties leiden tot onderstaande aanpassingen. 
 
De toelichting van het plan zal worden aangevuld met de informatie over het peil, de wandelpaden en 
dat de op te richten waterpartij ook als compensatie van Ald Rien fase 1 wordt aangelegd. 
 
De toelichting wordt aangevuld met het beeldkwaliteitsplan, waarin de gekozen 
structuur/stedenbouwkundige opzet van fase 2 wordt onderbouwd. 
 
De toelichting wordt voor het onderwerp ecologie/soorten ook aangevuld met de informatie en 
rapportage (bijlage) van het nadere onderzoek naar de Grote modderkruiper. 
 
Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan is opgesteld en wordt bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan. 
 
De regels van het  bestemmingsplan worden aangevuld met een bepaling dat de bevindingen van de 
ecologische quickscan ten behoeve van de lichtuitstraling moeten worden nageleefd. 
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Berry Strik

Van: Vries de J.N. (Jessica) <J.N.de.Vries@gasunie.nl> namens Alg. Postbus RO 

<RO@gasunie.nl>

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 10:26

Aan: Ro SWF

Onderwerp: RE: Controle/advies Voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2

Geachte heer / mevrouw, 

  

Bij e-mailbericht van dd 21 juni 2022 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in 

het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, ontvangen. Het voornoemde plan is door ons 

getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid. 

  

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze 

dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere 

planontwikkeling. 

  

Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 

J.N. de Vries 

 

E: J.N.de.Vries@gasunie.nl 

M: +31615406776 

I: www.gasunie.nl 

 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Omgevingsloket 

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

 

 
 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.  

  

Van: Richarda Kok <r.kok@sudwestfryslan.nl> Namens Ro SWF 

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 08:37 

Aan: 'Brandweer Fryslan (risicobeheersing@brandweerfryslan.nl)' <risicobeheersing@brandweerfryslan.nl>; Alg. 

Postbus RO <RO@gasunie.nl>; 'KPN' <orderintakeplan@kpn.com>; 'Liander' <ro.loket@liander.nl>; 'Provincie 

Fryslan' <provincie@fryslan.nl>; 'Provincie Fryslan afd. Romte' <romte@fryslan.frl>; 'Rijkswaterstaat Noord 

Nederland' <NN-ruimtelijkeplannen@rws.nl>; 'Vitens' <AM-DIV@vitens.nl>; 'Wetterskip Fryslan' 

<info@wetterskipfryslan.nl> 

Onderwerp: Controle/advies Voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2 

  

L.S. 
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Graag ontvangen wij van u uw op- en aanmerkingen/advies over het voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2 

Het plan is als bijlage bijgevoegd. 

  

  

Graag ontvangen wij uw reacties vóór 5 augustus 2022. 

Mocht dit niet lukken, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. 

  

Uw reacties kunnen via e-mail naar: RO@gemeenteswf.nl  

of 

sturen naar:  

Gemeente Súdwest Fryslân 

T.a.v. Ruimtelijke Ontwikkeling  

Postbus 10.000 

8600 HA SNEEK 

  

Voor vragen kunt u terecht bij de heer B. Strik (b.strik@sudwestfryslân.nl) 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Richarda Kok 

Beleidsuitvoering RO 

 

 

 

 

Centraal Postadres 

Postbus 10.000, 8600 HA Sneek 

Bel ons op 14 0515 

Loket Bolsward 

Kerkstraat 1 

Telefonisch bereikbaar van 

ma-vrij van 9.00 - 16.00 uur 

Loket Sneek 

Marktstraat 8 

info@sudwestfryslan.nl 

www.sudwestfryslan.nl 

@SWFryslan 

 

  

  

  

  

  

  

  

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 

information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. 

N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 

not accept any liability for damages related thereto.  



 

 

  

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Súdwest-Fryslân 

Mevrouw R. Kok  

Postbus 10000 

8600 HA  SNEEK 

Postbus 612 
8901 BK LEEUWARDEN 
T 088 22 99 666 
F 088 22 99 661 
I www.brandweerfryslan.nl  
E info@brandweerfryslan.nl  

 
 
 
 

Datum 30 juni 2022   Behandeld door L.A. van Tongeren  Bijlagen aantal bijlages 

Onze referentie UIT/22545 Z/22/00009148 Doorkiesnummer 088-2298971   

Uw referentie 22374  E-mail l.vantongeren@brandweerfryslan.nl  

Uw brief van 21 juni 2022    Pand-ID   

 

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Ald Rien fase 2 te Oosthem 

 

Geacht college, 

 

Op 20 juni 2022 heeft Brandweer Fryslân uw bericht ontvangen met de mogelijkheid om advies 

te geven op het voorontwerpbestemmingsplan Ald Rien fase 2 voor het bouwen van 20 

woningen te Oosthem. Ons belang is om de fysieke veiligheid en de brandweerzorg in Fryslân 

goed geregeld te hebben. De doelen die wij hiermee nastreven zijn het voorkomen en 

beperken van brand(gevaar) en slachtoffers en het borgen van een veilige en adequate 

incidentbestrijding. Daarom reageren wij middels dit advies op het toegezonden 

voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Uitwerking 

Het voorliggende advies betreft een advies op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in 

relatie tot omgevingsveiligheid en de brandweerzorg. De uitwerking hiervan is in de bijlage 

opgenomen.  

 

Advies 

Brandweer Fryslân voorziet in het plangebied enkele aandachtspunten met betrekking tot de 

bluswatervoorziening en de bereikbaarheid. In overeenstemming met de punten die genoemd 

zijn in deze bijlage adviseert Brandweer Fryslân daarom om: 

- de wegen in het plangebied te laten voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 

bereikbaarheid; 

- er voor te zorgen dat er voor elke ingang van de woningen tot op maximaal 40 meter 

afstand kan worden opgesteld om een effectieve binnen aanval te bevorderen; 

- te controleren of er binnen 100 meter met een minimale capaciteit van 500 liter per 

minuut vanaf elke woning een brandkraan voorhanden is, zo niet deze te realiseren; 

- ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen. 
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Afsluiting 

Mocht u naar aanleiding van deze brief een nadere toelichting willen, dan kunt u hiervoor 

contact opnemen met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.  

  

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze 

informatie willen wij gebruiken voor een terugkoppeling naar de lokale brandweerpost.  

  

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.  

  

Hoogachtend,  

Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,  

voor deze,  

  

 

 

ing. S. Veerbeek  

clusterhoofd risicobeheersing en planvorming  

 

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend. 
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Bijlage 1: 
Toelichting op het advies van Brandweer Fryslân 

 

Voorontwerpbestemmingsplan Ald Rien fase 2 te Oosthem 
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1. Situatie 
Het plan betreft het mogelijk maken van het bouwen van 20 woningen aan de Ald Rien in 

Oosthem. Dit plan betreft de tweede fase, de eerste fase is reeds uitgevoerd. De woningen die 

gebouwd zullen worden zijn vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en 

rijtjeswoningen. Enkele woningen zullen zogeheten waterwoningen worden. 

2. Omgevingsveiligheid 
Brandweer Fryslân voorziet in het plangebied geen knel-/ aandachtspunt met betrekking tot 

omgevingsveiligheid. Het plangebied ligt niet binnen een invloedsgebied van een risicobron 

vallende onder de externe veiligheid wetgeving. 

