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Bijlage(n)
Onderwerp : Advies artikel 10 Bro over voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding In-
dustrieterrein Wolvega
Geacht college,
Op 28 april jl. ontving ik uw v~rzoek om advies ex artikel 10 Bro over bovengenoemd
bestemmingsplan.
Op 25 juni 2001 heeft de Commissie van Overleg advies uitgebracht over een eerdere voor-
ontwerpversie van onderhavig plan. De Commissie kon op zichzelf instemmen met de ontwik-
keling van het bedrijventerrein, maar maakte een groot aantal beleidsinhoudelijke en techni-
sche opmerkingen. Uit uw brief blijkt dat het niet tot voortzetting van de planprocedure is ge-
komen. Gelet op aanpassingen die nodig waren vanwege het advies van de Commissie, maar
ook vanwege voortschrijdende inzichten ten aanzien van het omgevingsonderzoek, wordt het
plan riu opnieuw voorgelegd voor advies aan de provincie en het ministerie van VROM.
Het plan geeft mij aanleiding tot het volgende.
Algemeen
Ik constateer dat het plan ten opzichte van het eerder beoordeelde voorontwerp ingrijpend op
de schop is gegaan, niet zozeer wat betreft ontwikkelingsrichting en inzet, maar wel op onder-
delen daarvan en zeker ten aanzien van de plantechnische opzet.
Met de afrondende ontwikkeling van het bedrijventerrein Schipsloot kan als zodanig worden
ingestemd. Die afronding was al voorzien in het vigerende bestemmingsplan en is ingekaderd
in de Ontwikkelingsvisie Wolvega & de Zuidflank en het Structuurplan Weststeflingwerf. De
ontwikkeling wordt nu in eerste instantie vooral gekoppeld aan de doortrekking van de rondweg
Om de Noort tot aan de rotonde Peter Stuyvesantweg. Daar omheen kan ruim 11 ha bedrijven-
terrein worden ontwikkeld. Het binnengebied blijft vooraisnog als fase 2 gereserveerd.
Met de ontwikkeling in fase 1, welke min of meer gelijk op wordt ontwikkeld met onderdelen
van de Oostflank of daar iets op vooruit loopt, kan worden ingestemd. Het onderdeel wonen +
werken, aan de westzijde van de toeko~rlstige rondweg biedt de complementaire ruimte, nu in
de 0ostflank niet meer op dat segment wordt ingezet. De andere delen van fase 1 bieden ruim-
te aan het segment gemengde bedrijvigheid tot en met milieucategorie 4, waarin Wolvega als
regíonaal centrum moet kunnen voorzien.
In het eerdere advies waren vraagtekens geplaatst bij de noodzaak om fase 2 al als reserve-
ring, via wijzigingsbevoegdheid op te nemen. U geeft in de aangepaste toelichting voidoende
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argumenten en meldt bovendien dat wijziging pas zal plaatsvinden indien gebleken is van
daadwerkelijke behoefte van concrete op het verzorgingsgebied Wolvega gerichte bedrijven.
Met die benadering kan worden ingestemd.
In het plan is eveneens sterker dan voorheen zichtbaar gemaakt hoe ten opzichte van de
oostflank in onderhavig plan een ander segment bédrüviaheid wordt nagestreefd. De moge-
lijkheid van vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel is geschrapt, c.q. véel selec-
tiever gemaakt, Ook in de bedrijvenlijst zijn bedrijfstypen in het `hogere segment' geschrapt.
De regelíng van de bedrüfswoningen is vereenvoudigd en aangepast conform het eerdere
advies.
AI met al kan met het plan worden ingestemd; maar ik zie wel aanleiding voor enkele (nieu-
we) opmerkingen. Voor de betekenis van de categorieaanduiding verwijs ik naar de provin-
ciale Handleiding Gemeentelijke Plannen.
Milieuzonering
De regeling van de milieuzonering is ingrijpend aangepast. Cat. 5 bedrijven zijn nu uitgeslo-
ten conform het eerdere advies. Met de regeling kan worden ingestemd, met één voorbe-
houd. Geadviseerd was om van de basiszonering afwijkende zwaardere bestaande bedrij-
ven expliciet toe te staan en op de kaart aan te duiden. Het plan laat, anders dan de toelich-
ting stelt (blz. 35), bestaande bedrijven bij afwijking toe in de voorschriften (artikel- 3, lid 1 ).
Op de plankaart zijn deze niet aangeduid. Uit oogpunt van rechtszekerheid, zo wijst juris-
prudentie uit, moet meer duidelijkheid worden gegeven. Ik meen dat dit het beste kan door
aanduiding op de plankaart en specificatie in de voorschriften. (cat.3)
Archeologie
Het door de commissie geadviseerde archeologisch onderzoek heeft alsnog plaatsgehad en
heeft een vertaling gekregen in het plan. De toefichting op blz. 38 lijkt overigens gedateerd.
Inhoudelijk merk ik op dat de resultaten van de beide onderzoeken aanleiding mogen zijn
voor een minder zware regeling, dan waarvoor nu gekozen is:
Locatie III ís terecht voorzien van een dubbelbestemming `archeologisch waardevol gebied',
met bijbehorende bouw en aanlegbeperkingen.
Locaties I en IV behoeven mijns inziens geen bescherming.
Op de locaties II, V, VI en VII is het middel van de dubbelbestemming te zwaar. Nader on-
derzoek naar eventuele waarden, vooraf, acht ik niet noodzakelijk. Wel is het gewenst om
vast te leggen dat bij de aanleg of bouw archeologische begeleiding dient plaats te vínden. -
Locatie II en delen van V, VI en VII liggen in een gebied met de bestemming 'Bedrijfsdoel-
einden'. Die locaties zouden aangeduíd kunnen worden met de aanduiding `potentiële ar-
cheologische waarden'. T.a.v. die gronden zou geregefd moeten worden dat de bouwver-
gunning slechts kan worden verleend met een daaraan verbonden voorschrift waarin
(slechts) de verplichting tot archeologische begeleiding is vastgelegd. Voor de aanleg kan
een vereíste van aanlegvergunning worden opgenomen met daarin eveneens de verplich-
ting om de werken en werkzaamheden onder begeleiding te doen laten plaatsvinden. De nu
in de dubbelbestemming opgenomen veel zwaardere verplichtingen (voorafgaand onder-
zoek, opgraving, advies archeoloog etc.) kunnen vervallen.
De locaties V, VI en VII liggen grotendeels in de agrarische béstemming, waarop een wijzi-
gingsbevoegdheid naar bedrijfsdoefeinden ligt. Op de agrarísche bestemmíng kunnen de-
zelfde bepalingen worden toegepast als op `Bedrijfsdoeleinden'. Na eventuele planwijziging
zullen dezelfde bepalingen van de bestemming `Bedrijfsdoeleinden' van kracht zijn.
In de doeleindenomschrijving van de bestemmingen `Agrarische doeleinden' en `Bedrijfs-
doeleinden' dient de (potentiële) archeologische waarde wel te worden benoémd. (cat.3)
Overigens is de in artikel 13, lid 2 opgenomen bouwbepaling, waaruit blijkt dat geen vrijstel-
ling nodig is voor gebouwen van minder dan 50m2 niet correct. Die uitzondering geldt vooral
bebouwd gebíed, níet voor nog onbebouwd agrarisch gebied. Geadviseerd wordt om die
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maat te schrappen en alle gebouwen te verbinden aan vrijstelling. (cat.2)
Ecologie
Uit de toelichting blijkt, verwijzend naar quick-scan onderzoek uit 2004, dat verstoring van
rust in het westelijk gelegen bosperceel en verlies van fourageergebied kan worden gecom-
penseerd door verbreding van de tussen het bos en het bedrijventerrein (strook wo-
nen/werken) gelegen sloot en aanleg van een natuurlijke oever tegen het bos aan.
Allereerst constateer ik dat genoemd onderzoek niet als bijlage bij de toelichting is gevoegd.
Uit het wel bijgevoegde ecologisch onderzoek van A & W uit 2006 blijkt genoemde versto-
ring overigens niet. Ik acht verduidelijking noodzakelijk.
Als wel maatregelen zouden moeten worden getroffen liggen die buiten het plangebied. Niet
zichtbaar is welke consequenties u hieraan verbindt. (cat.3)
Kwaliteitsparagraaf en uitvoerbaarheid
Voor de landschappelijke inpassing en aankleding van het nieuwe bedrijfsterreingedeelte zijn
specifieke uitgangspunten geformuleerd en in het plan vertaald met ruimtelijke reserveringen.
Van kwalitatief belang is dat die reservering niet vrijblijvend is en dat inpassing daadwerkelijk
gestalte krijgt. In de paragraaf uitvoerbaarheid moet zichtbaar worden gemaakt dat de betref-
fende aanplant en inrichting financieel en qua uitvoering zijn verzekerd.
U verwijst naar een afzonderlijke bijlage, vanwege de gevoelige aard van de financiële in-
formatie, waaruit de reservering voor de landschappelijke aankleding zou moeten blijken.
Die bijlage is niet aan de provinciale di~nst voorgeiegd. Ik adviseer om dat bij plangoedkeu-
ring wel te doen. Ook als basis voor artike! 19, lid 2 WRO zijn garanties omtrent de uitvoer-
baarheid daarvan en toezending van die bijlage noodzakelijk. (cat.2)
Hoewel het ambitieniveau vanwege het beoogde type bedrijvigheid niet te hoog behoeft te
liggen, zou toch meer aandacht kunnen worden besteed aan aspecten die de (beeld)-
kwaliteit van het terrein gaan bepalen, zoals oriëntatie, kleursetting, vorm/geleding, materia-
len en wijze van parkeren/stalling. Geadviseerd wordt om daarvoor in het plan of parallel ten
behoeve van welstand uitgangspunten te formuferen. (cat.3)
Toekomstíge verlegging Om de Noort
In de toelichting is sprake van de mogelijke toekomstige verlegging, na 2015, van de noord-
zuid gerichte poot van Om de Noort naar de westkant. Daaraan gekoppeld wordt een mogelijke
inrichting van het dan ontstane tussengebied als extensief `wonen in het groen'. Ik maak, net
als eerder de Commissie van Overleg en Gedeputeerde Staten, voorbehoud ten aanzien van
dit toekomstbeeld en geef in overweging de toelichting aan te passen. (cat.3)
Geluidhinder
U onderkent dat voor de strook wonen-werken voor de planvastsfelling een hogere waàrde
moet zijn verkregen. Aanbevolen wordt om ook een (globale) hogere waarde voor vaststel-