3. Advies risico’s en brandweerzorg 
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico’s en brandweerzorg te geven in het 

kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen 

aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij valt te denken aan 

onder meer de opkomsttijd, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de 

zelfredzaamheid.  

3.1. Scenario ‘Gebouwbrand, brand op verdieping’ 

Bij een woning gebouwd na 2003 gaan wij uit van het maatgevende scenario: ‘brand op 

verdieping’. Over het algemeen zullen personen in nieuwbouwwoningen zelfredzaam zijn. 

Wanneer er een dergelijk scenario zich voor zal doen, zal de brandweer zich richten op het 

redden van personen en het blussen van de brand. 

3.2. Opkomsttijd 

De opkomsttijd van het plangebied bedraagt circa 12 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de 

gestelde normtijden van 12 minuten voor een risicogebied 2 op basis van het dekkingsplan van 

Brandweer Fryslân. Wij voorzien in het kader van de opkomsttijd geen knelpunten. 

3.3. Bereikbaarheid 

Voor de brandweer is het wenselijk om een willekeurige incidentlocatie via twee onafhankelijke 

routes te kunnen bereiken. Op basis van de schets in de ruimtelijke onderbouwing lijkt het dat 

voor het grootste gedeelte de woningen via twee routes te benaderen zijn en een paar 

woningen gelegen zijn aan een doodlopende weg. 

Om de wegen in het plangebied bereikbaar te kunnen laten zijn voor de brandweer, dienen 

deze te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Een minimale breedte van 4,5 meter en een doorgangshoogte van 4,2 meter; 

- Een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht en 10 meter in de 

buitenbocht; 

- Bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton. 
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Om een effectieve binnen aanval te kunnen doen, moet de brandweer tot op maximaal 40 

meter van de ingang van een woning kunnen opstellen. Op deze manier heeft de brandweer 

nog voldoende slanglengte om binnenshuis te kunnen gebruiken. 

 

Advies 

Brandweer Fryslân adviseert om: 

- De wegen in het plangebied te laten voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 

bereikbaarheid; 

- Er voor te zorgen dat er voor elke ingang van de woningen tot op maximaal 40 meter 

afstand kan worden opgesteld om een effectieve binnen aanval te bevorderen. 

3.4. Bluswater 

Voor het hierboven geschreven maatgevende scenario is er een bluswatervoorziening 

benodigd met een minimale capaciteit van 500 liter per minuut op maximaal 100 meter afstand 

van elke woning. Aan de Ald Rien zijn enkele brandkranen gelegen die voldoen aan de 

gestelde capaciteit. Het is ons onbekend of de nieuwe woningen allemaal binnen de gestelde 

afstand van de brandkranen zijn gelegen. 

 

Advies 

Brandweer Fryslân adviseert om: 

- te controleren of er binnen 100 meter met een minimale capaciteit van 500 liter per 

minuut vanaf elke woning een brandkraan voorhanden is, zo niet deze te realiseren. 

4. Eindadvies 
Brandweer Fryslân voorziet in het plangebied enkele aandachtspunten met betrekking tot de 

bluswatervoorziening en de bereikbaarheid. In overeenstemming met de punten die genoemd 

zijn in deze bijlage adviseert Brandweer Fryslân daarom om: 

- de wegen in het plangebied te laten voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 

bereikbaarheid; 

- er voor te zorgen dat er voor elke ingang van de woningen tot op maximaal 40 meter 

afstand kan worden opgesteld om een effectieve binnen aanval te bevorderen; 

- te controleren of er binnen 100 meter met een minimale capaciteit van 500 liter per 

minuut vanaf elke woning een brandkraan voorhanden is, zo niet deze te realiseren; 

- ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen. 
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Berry Strik

Van: RO Loket <ro.loket@liander.nl>

Verzonden: donderdag 7 juli 2022 16:51

Aan: Ro SWF

Onderwerp: RE: Controle/advies Voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2

Beste, 

  

Vanuit Liander zijn er geen planologische opmerkingen op het bestemmingsplan.  

  

Met vriendelijke groet, 

Sabine Kool 

Qirion 

  

  

Van: Richarda Kok <r.kok@sudwestfryslan.nl> Namens Ro SWF 

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 08:37 

Aan: 'Brandweer Fryslan (risicobeheersing@brandweerfryslan.nl)' <risicobeheersing@brandweerfryslan.nl>; 

'Gasunie' <RO@gasunie.nl>; 'KPN' <orderintakeplan@kpn.com>; RO Loket <ro.loket@liander.nl>; 'Provincie Fryslan' 

<provincie@fryslan.nl>; 'Provincie Fryslan afd. Romte' <romte@fryslan.frl>; 'Rijkswaterstaat Noord Nederland' <NN-

ruimtelijkeplannen@rws.nl>; 'Vitens' <AM-DIV@vitens.nl>; 'Wetterskip Fryslan' <info@wetterskipfryslan.nl> 

Onderwerp: Controle/advies Voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2 

  

L.S. 

  

Graag ontvangen wij van u uw op- en aanmerkingen/advies over het voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2 

Het plan is als bijlage bijgevoegd. 

  

  

Graag ontvangen wij uw reacties vóór 5 augustus 2022. 

Mocht dit niet lukken, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. 

  

Uw reacties kunnen via e-mail naar: RO@gemeenteswf.nl  

of 

sturen naar:  

Gemeente Súdwest Fryslân 

T.a.v. Ruimtelijke Ontwikkeling  

Postbus 10.000 

8600 HA SNEEK 

  

Voor vragen kunt u terecht bij de heer B. Strik (b.strik@sudwestfryslân.nl) 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Richarda Kok 

Beleidsuitvoering RO 
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Centraal Postadres 

Postbus 10.000, 8600 HA Sneek 

Bel ons op 14 0515 

Loket Bolsward 

Kerkstraat 1 

Telefonisch bereikbaar van 

ma-vrij van 9.00 - 16.00 uur 

Loket Sneek 

Marktstraat 8 

info@sudwestfryslan.nl 

www.sudwestfryslan.nl 

@SWFryslan 
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Berry Strik

Van: Susanne Raabe <sraabe@wetterskipfryslan.nl>

Verzonden: donderdag 28 juli 2022 09:09

Aan: Ro SWF

Onderwerp: RE: Controle/advies Voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2

Geachte mevrouw Kok, 

  

Naar aanleiding van het voorontwerp BP willen wij graag de volgende opmerkingen maken. 

  

In het voortraject van de ruimtelijke invulling van het gebied hebben meerdere overleggen plaatsgevonden waarbij 

ook het Wetterskip aanwezig is geweest. In deze overleggen is gesproken over het toekomstgericht inrichten van 

het gebied en de mogelijkheden voor de compensatie van de nieuwe verharding. 

Wat betreft het klimaatbestendig ontwikkelen van nieuwe woonwijken hanteert het Wetterskip het uitgangspunt 

van zo veel mogelijk op boezempeil aanleggen waar dit mogelijk is. De nieuwe woonwijk aan de Ald Rien in Oosthem 

zal worden gerealiseerd in een vrij diepe polder met een venige ondergrond. Hierdoor is het niet realistisch om het 

gehele gebied op boezempeil aan te leggen. Doordat het maaiveld ter plaatse van de nieuwe bebouwing tot op 

boezempeil wordt opgehoogd worden deze wel toekomstbestendig aangelegd. De toekomstige woningen zullen in 

twee verschillende peilgebieden worden gebouwd. Bij de compensatie van de verharding zal hiermee rekening 

moeten worden gehouden. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een zestal woningen op een nog aan te 

leggen plas te realiseren. Deze plas ligt in het dieper gelegen oppervlaktewaterpeil van -2,40m NAP. Het is de 

bedoeling dat hierop al het hemelwater gaat afwateren, ook het hemelwater uit het hoger gelegen -1,70m NAP peil. 