ling te vragen voor de eventuele bouw van bedrijfswoningen langs de Verlengde Grindweg,
die ín het plan na vrijstelling mogelijk zou zijn, als het gewenst is om eventueel in de zone
tussen 50 en 55dB(A) te kunnen bouwen. (cat.3)
In de betreffende vrijstelfingsbepaling (art. 3, lid 4, onder c) moet overigens expliciet worden
verwezen naar de voorkeursgrenswaarde (bouwen achter de 50 dB(A)-contour op de plan-
kaart) of - als niet vooraf een hogere waarde is verkregen - naar een alsnog te verkrijgen
hogere waarde. (cat.2)
De toelichting op blz. 20 legt overigens ten onrechte een koppeling tussen wegverkeersla-
waai en de 35 dB(A) conform het Bouwbesluit. (cat.3)
".=,.-_~
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Bodem
De toelichting meldt dat geen bodemverontreiniging te verwachten is gelet op de vroegere
functies. Nader onderzoek zou ook niet nodig zijn gelet op de te leggen bestemmingen. Bo-
vendien zou de procedure op grond van de bouwverordening voldoende garantie bíeden.
Ik wijs op de provinciale signaleringskaárt, wàaruit blijkt dat in het plangebied enkele lijnvormi-
ge elementen met potentiële verontreiniging (slootdempingen) worden aangeduid.
Bovendien ontbreekt in de toelichting de weergave van de resultaten van de, blijkens die signa-
leringskaart, wel degelijk uitgevoerde onderzoeken door Oranjewoud in 1999 en 2001. 1k advi-
seer om de toelichting op dit punt te completeren. (cat.3)
Watertoets
De toelichting bevat een paragraaf `open water' en een onafgemaakte paragraaf `water-
toets'. Ik stel voor om die paragrafen ineen te schuiven en de resultaten van de watertoets,
inclusief het advies van het Wetterskip én de afgesproken, te nemen maatregelen, compleet
te beschrijven. De opmerking in de brief van het Wetterskip (onder 3) verwijst ook naar deze
aanvulling en completering van de watertoets: (cat.3)
Ontgrondingen
In de toelichting merkt u op dat in het plan wel ontgrondingen zijn voorgenomen die vergun-
ningvrij zijn, conform het gestelde in de provinciale verordening. Die passage is echter niet,
zoals de Provinciale Ontgrondingenverordening voorschrijft, ópgenomen in het juridische
plandeel. Daarmee zijn eventuele ontgrondingen niet vergunningvrij. Ik adviseer om alsnog
een passende bijzondere bepaling aan de voorschriften toe te voegen. (cat.3)
Dwarsprofielen
Anders dan voor de Om de Noort zijn voor de bestaande Oppers en Grindweg geen dwarspro-
fielen opgenomen. De toelichting maakt niet duidelijk of hier sprake is van 30 km-wegen.
Evenmin is duidelijk of binnen de nu aangegeven bestemmingsbreedte van beide wegen een
herinrichting kan plaatsvinden die zou kunnen leiden tot een herstructureringseffect van 2
dB(A) of meer. Als dat laatste niet uit te sluiten is zal ook voor deze wegen een dwarsprofiel
nodig zijn. Nadere onderbouwing is nod:g. (cat.2)
Externe veiligheid
Het onderzoek naar de externe veiligheid lijkt een goede basis te bieden voor verwerking van
de consequenties (LPG-station en Motip) in het plan. Het resultaat van het overleg met de Re-
gionale Brandweer (maatregelen groepsrisico) zal dan nog wel concluderend in de toelichting
moeten worden beschreven.
Daarvan uitgaande denk ik dat de beoogde regeüng, voor zover uít de los bijgevoegde toelich-
ting te lezen, adequaat kan zijn. De juridische vertaling daarvan lijkt echter niet correct: Zo is de
uitbreiding van beperkt kwetsbare objecten (bedrijvigheid, artikel 3, lid 1, onder c) binneri de
risicocontour 10-6 sÍechts - en waarschijnlijk onbedoeld - uitgesloten voor díe bedrijven die
(zoals in lid 1, onder b. genoemd) afwijken van de basiszonering. Uiteraard zou de uitbreiding
van alle beperkt kwetsbare objecten (bedrijven) binnen de contour verboden moeten zijn en,
zie lid 3, onder a.2, slechts na vrijstelling toe te staan onder voorwaarden.
Bovendien: in de betreffende zone zijn nog niet alle kavels uitgégeven en bebouwd. Dat bete-
kent dat nieuwvestiging van beperkt kwetsbare bedrijven mogelijk is. Het is niet logisch om
uitbreiding van bestaande bedrijven slechts via vrijstelling, na de toets van het effect inzake
externe veiligheid, toe te staan, maar ~iieuwvestiging zonder meer toe te staan. Volgens de
toelichting is dat laatste ook niet beoogd.
Ik denk dat het beter (en makkelijker) zou zijn om de regeling inzake vestiging en uitbreiding
van bedrijven in het gebied van de contour niet in de doeleindenomschrijving te regelen, maar
in de bebouwingsvoorschriften (bouwverbod, met een daarop aansluitende vrijstellingsbepaling
in lid 4, in plaats van ín lid 3). (cat.2)
;A._~
,,, ~
.., .
n,K
4.y
_.! :6
7=~
z :e~
4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 5