Onze voorkeur gaat ernaar uit om dit hemelwater rechtstreeks op de boezem te lozen en niet via de lager gelegen 

polder. 

Een aandachtspunt bij de inrichting van het gebied is de drooglegging. Mocht ervoor gekozen worden om de nieuwe 

woonwijk helemaal op het -1,70m NAP peil aan te leggen dan is ons advies om de toekomstige wandelpaden hoger 

aan te leggen dan het nu de bedoeling is. Deze zouden anders slechts een drooglegging van 50cm hebben waardoor 

deze in natte omstandigheden erg drassig kunnen worden. Voor het verplaatsen van de peilgrens moet een 

peilwijziging worden aangevraagd. 

  

Wat betreft de waterkwaliteit in de nieuwe plas. Nieuw oppervlaktewater is in beginsel een verstoort watersysteem. 

Het zal enige tijd in beslag nemen voordat het systeem in balans komt. Voor zover ons bekent is het de bedoeling 

dat de plas een waterdiepte van 1m zal hebben. Dit zal op de diepste punten zijn en aan de randen is deze minder 

diep. De plas zal worden gevoed via grond- en hemelwater en bij te weinig neerslag ook via een inlaat uit de Ald 

Rien. Het verversen van het oppervlaktewater kan alleen via het inlaten van boezemwater in de diepe polder en het 

vervolgens weer wegpompen van het water via ons gemaal op de boezem. In beginsel geen wenselijke situatie als 

dit frequent optreedt. Hier moeten nadere afspraken over worden gemaakt.  

Het huidig gebruik van het gebied is agrarisch. De bodem is voedselrijk wat tot uitspoeling van nutriënten kan 

leiden. En door de geringe waterdiepte kunnen waterplanten ook makkelijk in de bodem groeien. Hierdoor wordt 

planten- en  algengroei bevordert. Deze sterven vervolgens af en bezinken op de bodem. Wij gaan er vanuit dat de 

waterdiepte in de loop der jaren af zal nemen doordat de sliblaag zal groeien. Dit moet worden meegenomen in de 

nog te maken afspraken omtrent het beheer en onderhoud van de plas. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het 

Wetterskip hier geen taak in heeft. Ook zal de plas in de toekomst mogelijk watervogels aantrekken die door hun 

ontlasting voor een extra aanvoer aan nutriënten zorgen.  

Door een geringe waterdiepte met weinig/geen doorstroming kan het water in warme zomers snel opwarmer 

waardoor er een zuurstof tekort kan ontstaan. En zullen er ook muggen aanwezig zijn. 

Dit voorontwerp bestemmingsplan gaat over de Ald Rien fase 2. Voor zover ons bekend is de compensatie van de 

verharding uit fase 1 nog niet gerealiseerd. Wij willen u dan ook vragen dit mee te nemen in de opgave van fase 2 en 

dit expliciet te benoemen. 

Graag zien wij de locatiespecifieke aandachtspunten opgenomen in de waterparagraaf die van toepassing zijn op dit 

plan.  
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

met vriendelijke groet, 

  

Susanne Raabe 

  

gebiedsadviseur 

Vakgroep BCO 

sraabe@wetterskipfryslan.nl 

 
Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2222  F 058 – 292 2223 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden 

Bezoekadres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden   

www.wetterskipfryslan.nl 

  

  

  

  

Van: Richarda Kok <r.kok@sudwestfryslan.nl> Namens Ro SWF 

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 08:37 

Aan: 'Brandweer Fryslan (risicobeheersing@brandweerfryslan.nl)' <risicobeheersing@brandweerfryslan.nl>; 

'Gasunie' <RO@gasunie.nl>; 'KPN' <orderintakeplan@kpn.com>; 'Liander' <ro.loket@liander.nl>; 'Provincie Fryslan' 

<provincie@fryslan.nl>; 'Provincie Fryslan afd. Romte' <romte@fryslan.frl>; 'Rijkswaterstaat Noord Nederland' <NN-

ruimtelijkeplannen@rws.nl>; 'Vitens' <AM-DIV@vitens.nl>; Info <info@wetterskipfryslan.nl> 

Onderwerp: Controle/advies Voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2 

  

L.S. 

  

Graag ontvangen wij van u uw op- en aanmerkingen/advies over het voorontwerp bestemmingsplan Ald Rien fase 2 

Het plan is als bijlage bijgevoegd. 

  

  

Graag ontvangen wij uw reacties vóór 5 augustus 2022. 

Mocht dit niet lukken, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. 

  

Uw reacties kunnen via e-mail naar: RO@gemeenteswf.nl  

of 

sturen naar:  

Gemeente Súdwest Fryslân 

T.a.v. Ruimtelijke Ontwikkeling  

Postbus 10.000 

8600 HA SNEEK 

  

Voor vragen kunt u terecht bij de heer B. Strik (b.strik@sudwestfryslân.nl) 

  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Richarda Kok 

Beleidsuitvoering RO 
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Centraal Postadres 

Postbus 10.000, 8600 HA Sneek 

Bel ons op 14 0515 

Loket Bolsward 

Kerkstraat 1 

Telefonisch bereikbaar van 

ma-vrij van 9.00 - 16.00 uur 

Loket Sneek 

Marktstraat 8 

info@sudwestfryslan.nl 

www.sudwestfryslan.nl 

@SWFryslan 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.  

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  

 



provinsje fryslân 
provincie fryslân ^

College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Súdwest Fryslân 
Postbus 10.000 
8600 HA SNEEK

postbus 20120 
8900 hm leeuwarden 

tweebaksmarkt 52 
(058) 292 59 25

www.fryslan.frl 
provincie@fryslan.frl 

WWW. twitter, com / provfry slan

Leeuwarden, 13 juli 2022 
Veranden, ^ ^

Ons kenmerk 
Afd./Opgave 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n)

02012580
Omgevingszaken
Omgevingszaken / (058) 292 59 25 of romte(gfryslan.frl 
projectnummer 20220343

Onderwerp advies vooroverleg bestemmingsplan Oosthem - Aid Rien fase 2

Geacht college,

Op 17 juni 2022 is het bestemmingsplan Oosthem - Aid Rien fase 2 ter advisering ontvan
gen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merkingen.

Landschep/cultuurhistorie (cat. 2 motivering Verordening Romte)
Het aspect landschep en cultuurhistorie verdient wat meer aandacht in de toelichting van 
het plan. Het plan maakt nieuw water, met waterwoningen, mogelijk. Dit water sluit niet 
aan op de cultuurhistorisch waardevolle Aid Rien. Niet duidelijk is of u de optie van een 
aansluiting heeft overwogen. Ik meen dat hier een kans ligt om gebruik te maken van be
staande cultuurhistorische lijnen. Ik adviseer u daarom, conform het bepaalde in artikel 
2.1.1 Verordening Romte, in de toelichting van het plan een analyse te maken van de 
landschappelijke- en cultuurhistorische kernkwaliteiten en op basis daarvan de gemaakte 
keuzes nader te motiveren.

Ik adviseer u de uitvoering van het landschappelijk inpassingsplan te borgen in de regels 
door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting.

Tot slot neem ik nota van uw voornemen een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Dit beeld- 
kwaliteitsplan is niet bij de stukken gevoegd. Ik adviseer u het beeldkwaliteitsplan in de 
ontwerpfase van het plan bij de stukken te voegen. Ik neem aan dat er in het beeldkwali-

-1 /3- Ons kenmerk: 02012580
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provinsje fryslân 
provincie fryslân ^

teitsplan ook aandacht is voor de landschappelijke afronding van de erven naar het bui
tengebied toe (bv. met zones waar bebouwing niet mogelijk is).

Soortenbescherming (cat. 3 overige provinciale belangen)
Ik neem nota van uw voornemen om de resultaten van het nader onderzoek naar de grote 
modderkruiper in de volgende versie van het plan te verwerken. Ik merk op dat in het eco
logisch rapport wordt geadviseerd om uitstraling van fel kunstlicht tussen zonsondergang 
en zonsopkomst in de richting van de vaart te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, dient 
op basis van nader onderzoek te blijken of sprake is van een essentiële vliegroute en zijn 
mogelijk maatregelen noodzakelijk. Ik adviseer u in de toelichting aan te geven op welke 
wijze rekening wordt gehouden met het advies in het ecologisch rapport.

Ontgrondingen (cat. 3 overige provinciale belangen)
In het plangebied wordt een waterpartij aangelegd. Er is dan sprake is van een ontgron
ding waarop de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is. Er geldt een vrij
stelling voor ontgrondingen, mits niet meer dan 10.000 m3 aan gronden wordt afgevoerd 
en de diepte van de ontgronding niet meer dan 2 meter bedraagt. Deze vrijstelling geldt 
echter alleen als dit in de toelichting van het bestemmingsplan duidelijk wordt vermeld. Ik 
adviseer u de toelichting van het plan aan te vullen.

Natuurinclusief bouwen (cat. 4 Omgevingsvisie/goede ruimtelijke ordening)
In de Omgevingsvisie 'De Romte Diele’ van de provincie wordt ingezet op natuurinclusief 
ontwerpen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit is mogelijk door in het ontwerp al rekening te 
houden met maatregelen die een positief ecologisch effect sorteren. Daarbij kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld gevelstenen met openingen die geschikt zijn voor verblijfplaat
sen voor vogels en vleermuizen. U kunt hierbij de “40 punten checklist" van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging als inspiratie gebruiken. Ook kan de provinciaal 
ecoloog u hierover verder adviseren.

Duurzame energie (cat. 4 OmgevingsvIsle/goede ruimtelijke ordening)
‘Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief is één van de belangrijke pijlers in de Om
gevingsvisie ‘De Romte Diele’. U benoemt dit ook in de toelichting van het plan. U spreekt 
daarbij tevens de ambitie uit om het aantrekkelijkste duurzame woon-, leef- en vestigings
klimaat van Nederland aan te bieden. Hiervoor heb ik waardering. Wel adviseer ik u in de 
toelichting van het plan een en ander concreet te maken door te benoemen op welke wijze 
de nieuwe woningen aan uw ambitie gaan voldoen.

Water-robuust bouwen (cat. 4 Omgevingsvisie/goede ruimtelijke ordening)
Ik ben met u van mening dat het plangebied inderdaad voldoende is opgehoogd. Wel is er 
nog onduidelijkheid over de woningen die aan het water komen. Die liggen buiten het op
gehoogde gebied. Het pangebied ligt niet vrij voor de boezem, maar in een peilvak van - 
2.4 m NAP. Vraag is wat er met dit peil gaat gebeuren. Een waterpartij met een waterpeil - 
2.4 m of -1.7 m NAP lijkt mij niet direct gewenst. En als het peil wordt aangepast, dan 
moet daarbij ook gekeken worden naar de waterkwaliteit. Ik adviseer u het aspect water- 
robuust bouwen (eventueel in overleg met het Wetterskip of de provinciale dienst) nader 
aandacht te geven in de toelichting.

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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provinsje fryslân 
provincie fryslân ^

Voor de betekenis van de categorie-aanduiding verwijs ik naar de brief van Gedeputeerde 
Staten van 8 februari 2019, betreffende 'Aanpassing Notitie Inwerkingtreding Verordening 
Romte Fryslân'.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten, 
lï Q.

mevr. G. Samandijan 
afdelingshoofd Omgevingszaken
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ONTVANGEN 2 2 JUL 2022
122.011402

Oosthem 23-juli 2022

Onderwerp : NL.IMRO,1900.2022oostBPaldrien2-vont 

Aan de Burgemeester en Wethouders Zuid West Friesland,

Beste B&W,

Hierbij willen ondergetekenden bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan en wel om de volgende 
reden.

We hopen zo spoedig mogelijk een antwoord hierop te krijgen,

1 : Aid Rien plan 1 heeft 8 jaar geduurd tot de laatste kavel verkocht was

2: Er is altijd voorgehouden dat het voor bewoners (jeugd ) van Oosthem zou zijn, nu vrije verkoop

3: Bij een presentatie van Bewoners Overleg kwamen maar 3 mensen opdagen die belangstelling hadden

4: Er moet volgens regels van het rijk ook een aantal percentage sociale huurwoningen gerealiseerd worden 
van de 4 woningbouwverenigingen waarbij geïnformeerd om huizen te bouwen is door alle 4 negatief 
gereageerd

5: IPV 15 woningen komen er nu ineens 20 woningen. Wat en waar is precies de bedoeling van de water 
woningen.

6: Met de economische crisis op dit moment en de hoge bouw-en materiaal kosten en de oplopende 
hypotheekrente zal de jeugd en ook anderen nu niet kunnen kopen en zullen er een hoop kavels weer lang 
onverkocht blijven.

7: Logistiek zou het verstandiger zijn aan het begin van het dorp te bouwen, daar is naast de oude school een 
groot kavel grond, door de bouw zal het verkeer ook na de verkoop toenemen en meer door het dorp gaan 
rijden, met nog meer belasting bv van het bruggetje midden in het dorp

https.V/www. riiksoverheid.nl/onderwerpen/huurwonina-zoeken/maatregelen-teqen-woninqnood/meer-betaalbare-h
uurwoninaen-bouwen

https://www.randstedeliike-rekenkamer.nl/wp-content/uploads/2019/12/Overzicht-Rolverdelina-bij-wonen.pdf

JW de Vries, Aid Rien 

M Moes, Aid Rien 9

M de Vries, Aid Rien 3d
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M.L. de Vries 
Aid Rien 3d 
8618 NZ OOSTHEM

Oosthem, 29-07-2022

Sudwest-Fryslan
T.a.v. Burgemeester en wedhouders 
Postbus 10.000 
8600 HA SNEEK

Onderwerp: schríftelijke reactie Aid Rien 2 

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn in december 2017 komen wonen op de Aid Rien 3d te Oosthem met een mooi uitzicht op de weilanden.

Ons werd toen gezegd misschien komt er ooit nieuwbouw aan het water maar de groenstrook blijft intact (zie bijlage).