Post in - 1591



provinsje fryslân
provincie fryslân ~
Verder zijn de bepalingen inzake externe veiligheid alleen gekoppeld aan de 10-6 contour rond
Motip. De LPG-zone is apart en anders op de kaart aangeduid. De betreffende bepalingen
(beperking uitbreiding bedrijven, geen vestiging kantoren en detailhandel en te verlenen vrijstel-
lingen daarvan) zouden echter ook op d~e 110m zone rond dat vulpunt betrekking moeten heb-
ben. (cát.2)~
Tenslotte: de blijkens de toelichting beoogde wijzigingsbevoegdheid om de 110m contour rond
het LPG-vulpunt te wijzigen zit nog niet in het plan. (cat.2)
Voorschriften
1. In artikel 3, lid 1, onder a worden bestaande bedrijven die afwijken van de toegelaten catego-
rieën, toegelaten. Artikel 3, lid 1, onder b spreekt dan ook ten onrechte van de `in afwijking
van het bepaalde onder a' toe te laten bedrijfsactiviteiten.
2. Uitbreiding van de hiervoor bedoelde bedrijvigheid is slechts mogelijk onder voorwaarden
(woon- en leefmilieu, belemmering bedrijven). Het stellen van voorwaarden aan mogelijkhe-
den die bij recht worden gegeven is niet mogelijk. Gekozen zou moeten worden voor het niet
toestaan van uitbreiding, slechts te doorbreken met vrijstëlling, onder genoemde voorwaar-
den.
3. In dat artikel 3, lid 1, onder b is ook, en wel correct, sprake van de bestaande bedrijfswo-
ningen die in afwijking van lid a wel worden toegestaan. Die regeling, in samenhang met
het bepaalde in lid 2, onder c (bebouwingsvoorschriften) verbindt ook de toelaatbaarheid
van uitbreiding van bestaande bedrijfswoningen aan voorwaarden (woon en leefmilieu,
belemmering bedrijven). Ook dit zou via verbod plus vrijstelling geregeld moeten wor-
den. (cat.3)
ARTlKEL 19, L!D 2 WR~D
Ik ben van mening dat Gedeputeerde Staten een verklaring kunnen afgeven indien ook
VROM daarmee instemt en als blijkt dat voldoende garanties bestaan over de uitvoerbaar-
heid van de beoogde landschappelijke inpassing. Ik adviseer u dan ook om aan Gedepu-
teerde Staten het advies van VROM toe te sturen, alsmede de noodzakelijke informatie over
de uitvoerbaarheid.
De te verlenen verklaring zal dan kunnen gelden voor het gehele plan, behoudens voor:
- de zones 10-6 rond Motip en het LPG-vulpunt;
- de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden;
- de vrijstelling voor bedrijfswoningen.
Voor de zone wonen/werken kan de verkiaring wel worden afgegeven, met dien verstande
dat daarvan slechts gebruik kan worden gemaakt zodra de noodzakelijke ontheffing hogere
waarde Wgh is verleend.
Hoogachtend,
Namens provinciale dienst,
/
2
M.H.J.Stijnen,
Hoofd Afdeling Ruimte
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W E T T E R S K I P
F RY S LÁ N
Gemeente Weststellingwerf /Reg;sr.ratiedatum: Re istratienr.: ..002 0
Leefomgeving Uiterlijke afhandel' sdamm:
T.a.V. de heerJ. KfaCht Afdeling: Behandelendambtenaar: Paraar:
Postbus 60
8470AB WOLVEGA Afstemming etandereafdelingen: Datum: Peraaf:
Beslissittg onder mandaat: jalnee (zo nee, gebruik formufier vervolgprocedure)
rmmt Drv:
Leeuwarden, 1 augustus 2006 Ons kenmerk: WFN0613334
Bijlage(n): Tel: (058) 292 2702lT. Osinga
Afdeling Watersysteembeheer
Uw kenmerk: 2006-0002901u1LE
Onderwerp:
Bestemmingsplan industrieterrein Wolvega
Geachte heer Kracht,
In uw schrijven van 26 april j.l. vraagt u ons om een advies met betrekking tot het bestemmingsplan
industrieterrein Wolvega. In dit kader hebben wij op 19 juli j.l. met u en de heer de Vries een overleg
gehad.
Naar aanleiding van dat overleg en het lezen van het bestemmingsplan zijn wij tot een positief
wateradvies gekomen. Een van de afspraken die aan dit advies ten grondslag ligt is dat er een
waterstructuurplan voor het gebied wordt opgesteld. Wij zijn blij met deze afspraak omdat wij van
mening zijn dat met een waterstructuurplan er een goede kapstok ontstaat voor het watersysteem op
het industrieterrein. Daarnaast kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat daar tijdig
op ingesprongen kan worden.
In het waterstructuurplan wordt op kaart met een begeleidende notitie de hoofdstructuur van het
watersysteem beschreven. Zo moet duidelijk worden hoeveel berging precies nodig is en waar deze
wordt gelocaliseerd, hoe de afvoer van water wordt geregeld, welke peilgebieden worden gehanteerd,
enz. Het waterstructuurplan zal concreet worden voor het deel van het industrieterrein dat reeds vast
ligt en globaal blijven voor de toekomstige uitbreidingen.
Voor de waterstructuur op industrieterreinen hanteert Wetterskip Fryslën een aantal uitgangspunten:
. Percentage open water: 10 - 12%;
. Drooglegging:0,7m-mv;
. Afvoer niet groter dan 1 Ilslha;
. Gescheiden rioolsysteem. Aanvullende maatregelen ter voorkoming van vervuiling kunnen
noodzakelijk zijn;
. Hemelwater zo veel mogelijk binnen het gebied vasthouden, waarmee het inlaten van
gebiedsvreemd water tot een minimum beperkt kan worden;