Op basis van de toen versterkte informatie door de gemeente, hebben wij doen besluiten, om het huis op de Aid Rien te 
kopen.

Wij zien nu op uw voorontwerp bestemmingsplan dat de huizen tegen ons worden aangebouwd.

Hierbij willen wij bezwaar maken op het voorontwerp bestemmingsplan.

Ook vinden wij de gang van zaken niet juist.

Wij moeten via het dorpskrantje van Oosthem vernemen dat er vooronderzoeken gaande zijn voor een nieuwe woonwijk 
en tevens via Groot Sneek dat er nieuwbouw plannen zijn.

Gemeente zelf heeft niet contact met ons opgenomen. Wij zijn niet door de gemeente op wat van manier persoonlijk 
geïnformeerd. Wat wij zeer kwalijk vinden.

Wij hebben onszelf aangemeld voor de nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief van dhr. Christiaan Weening wordt ons op 19 
juli gemaild. Het betreft een nieuwsbrief van maart 2022. Mondeling een afspraak maken voor 21 juli wordt dan kritisch.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en afwachtend op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

M.L. de Vries en Afke de Fouw /j
Aid Rien 3d 
8618 NZ OOSTHEM 
Tel. 06-14134763

Bijlage: 1
Z
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Regels

  
221/258



 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2 met identificatienummer 

NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-ontw van de gemeente Súdwest-Fryslân;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan-huis-verbonden beroep of bedrijf:

de uitoefening van een beroep of bedrijf (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, 

maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, zoals 

opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 1, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in 

overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 

met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6  aangebouwd bijbehorend bouwwerk:

Een op de grond staand gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 

directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

1.7  aan huis verbonden kleinschalige bedrijfsactiviteiten:

Het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitvoeren van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van 

handwerk, waarvan de omgeving in een woning met behorende gebouwen past en de woonfunctie in 

ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate blijft behouden;

1.8  achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de 

voorkant, van het hoofdgebouw;

1.9  afhankelijke woonruimte:

Een aanbouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin uit een 

oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding is gehuisvest;
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1.10  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het 

houden van dieren;

1.11  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde;

1.12  archeologisch monument:

een terrein dat op basis van de Erfgoedwet door het Rijk is aangewezen als beschermd archeologisch monument;

1.13  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.14  bed & breakfast:

een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal 

kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt;

1.15  bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en verhandelen 

van goederen;

1.16  bedrijfseigen producten:

producten die op het eigen bedrijf worden geproduceerd;

1.17  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofgebouw verbonden, al dan niet vrijstaand bouwwerk;

1.20  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk (alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en vergroten van een 

standplaats);

1.21  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.22  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 

of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
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1.23  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten;

1.24  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.25  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 

en andere bouwwerken zijn toegelaten;

1.26  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.27  cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die worden gebruikt voor het agrarische bedrijf, dan wel 

hobbymatig agrarisch in gebruik zijn;

1.28  cultuurhistorische waarden:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het 

gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.29  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.30  dakkapel:

een uitbouw binnen het dakvlak van een gebouw met kapconstructie, welke uitbouw doorgaans geen wijziging 

van de vorm en het profiel van het dak veroorzaakt;

1.31  dakopbouw:

het door een gevel of nokverhoging vergroten van een bestaande ruimte welke leidt tot een wijziging van de 

vorm en het profiel van het dak;

1.32  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik 

of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit; onder detailhandel 

vallen geen afhaalzaken en maaltijdbezorgdiensten;

1.33  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 

maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 

fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van 

een garagebedrijf en een seksinrichting;
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1.34  dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.35  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.36  eerste verdieping:

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen;

1.37  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de bestemming deze inrichting niet 

verbiedt;

1.38  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 

porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.39  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;

1.40  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die al dan niet met beweiding hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, 

waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals een 

melkrundveehouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een productiegerichte paardenhouderij, biologische 

bedrijven, waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van de bestaande 

Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de biologische productiemethoden, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven;

1.41  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste bouwwerk is aan 

te merken, met dien verstande dat aangebouwde en/of vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet tot het 

hoofdgebouw worden gerekend;

1.42  hoofdvorm:

een gebouw dat op een bouwperceel architectonisch als belangrijkste gebouw valt aan te merken exclusief 

aangebouwde bijbehorende bouwwerken

1.43  horecabedrijf:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor verkoop aan het publiek wordt bereid en 

verstrekt, al dan niet voor consumptie ter plaatse, en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en 

ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte 

vermaaksfunctie;
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1.44  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 

vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.45  kap:

Een kap is een afdekking van een gebouw waarbij bij in een horizontale projectie ten minste 50% van het 

gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken;

1.46  ligplaats:

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de 

oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dat doel aangebrachte voorziening of aan een ander 

vaartuig, anders dan voor aanleggen;

1.47  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten 

behoeve van overheidsdienstverlening - als ook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze 

voorzieningen;

1.48  mantelzorg

langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende 

door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie 

en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

1.49  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en electriciteitsdistributie, alsmede 

soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen openbare sanitaire 

voorzieningen, transformatorhuisjes, pompstations, gemalen en zendmasten;

1.50  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde bestaande uit een dak en ten hoogste één wand;

1.51  pand:

de kleinste bij de totstandkoming en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met 

de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.52  peil:

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse 

van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter 

hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het wateroppervlak of de hoogte van het terrein ter plaatse van de 

meest nabij gelegen locatie waar het water grenst aan het vaste land;
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1.53  praktijkruimte:

een ruimte, zijnde (een zelfstandige eenheid van) een gebouw of indien onderdeel uitmakend van een woning, 

dat dient voor de uitoefening van een vrij beroep dan wel voor de uitoefening van een aan huis verbonden 

beroep;

1.54  productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 

productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.55  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 

vergoeding;

1.56  seksinriching:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig 

was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. 

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, 

een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 

elkaar;

1.57  standplaats:

een in of op het terrein aangegeven plek voor het plaatsen of geplaatst houden van een kampeerplaats of 

standplaats mobiele verkoopinrichting;

1.58  standplaats mobiele verkoopinrichting:

een standplaats met een mobiele verkoopinrichting die wordt ingenomen op vaste dagen of dagdelen, zoals 

vergund.

1.59  voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.60  voorgevel:

de naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde gevellijn, met dien verstande dat indien een bouwvlak 

gericht is op meerdere wegen of is gericht op meerdere openbare ruimtes, de bouwgrens die kennelijk als 

zodanig moet worden aangemerkt;

1.61  vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

een op zichzelf staand, vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw 

en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet 

vereist, tenzij in de voorschriften anders is bepaald;

1.62  waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit; hierbij 

kan gedacht worden aan duikers, stuwen, gemalen, inlaten, etc.;
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1.63  waterwoning:

een drijvende woning of een woning die is gebouwd in het water en rondom door water wordt omgeven;

1.64  webwinkel:

een winkel op een perceel waarbij de verkoop van op de eindgebruiker gerichte goederen

uitsluitend plaatsvindt via internet, waarbij geen klanten op het perceel langskomen (om

goederen af te halen of uit te proberen of te betalen) en er geen ruimtelijke uitstraling uitgaat van de 

webwinkel;

1.65  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.66  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 

elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.67  woonschip:

een zich in het water bevindend object, dat dient als woning;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel.