. Nieuw te creëren water aansluiten op het bestaande watersysteem t.b.v. circulatie en
doorstroming;
. Oevers van watergangen bij voorkeur natuurlijk inrichten.
Wetterskip Fryslán
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23
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BRANDWE
Pryslän ~~r ~jar~ (m ~; ee>s~ikfo<muiror
besluneNijst 7 Daiuri~:-__~.
I s9oo AB
Aan het College van burgemeester en wethouders van
de gemeente Weststellingwerf
de heer J. KracM
Postbus 60
8470 AB WOLVEGA
Dawm	15 mei 2006	Bar~andew door	Reinoud Scheres
pnm ratarentie	226	Doorldemummer	(058) 299 B8 73
uwre~erer~e	0602227IulLE	E-maB	r.scheresLbrandwaerfrysian.nl
uw briaf van	26 april 2006	eijlagen	1
Advies ~treffende de verantwoording van het groepsdsi~ in relatte tot het
onlwerp-bestemmingspian Uitbreiding industrieterrein Wolvega
Geacht Collega van burgemeester en wethouders,
8934M LEEUWARDEN
Tel. (OSS) 299 66 99
Fax (058) 299 66~ 90
www.brandweerfryslan.nl
info®brandweerfry3lan.nl
BTLY nummec NL 8076.20.tO5.B01
Banknummec 028.50.83.368
Ingevolge arükel 13 lid 3 van het Besluli Exteme Veiligheid Inrichtingen (BE1/I) heeft u op 26 apdl 2006
een adviesaanvraag ingediend bij Brandweer Fryslán omtrent het groepsrisico In rolatie tot het ontwerp-
bestemmingsplan Uitbroiding industrieterrein Wolvega.
In het oniwerp-bestemmingsplan is vennald dat buiten de plangrenzen een LPGtankstaüon en een
BRZO-bedrijr (MOTIP) staan die onder het BEVI vallen. Daamaast staat er tevens bulten de plangrens
een bedrijf met een ammaniakkoelinstallatie dat ook onder het BEVI valL De eerste iwee bedrijven
hebben een irnloedsgebied dat reikt tot binnen de plangranzen. Vcor het laatste beddjí is dat nog niet
bekend.
Groepsrislco en plaatsgebonden risico
LPGfankstaBon:
Aan de nortn voor het plaatsgebonden dsico wordt voldaan.
De glollale berekening van het groepsdsico laat een over~hrgding van de orlêntatiewaarde zien. Omdat
het om een globale berokening gaat moat worden gesproken van een waan;chijnlijke overschdjding van
de odérdattewaarde. Dat kan een overschatting, maar ook een ondernchatting van het groepsrisico
geven. Bij iwijfel over de hoogte van het groepsdsico kan overwogen worden om een daadwarkelijke
risiccanalyse (ORA) uit te laten v~ron.
BRZO-bedrfjf.~
Tussed de plaatsgebonden dsico~ntour van 10'~ en 10'~ per jaar is volgens het b~temmingspian, bij
vrijstelling, bebouwing van beperkt kwetsbare objecten maJelljk Aan Brandweer Fryslân Is gevraagd
voorvvaarden te geven waaronder bij vrijstelling gebouwd kan wonien tussen de PR 10s en PR 10~
contour. Deze voorwaarden zijn onder hat kopje'advies' in deze bdef aangegeven.
Volgens berekeningen van Royal Naskoning wardt de ortêntatiewaarde van het groepsdsico niet
overschroden. Om te kunnen bepaten af deze waarde weI of niet aamaardt~ar wordt geacht is onder
andere de mate van zelfredzaamheid van penronen en besbijdbaafieid van het inGdent van belang.
Deze twee asp~ten worden hieronder kart besproken. Voor de ovedge a(uveg(ngsaspecten wordt
verwezen naar het BEVI, artikel 13 lid 1.
Meiïnoar foarát
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BRANDWEER
Fryslán
Zelfradzaamheid
De omgeving van zowel fiet LPG-tankstaHon ais fiet BRZ0.beddjf voardet niet in functies waar
vénninderd zalfredzame ~rsonen gehuisvest kunnen worden. Dank daarbij aan bejaardentehuizen,
kinderdagverblijven an verzorgingstehutzen. Daamaast kunnen aanwezigen in de Irnloedsgebieden van
beide dsicovolle beddjven volgens het bestemmingsplan diverae dchttngen op vluchten die van de
dsicobronnen af zijn gedcht
BesMJdbaarheid
De IocaHe van het LPG-tankstaUan geeft voor de bestrqdbaarheid geen trelemmedngen. Er is voldoende
bluswater en het tanksfation is goed bereikbaar. De hulpvedening is echter weI afhankelijk van een snelle
alarmering bij een brand waardoor een BLEVE kan worden voorkomen. Voor de ~dbaarheid van
inciderden bij het BRZ0.beddjf wordt vervvezen naar het ~ampb~trijdingsplan dat binnenkort gereed zal
zijn.
Overig
In de nabijheid van het onderhavige bestemmingsplan Iigt naast de genoemde indchfingen nog een
dsicovolle Indchüng (met een ammoniakkoelinslallatie) die van imioed kan zijn op het bestemmingsplan,
namelijk DIEPVRIESVEEM.
Advi~
In deze bdef wardf het advies van Bnandweer Fryslgn weergegeven. De daaronder Iiggende argumenta8e
en ul0eg kunt u terugvinden in de bijgevoegde toellchHng op dft adviea Het gaat in äd advies concreat om
voo~stellen om de vefllgheidsituatie te optunaliseren en niet om de vraag of het groapsdsico aanvaardbaar
is. Het advies behelst zowel ruimtelijke als milieuaspecten. Het bevoegd gezag dtent k~tam deze belde
aspecten op elkaar af te stemmen met de betrokken ahielingan. Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag
om ta oordelen of het groepsdsico wel of nlet aamaardbaar is. Daarbij gaat fiet om een bestuud(Jke