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van de daken en dakkapellen.

 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bouwonderdelen.

2.5  de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.7  uitzondering wijze van meten

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten, 

pilaster, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, reclameborden, gevel- en kroonlijsten, 

luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,50 

meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewwezen gronden zijn bestemd voor

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;

met daaraan ondergeschikt:

b. nutsvoorzieningen;

c. recreatief medegebruik;

d. infrastructurele voorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2,00 m;

b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3,00 m.

3.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het afgraven of ophogen van gronden met meer dan 0,40 m;

b. het aanleggen, verwijderen, ontgraven en vergraven van dijken en taluds;

c. het aanleggen of veranderen of dempen van water(lopen);

d. het opspuiten van waterlopen en waterplassen met baggerspecie;

e. het aanleggen van klinker- of tegelbestratingen, van terreinverhardingen, van beton(platen), asfalt(platen) 

of van andere oppervlakteverhardingen groter dan 10 m²;

f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen, constructies, installaties of apparatuur;

g. het verwijderen, beschadigen, vellen, kappen of rooien van bomen of andere houtgewassen, die ten tijd van 

het van kracht worden van het plan aanwezig zijn, tenzij hierop de Wet natuurbescherming, of krachtens die 

wet gestelde voorwaarden van toepassing zijn;

h. het planten van bomen en andere houtige gewassen, ter plaatse waar deze gronden hiermee niet beplant 

waren ten tijde van het van kracht worden van het plan;

i. het scheuren of frezen van grasland anders dan ter instandhouding of verbetering van het grasland.

3.3.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 3.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. dienen tot het in stand houden of voltooien van werken die op de dag van het van kracht worden van het 
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plan al bestaan of in uitvoering zijn genomen;

b. noodzakelijk zijn voor een normale agrarische bedrijfsvoering;

c. behoren tot het normale onderhoud en beheer;

3.3.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 zijn slechts toelaatbaar, als:

a. deze werken en werkzaamheden of de hiervan direct of indirect te verwachten gevolgen de 

landschappelijke waarden niet onevenredig aantasten of kunnen aantasten;

b. de mogelijkheden voor herstel of opbouw van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

verkleind.

3.3.4  Advies omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 zijn slechts toelaatbaar, als over de toelaatbaarheid van de 

werken en werkzaamheden schriftelijk advies is ingewonnen bij een landschapsdeskundige en/of een agrarisch 

deskundige. Wanneer nodig wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de waterbeheerder.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. bermen en beplanting;

c. paden;

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

e. bijgebouwen bij waterwoningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

en mede bestemd voor:

f. het voorkomen van lichtuitstraling over het wateroppervlak van de Alde Rien, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van natuur - ecologische waarde';

met daaraan ondergeschikt:

g. nutsvoorzieningen;

h. wegen;

i. parkeervoorzieningen;

j. sport- en speelvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van de 

gronden ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' in welk geval de volgende regels gelden:

a. er mogen uitsluitend bijgebouwen bij de waterwoningen als bedoeld in artikel 9 worden gebouwd;

b. per waterwoning zal het hoogste 1 bijgebouw worden gebouwd;

c. de oppervlakte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 6 m²;

d. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 2,50 m;

e. het aantal aaneen te bouwen bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 bijgebouwen.

4.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van straatmeubilair bedraagt ten hoogste 3,00 m; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - ecologische waarde' mogen geen lichtmasten en 

daarmee vergelijkbare bouwwerken ter verlichting worden gebouwd;

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,00 m.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, 

ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid; en

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - 
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ecologische waarde' voor verlichting zonder afscherming van lichtuitstraling over het wateroppervlak.
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Artikel 5  Tuin

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen;

met de daarbij behorende:

b. wegen en paden;

c. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

d. nutsvoorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. op of in de gronden binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;

b. in afwijking van het bepaalde onder a is de bouw van erkers en tochtportalen toegestaan, mits:

1. de horizontale diepte bedraagt ten hoogste 1,50 meter;

2. de horizontale afstand van de erker tot de perceelgrens met het openbaar gebied bedraagt ten minste 

2,50 meter;

3. de breedte ten hoogste 50% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw is;

4. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,00 meter dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw +0,25 meter is.

5.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8,00 m;

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,50 m.
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Artikel 6  Verkeer - Verblijf

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Verblijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;

b. voet- en rijwielpaden;

c. parkeervoorzieningen;

d. bermen en beplanting;

e. straatmeubilair;

met daaraan ondergeschikt:

f. oeververbindingen;

g. nutsvoorzieningen;

h. geluidswerende voorzieningen;

i. groenvoorzieningen;

j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

6.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2,00 m;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8,00 m;

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,50 m

d. in afwijking van het bepaalde onder c bedraagt de bouwhoogte van verkeersregelende voorzieningen, 

lichtmasten en geluidswerende voorzieningen ten hoogste 12,00 meter.
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Artikel 7  Water

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;

b. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

c. waterberging;

d. bermen en beplanting;

e. oeververbindingen;

met daaraan ondergeschikt:

f. nutsvoorzieningen;

g. groenvoorzieningen;

h. wegen en paden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

7.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding 'steiger' worden uitsluitend steigers gebouwd;

b. de bouwhoogte van een steiger bedraagt ten hoogste 1,00 meter gemeten vanaf het wateroppervlak, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van toegangssteigers tussen de wal en de voordeur (entree) van de 

waterwning ten hoogste 2,00 m bedraagt gemeten vanaf het wateroppervlak;

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,50 meter gemeten vanaf het 

wateroppervlak.

7.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen;

b. het gebruik van gronden als ligplaats voor (recreatie)vaartuigen, behalve daar waar het op grond van de 

gemeentelijke ligplaatsenverordening is toegestaan.

  
236/258



 

Artikel 8  Wonen

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:

1. een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit zoals opgenomen in de bij 

deze regels behorende bijlage 1, met dien verstande dat voldaan wordt aan de in lid 8.5.1 gestelde 

criteria;

2. mantelzorg in de woning;

3. bed & breakfast in de woning, met dien verstande dat voldaan wordt aan de in lid 8.5.2 gestelde criteria;

en mede bestemd voor:

b. het voorkomen van lichtuitstraling over het wateroppervlak van de Alde Rien, ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van natuur - ecologische waarde';

met de daarbij behorende:

c. tuinen, erven en terreinen;

met daaraan ondergeschikt:

d. nutsvoorzieningen;

e. parkeervoorzieningen, waarbij voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 13.1;

f. groenvoorzieningen;

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;

b. een hoofdgebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 m²;

d. het aantal woningen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven 

aantal;

e. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', moet de voorgevel van een hoofdgebouw in de aangeven gevellijn 

worden gebouwd;

f. ter plaatse van de aanduiding 'maxumum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en de 

bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven goot- en bouwhoogte;

g. de dakhelling van een woning bedraagt ten minste 40°.

8.2.2  Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij woonhuizen gelden de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt ten hoogste 90% 

van de oppervlakte van de hoofdvorm van het hoofdgebouw met een maximum van 100 m², met dien 

verstande dat ten hoogste 50% van het erf buiten het bouwvlak bebouwd wordt;

b. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk of aangebouwde overkapping bedraagt ten 

hoogste de hoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 
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meter;

c. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk of aangebouwde overkapping die binnen een 

afstand van 3,00 meter tot de zijdelingse perceelsgrens ligt bedraagt ten hoogste 7,00 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte ten minste 1,00 meter lager is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

d. de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk of overkapping bedragen ten hoogste 

3,00 en 5,50 meter;

e. bijbehorende bouwwerken en overkappingen worden tenminste 3,00 meter achter de gevellijn of de naar de 

weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd.