afweging van de dsico's tegen de maatschappelijke kosten en baten.
Brandweer Frysl2n adviseert ten aanzien van de verantwoording van het groepsrisico in het ontwerp-
bestemminos~lan Uitbreldlng lrrdus6ietemain INolvega om:
de personendichthefd binnen het invloedsgebied van het LP0.tankstaüon en het BRZ0.bedrijf
zo Iaag mogelijk te houden.
te ondersoeken of de bestaande brandmeldinstalla8e binnen het LPG-tankstaüon kan worden
uitgebreid door middel van een handbrandmelder nabij het lospunt Hierdoor vindt een
rechtstreekse doormelding plaats naar de alanncentrale, dat tijdwinst oplevert voor de
bmndweec Da kans op een BLEVE (zie bijlage) wordt hierdoor verkleind.
de inhoud van het concept bestemmingsplan op enkele punten te wijzigen:
o in de paragiaaf'euteme velllgheid' (pagina 22) staat dat men een verantwoording van
het groepsdsico moet afl~gen wanneer deze de zogenaamde odênterende waarde
overschdjdt Deze bewering kamt ook diverse malen terug in de notitle 'Exteme
velGgheld en bedrtjvlgheld: Deze bewedng is niet helemaal juist Ook wanneer de
odênhatiewaarde nlet wardt overscfireden dient het groepsdsico verantwoord te worden.
0 op pagina 9 van de voomchriften staat bij artikel 3 lid 4, sub c punt 4: °vn7stelling w~dt
uitslultend vedeend wanneer realiserlng van een bedrljfswonlng EEN nadellge lrrvloed
uitoeferrt op de exteme veilfgheldssihraüe°. Het woord 'EEN' moet worden vervangen
door'GEEN'.
voor het met vdjstelling to~taan van bebouwing tussen de PR 10~5 en 10 ~ contour van MoBp in
eIk geval de volgende voonvaarden aan te houden:
o kwetsbare objecten niet zijn toegestaan.
Meîinoar foarût
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BRANDWEER C1~Y7
Pryslán
o het aantal penronen In het invloedsgebied laag houden: bijvoorbeeld waI opslag, maar
zo weinig mogelfk producöe;
o endero beddjven mogen geen gevaarvoor Motip opievaren (domino-effect);
o advies vragen aan de lokale brandweer met betrekking tot de ristcobeheersing
(wanneer het BEVI van t~passing is de mgionale brandweer);
Daamaast is gebleken dat in de nabijheid van het ondert~avige bestemmingspian naast de genoemde
Inricütingen nog een dsicovolle indch8ng staat die van imioed kan njn op het b~temmingsplan, namelijk
DIEPVRIESVEEM. Aanbevolen wordt te onderzoeken of deze Inrichting op het bestemmingspian van
(mloed Is en zo ja, dan dient dft beddjf ook te worden betrokken bij de veraniwoording van het
groepsdsico. Aanbevolen wordt dit bedrijf hoe dan ook te benoemen in het bestemmingsplan en aan te
geven waarom het bedrijf wel of geen invloed heeft op dft bastemmingsplan.
In hoofdstuk 4 van de toelichOng worden nog andere mogelijkheden aangareikt om via de ruimtelijke
ordening knelpuNen te voorkomen.
Brandweer Frysl~n adviseert ten aanaien van de verantwoorcling van het groepsrisico om in de
miUeuvergunning:
. de doorzet van het LPGtanksta8on te beperken tot maximaal 1000 m3 per jaar. Dtt In verband
met everduele toekomsUge ruimtelijke onlwlkkeUngen nabij het LPG-tankstation. De PR 10'~
contour wordt dan verkieind van 110 meter tot 45 meter vanaf het wlpunt
Wanneer het bevoeod aezan besluit een aedetailleerde risicoanalvse uit te laten voeran dan raadt
Brandweer Fryslân aan dk volgens het SAFETI-NL rokenpakket te doen (zie hoofdstuk 3.3 van de
toelichUng en www.rivm.nBcev/safeU-N).
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contad opnemen met de heer
R.J.M. Scheres van de afdeUng Risicobehaersing, te bereiken vta (058) 299 66 73.
Een afschrift van deze bdef zenden wij ter kennisneming aan de commandant van brandweer
WeststeUingwert (IBOW).
Ik ga er vanuft hlennee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.
Met vrlendelijka groet,
namens het dagelijks bestuurvan Brandweer Frysl2n,
Risicabeheersing a.i.
Meiïnoar foarut
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~I~ 26~.~
provinsje fryslân
provincie fryslân ~
pos~bus 20120 w
8900 hm leeuwarde l'~'n
Re istratíenr.: 3 ·
College van burgemeester en ~r~um:
van de gemeente Weststelling ~ rrw afhandelin sdatum: to. 1
Be andeVend an~a~~$~n, i~'~r~ySlan. 1
Postbus 60 Afdeling:
8470 AB WOLVEGA '
Afstemming met andere afdelingen: Datum: Parar~f: ¢
Proauct:
BesBssing onder mandaat: la/nee (xo nee, gebr~ák formuNer vervolgprooedure)
Leeuwarden, 27 maart 2007
Paraaf DIV
Verzonden, ! ~ ~Ei ~o~ ~pnftel~~~ ~lultenlíJst Datum:
Ons kenmerk : 00687652
Afdeling : Beleidsontwikkeling Milieu
Behandeld door : P. Hamersma / (058) 292 51 17 of p.a.d.hamersma@fryslan.nl
Uw kenmerk : 2006-03321/u/LE
Bijlage(n) , :
Onderwerp : Beschikking Hogere waarde wegverkeerslawaai
Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 12 februari jl. hebben wij van u een zogeheten verzoek Hogere waarde ontvangen voor
negen woningen aan de westzijde van de Om den Noort te Wolvega. De woningen zijn gele-