8.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m, met dien verstande dat de 

bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

(hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m bedraagt;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8,00 m;

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - ecologische waarde' mogen geen lichtmasten en 

daarmee vergelijkbare bouwwerken ter verlichting worden gebouwd;

d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,50 m.

8.2.4  Dakopbouwen

a  Dakopbouwen grenzend aan het voorerfgebied

Algemeen

a. een dakopbouw mag uit ten hoogste één bouwlaag bestaan;

b. een dakopbouw is alleen toegestaan op een hoofdgebouw van één bouwlaag met kap;

c. een dakopbouw is niet toegestaan in een dakvlak met een dakhelling van minder dan 30 graden.

Plaatsing

a. ten hoogste 1 dakopbouw per hoofdgebouw per dakvlak;

b. bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak regelmatige rangschikking op een horizontale lijn;

c. bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch ten opzichte van de gezamenlijke bouwmuur;

d. ten minste 1,00 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers;

e. de verticale afstand van de goothoogte van de dakopbouw tot de noklijn bedraagt ten minste 1,00 meter;

Maatvoering

a. de breedte van de dakopbouw bedraagt ten hoogste 40% van de breedte van het dakvlak met een maximum 

breedte van ten hoogtste 4,00 meter.

b  Dakopbouwen grenzend aan het achtererfgebied

Algemeen

a. een dakopbouw mag uit ten hoogste één bouwlaag bestaan;

b. een dakopbouw is alleen toegestaan op een hoofdgebouw van één bouwlaag met kap, tenzij de dakopbouw 

grenst aan een horizontale kilgoot tussen 2 hoofdgebouwen, dan mag het hoofdgebouw uit ten hoogste 2 

bouwlagen bestaan.

Plaatsing

a. ten hoogste 1 dakopbouw per hoofdgebouw per dakvlak;

b. bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak regelmatige rangschikking op een horizontale lijn;
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c. bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch ten opzichte van de gezamenlijke bouwmuur;

d. ten minste 1,00 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers;

e. de verticale afstand van de goothoogte van de dakopbouw tot de noklijn bedraagt ten minste 0,50 meter;

f. de afstand van de dakopbouw tot het voorerfgebied bedraagt ten minste 3,00 meter.

Maatvoering

a. de breedte van de dakopbouw bedraagt ten hoogste 60% van de breedte van het dakvlak met een maximum 

breedte van ten hoogste 6,00 meter.

c  Dakopbouwen door nokverhoging

Algemeen

a. de dakopbouw is alleen toegestaan in een dakvlak dat grenst aan het achtererfgebied;

b. de dakopbouw is maar in één dakvlak toegestaan;

c. de nokverhoging vindt plaats door het verlengen van het tegenover liggende dakvlak waardoor de nok 

richting achtererfgebied schuift;

d. de nokverhoging is alleen toegestaan op een hoofdgebouw met een zadeldak van ten hoogste 35 graden.

Plaatsing

a. ten hoogste 1 dakopbouw per hoofdgebouw per dakvlak;

b. bij meerdere dakopbouwen door nokverhoging op een doorgaand dakvlak regelmatige rangschikking op een 

horizontale lijn;

c. bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch ten opzichte van de gezamenlijke bouwmuur;

d. ten minste 1,00 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw;

e. de afstand van de dakopbouw tot de achtergevel is horizontaal gemeten bedraagt ten minste 1,00 meter;

f. de afstand van de dakopbouw tot het voorerfgebied bedraagt ten minste 3,00 meter.

Maatvoering

a. de breedte van de dakopbouw bedraagt ten hoogste 60% van de breedte van het dakvlak met een maximum 

breedte van ten hoogste 6,00 meter;

b. de hoogte van de buitenwanden van de dakopbouw bedraagt ten hoogste 1,20 meter;

c. de nok mag verticaal gemeten ten hoogste 0,70 meter worden verhoogd;

d. de hellingshoek van het dakvlak van de dakopbouw moet gelijk zijn aan de hellingshoek van het bestaande 

dakvlak.

8.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, 

ten behoeve van:

a. de goede woonsituatie;

b. de sociale veiligheid;

c. de verkeersveiligheid; en

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

8.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.2 sub a 

voor het vergroten van het te bebouwen oppervlak tot ten hoogste 70% van het erf buiten het bouwvlak, mits 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeerssituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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8.5  Specifieke gebruiksregels

8.5.1  Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten worden toegestaan binnen de bestemming, met 

dien verstande dat:

a. het beroep of bedrijf voorkomt op de lijst met toelaatbare beroepen en bedrijven in bijlage 1;

b. het vloeroppervlak van de ruimten voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen bedraagt ten 

hoogste 30% van de begane grond vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken, met een vloeroppervlakten van ten hoogste 50 m²;

c. een aan huis verbonden beroep of bedrijf uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in de aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken;

d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt of ingericht voor een aan huis gebonden 

beroep of bedrijf;

e. alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig is ingevolge de 

Wet Milieubeheer of het Activiteitenbesluit is toegestaan;

f. voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid voor de uitoefening van de aan huis gebonden 

beroepen (uitgangspunt hierbij is parkeren op eigen terrein).

g. geen sprake is van een onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking.

h. de omvang van de reclame-uitingen bedraagt ten hoogste 0,50 m².

i. geen buitenopslag van goederen plaatsvindt.

j. de persoon die bij een woning een aan huis verbonden beroep of bedrijf exploiteert ook de bewoner is van 

de desbetreffende woning (er is een functionele en persoonlijke binding tussen de bewoner van de woning 

en de exploitatie van het beroep of bedrijf aan huis).

k. het niet is toegestaan om personeel in dienst te hebben voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf;

l. bij op fysieke dienstverlening gerichte bedrijven of beroepen aan huis (kappers, schoonheidssalons e.d., 

niet meer dan één plaats (of stoel) mag worden geëxploiteerd. Dit betekent dat een dienst niet aan meer 

dan één klant tegelijk mag worden aangeboden en uitgevoerd;

m. alleen ondergeschikte detailhandel is toegestaan, eventueel in de vorm van een webwinkel, die direct 

voortvloeit uit, gerelateerd is aan en noodzakelijk is voor de dienst en/of het bedrijfs- of beroepsmatig 

gebruik.

8.5.2  Bed & breakfast

Bed & breakfast wordt toegestaan binnen de bestemming, met dien verstande dat:

a. per hoofdgebouw zijn ten hoogste 2 slaapkamers en ten hoogste 5 personen toegestaan;

b. de logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in de aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken;

c. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet worden gebruikt of ingericht ten behoeve van een bed & 

breakfast;

d. de oppervlakte van bed & breakfast ten hoogste 30% van de begane grond vloeroppervlakte van de woning 

bedraagt, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met een vloeroppervlakten van ten hoogste 

50 m²;

e. geen reclame-uitingen worden aangebracht;

f. voor de uitoefening van de bed & breakfast wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waarbij 
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voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 13.1 en parkeren bij voorkeur op eigen erf plaatsvindt.