gen bínnen het bestemmíngsplan `Uítbreídíng industrieterreín Wolvega'.
Naar aanleiding van uw verzoek, om hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder,
ten behoeve van het bovengenoemde bouwplan beríchten wíj u het volgende.
De nieuw te bouwen woningen zijn gelegen binnen de zones van de Om den Noort, de Op-
pers en de Grindweg (wegverkeerslawaai). De woningen ondervinden van deze wegen een
geluidsbelasting op de gevels die uitgaat boven de voorkeursgrenswaarde van de Wet ge-
luidhinder. In het onderhavige verzoek wordt een hogere waarde verzocht tot een waarde
van maximaal 55 dB(A).
Ten aanzien van het voorliggende verzoek merken wij het volgende op. De woningen liggen
binnen de bebouwde kom in het stedelijke gebied. Wij zijn met u van mening dat maatrege-
len op het terugdríngen van de te verwachten geluídsbelastíng op de gevels van de betrok-
ken woningen onvoldoende doeltreffend zullen zijn en bovendien stedenbouwkundige- en
financiële bezwaren ontmoeten. De woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om reden van
bedrijfsgebondenheid.
Het ontwerpverzoek heeft van 14 december gedurende vier weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Tijdens de periode van de terinzagelegging zijn opmerkingen binnengekomen van:
1. dhr. Westenbroek aan de Oppers 106 te Sonnega en;
2. dhr. Brummelman aan de Oppers 112 te Sonnega.
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provinsj e fryslân
provincie fryslân ~
1 e de opmerkingen van dhr. A. M. Westenbroek gaan - samengevat - over de onvrede met
de uitbreiding van het industrieterrein, een onjuist aangehouden snelheid van het verkeer, de
hoorbaarheid van het verkeer en de informatievoorziening naar hem toe.
De gemeente geeft als reactie dat de uitbreiding van het industrieterrein een planologische
opmerking is die niet relevant is voor dit verzoek (Hogere waarde). Over de verkeerssnelheid
geeft de gemeente aan dat bij de geluidsberekeningen wordt uitgegaan van de ter plaatse
toegestane maximale snelheid van 50 km/u. De feitelijke snelheid speelt bij de toepassing
van het rekenmodel geen rol.
Over de hoorbaarheid van het verkeer merkt de gemeente op dat de woning van dhr. Wes-
tenbroek ruim buiten de 50(+5) dB(A)-contour ligt, daarmee wordt voldaan aan de normstel-
ling.
Tenslotte geeft de gemeente aan dat dhr. Westenbroek persoonlijk wordt geïnformeerd over
de te maken formele vervolgstappen.
Wij kunnen ons vinden in de door de gemeente gegeven reactie op de opmerkingen van dhr
Westenbroek.
2e de opmerkingen van dhr. B. Brummelman betreffen de volgende punten:
a. als de maximale snelheid wordt gehandhaafd is verhoging van de norm Wet geluidhinder
overbodig;
b. de bebouwing ten westen van Om den Noort is strijdig met het Structuurplan 2000-2015;
c. bij realisering industriële bebouwing treedt een toename op van lichtvervuiling en geluids-
overlast;
d. willekeur als het gaat om al dan niet toepassen van wettelijke normen;
e. de Wet geluidhinder wordt buiten toepassing gelaten;
f. de geluidsoverlast door verkeer;
g. er is sprake van buitengebied i.p.v. een stedelijke situatie binnen de bebouwde kom;
h. realisatie bedrijfswoningen is in strijd met de agrarische bestemming.
De gemeente heeft als reactie het volgende opgemerkt.
De door dhr. Brummelman gemaakte opmerkingen zijn na 10 januari jl. ingediend en zijn
daarmee niet ontvankelijk. Desalniettemin heeft de gemeente de opmerkingen van dhr.
Brummelman beantwoord.
Wij zijn het eens met de conclusie van de gemeente dat de opmerkingen van dhr. Brummel-
man niet ontvankelijk zijn, omdat deze buiten de inspraaktermijn zijn ingediend.
Los van deze niet-ontvankelijkheid kunnen wij ons bovendien vinden in de door de gemeente
gegeven reactie op de opmerkingen van dhr. Brummelman.
De gemaakte opmerkingen en uw reactie daarop geven ons - na bestudering van de bijge-
voegde stukken en na telefonisch overleg met dhr. Kracht van uw gemeente - geen aanlei-
ding uw verzoek niet te honoreren.
-2-
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provinsje fryslân
provincie fryslân ~
Daar het verzoek, gezien het vorenstaande, voldoet aan het Besluit grenswaarden binnen
zones langs wegen, hebben wij, gelet op de Wet geluidhinder en genoemde Besluit, alsmede
het Mandaatstatuut provincie Fryslân 1999
besloten:
tot vaststelling van de hogere waarden overeenkomstig het ingediende verzoek.
Hoogachtend,
Namens het college van gedeputeerde staten,
Dhr. P. van Amersfoort
Waarnemend afdelingshoofd Beleidsontwikkeling Milieu
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten,
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder "Loket
On-line" of vraag de folder op bij het Secretariaat van de Afdeling Bestuurszaken,
tel. (058) 292 58 30.
-3-
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  H K B  S T E D E N B O U W K U N D I G E N  1 