8.5.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;

b. het gebruik van woonhuizen en bijbehorende bouwwerken voor recreatieve bewoning anders dan voor de 

uitoefening van de bed & breakfast;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan in producten gerelateerd aan en 

noodzakelijk voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horeca anders dan voor de uitoefening van de bed & 

breakfast;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - 

ecologische waarde' voor verlichting zonder afscherming van lichtuitstraling over het wateroppervlak.
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Artikel 9  Wonen - Waterwoning

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Waterwoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in waterwoningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:

1. een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit zoals opgenomen in de bij 

deze regels behorende bijlage 1, met dien verstande dat voldaan wordt aan de in lid 9.4.1 gestelde 

criteria;

2. mantelzorg in de woning;

3. bed & breakfast in de woning, met dien verstande dat voldaan wordt aan de in lid 9.4.2 gestelde criteria;

met de daarbij behorende:

b. tuinen, erven en terreinen;

c. vlonders en steigers;

d. oeververbindingen;

met daaraan ondergeschikt:

e. nutsvoorzieningen;

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. als gebouw mogen uitsluiten waterwoningen worden gebouwd;

b. een waterwoning moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c. het aantal waterwoningen per bouwvlak bedraagt ten hoogste 1;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en de 

bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven goot- en bouwhoogte gemeten vanaf het 

wateroppervlak;

e. de dakhelling van een waterwoning bedraagt ten minste 15°.

9.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m;

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8,00 m;

d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,50 m.

9.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, 

ten behoeve van:

a. de goede woonsituatie;

b. de sociale veiligheid;

c. de verkeersveiligheid; en

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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9.4  Specifieke gebruiksregels

9.4.1  Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten worden toegestaan binnen de bestemming, met 

dien verstande dat:

a. het beroep of bedrijf voorkomt op de lijst met toelaatbare beroepen en bedrijven in bijlage 1;

b. het vloeroppervlak van de ruimten voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen bedraagt ten 

hoogste 30% van de begane grond vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken, met een vloeroppervlakten van ten hoogste 50 m²;

c. een aan huis verbonden beroep of bedrijf uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in de aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken;

d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt of ingericht voor een aan huis gebonden 

beroep of bedrijf;

e. alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig is ingevolge de 

Wet Milieubeheer of het Activiteitenbesluit is toegestaan;

f. voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid voor de uitoefening van de aan huis gebonden 

beroepen (uitgangspunt hierbij is parkeren op eigen terrein).

g. geen sprake is van een onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking.

h. de omvang van de reclame-uitingen bedraagt ten hoogste 0,50 m².

i. geen buitenopslag van goederen plaatsvindt.

j. de persoon die bij een woning een aan huis verbonden beroep of bedrijf exploiteert ook de bewoner is van 

de desbetreffende woning (er is een functionele en persoonlijke binding tussen de bewoner van de woning 

en de exploitatie van het beroep of bedrijf aan huis).

k. het niet is toegestaan om personeel in dienst te hebben voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf;

l. bij op fysieke dienstverlening gerichte bedrijven of beroepen aan huis (kappers, schoonheidssalons e.d., 

niet meer dan één plaats (of stoel) mag worden geëxploiteerd. Dit betekent dat een dienst niet aan meer 

dan één klant tegelijk mag worden aangeboden en uitgevoerd;

m. alleen ondergeschikte detailhandel is toegestaan, eventueel in de vorm van een webwinkel, die direct 

voortvloeit uit, gerelateerd is aan en noodzakelijk is voor de dienst en/of het bedrijfs- of beroepsmatig 

gebruik.

9.4.2  Bed & breakfast

Bed & breakfast wordt toegestaan binnen de bestemming, met dien verstande dat:

a. per hoofdgebouw zijn ten hoogste 2 slaapkamers en ten hoogste 5 personen toegestaan;

b. de logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in de aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken;

c. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet worden gebruikt of ingericht ten behoeve van een bed & 

breakfast;

d. de oppervlakte van bed & breakfast ten hoogste 30% van de begane grond vloeroppervlakte van de woning 

bedraagt, inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met een vloeroppervlakten van ten hoogste 

50 m²;

e. geen reclame-uitingen worden aangebracht;

f. voor de uitoefening van de bed & breakfast wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waarbij 
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voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 13.1 en parkeren bij voorkeur op eigen erf plaatsvindt.

9.4.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van woonhuizen en bijbehorende bouwwerken voor recreatieve bewoning anders dan voor de 

uitoefening van de bed & breakfast;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan in producten gerelateerd aan en 

noodzakelijk voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horeca anders dan voor de uitoefening van de bed & 

breakfast.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 

of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de in dit plan gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 

goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 

verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover 

zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning 

worden afgeweken van:

a. de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 

afmetingen en percentages, indien dit om bouwtechnische redenen of om redenen van doelmatigheid van 

de bouw noodzakelijk is;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak in die 

zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak met ten hoogste 1,50 m worden overschreden 

door:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen.
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. Een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een bouwwerk of van 

gronden (al dan niet gecombineerd), waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, is niet 

toegestaan wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid 

is voorzien en in stand wordt gehouden;

b. bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de beoordeling of het gebruik in overeenstemming is met het 

bestemmingsplan wordt op basis van de op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er 

sprake is van voldoende parkeergelegenheid;

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in 

minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de 

parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

b. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

c. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan.

d. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 

10%.

e. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 

begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdig gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen in een ander 

met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en afwijking wordt 

verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 

langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2 van de gemeente Súdwest Fryslân.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden beroepen en bedrijven
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BIJLAGE 1 – LIJST MET BIJ WONINGEN TOEGESTANE BEROEPEN EN BEDRIJVEN   
 
 
Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder: 
individuele praktijk voor huisarts, apotheker, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of 
bewegingsleer, voedingsleer, logopedie, verloskundige. 
individuele praktijk dierenarts 
 
Kledingmakerij 
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 
woningstoffeerderij 
 
Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, 
zoals: 
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten 
behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf 
 
Reparatiebedrijfjes, waaronder: 
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen 
reparatie van muziekinstrumenten 
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven en las- en montagebedrijven uitgezonderd. 
 
Advies- en ontwerpbureaus: 
reclame ontwerp 
grafisch ontwerp 
(bouwkundig, interieur- of tuin- en landschaps-) architect 
stedenbouwkundige - ingenieur 
 
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 
notaris 
advocaat 
gerechtsdeurwaarder 
(register of belasting-) accountant 
assurantie-/verzekeringsbemiddeling 
exploitatie en handel in onroerende zaken 
administratieconsulent 
organisatieadviseur 
 
Overige dienstverlening: 
kappersbedrijf 
schoonheidssalon 
nagelstudio 
tattooshop 
 
Onderwijs: 
autorijschool 
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium 
 
Ateliers: 
ateliers van beeldend kunstenaars, pottenbakkers, glazeniers e.d. 
 
Webwinkel 
Een winkel op een perceel waarbij de verkoop van op de eindgebruiker gerichte goederen 
uitsluitend plaatsvindt via internet, waarbij geen klanten op het perceel langskomen (om 
goederen af te halen of uit te proberen of te betalen) en er geen ruimtelijke uitstraling uitgaat 
van de webwinkel. 



 

Verbeelding
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