  Externe veiligheid en bedrijvigheid  
 
  Onder invloed van recente gebeurtenissen (de vuurwerkramp in Enschede) 

is de (politieke en bestuurlijke) aandacht voor externe veiligheid de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot de nodige 
aanscherping van wet- en regelgeving. Deze nieuwe regelgeving heeft ook 
aanzienlijke gevolgen voor de wijze waarop in relatie tot ruimtelijke 
ordening met externe veiligheid moet worden omgegaan. Dit heeft met 
name geresulteerd in het van kracht worden van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi). Deze regelgeving heeft consequenties voor het bestemmingsplan 
Uitbreiding Industrieterrein Wolvega dat in voorbereiding is. 

 
  De externe veiligheid is een zodanig gecompliceerd en gespecialiseerd 

thema dat hieraan in de toelichting op het bestemmingsplan alleen op 
hoofdlijnen aandacht besteed kan worden. Besloten is voor de nodige 
achtergrondinformatie een afzonderlijke notitie op te stellen die als bijlage 
bij het bestemmingsplan wordt opgenomen. 

 
 omgaan met risico´s Het belangrijkste uitgangspunt in de regelgeving op het gebied van externe 

veiligheid is dat gewerkt wordt met risico´s dat bepaalde gebeurtenissen 
plaatsvinden. Maatgevend zijn twee soorten risico´s. Het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Op deze twee soorten risico’s worden 
afwegingen in het kader van de ruimtelijke ordening gebaseerd. De 
normen van het plaatsgebonden risico zijn daarbij meer bepalend dan die 
voor het groepsrisico, waar het in beginsel om oriënterende waarden gaat. 
In deze notitie wordt op beide vormen van het bepalen van risico´s 
ingegaan. Zowel in algemene zin, als toegespitst op het plangebied. 

  
 
  Plaatsgebonden risico  
 
  Bij het plaatsgebonden risico gaat het om de kans, die een denkbeeldige 

(altijd) aanwezige persoon loopt om op een bepaalde plek dodelijk 
getroffen te worden door een ongeluk in een bedrijf. Hierbij is het dus niet 
van belang of op die plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. Deze 
kans wordt uitgedrukt in contouren. De belangrijkste daarvan zijn de 
zogenaamde 10-5 en 10-6 contouren. Deze geven het gebied aan 
waarbinnen de kans om dodelijk getroffen te worden door een ongeval 
respectievelijk 1 op 100.000 of 1 op 1.000.000 is.  

 
  Uitgangspunt van de regelgeving is dat zich binnen de 10-6 contour geen 

kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen, ziekhuizen, bejaardenhuizen, 
scholen, grotere kantoorgebouwen en winkels/winkelcentra) mogen 
bevinden. Voor deze objecten is de 10-6 contour een grenswaarde. Voor 
beperkte kwetsbare objecten (bijvoorbeeld verspreid liggende woningen, 
bedrijfswoningen, kantoren kleiner dan 1.500 m2, sporthallen, 
zwembaden en winkels die niet vallen onder de kwetsbare objecten) is 
deze zelfde contour een richtwaarde. Een grenswaarde moet in acht 
worden genomen en een richtwaarde moet zoveel mogelijk in acht worden 
genomen. Een eventuele afwijking dient gemotiveerd te worden. De 10-5 
contour is alleen van belang voor tijdelijke situaties. Deze grenswaarde is 
alleen toegestaan als op voorhand aangetoond wordt dat binnen 3 jaar 
aan de 10-6 contour kan worden voldaan. 

 
  In veel gevallen moeten deze contouren individueel worden berekend door 

middel van onderzoek (als het om BRZO inrichtingen gaat bijvoorbeeld 



  H K B  S T E D E N B O U W K U N D I G E N  2 

door middel van een QRA (kwantitatieve risico analyse)). Voor een aantal 
categoriën bedrijvigheid (de zogenaamde categoriale inrichtingen) zijn in 
de Revi vaste normen opgenomen. Dit geldt onder meer voor LPG.  

 
  Op het industrieterrein Schipsloot bevinden zich, voor zover dit invloed 

heeft op het bestemmingsplan Uitbreiding Industrieterrein Wolvega, twee 
inrichtingen waaraan in het kader van de externe veiligheid aandacht 
besteed moet worden. Dit betreft het LPG-station op de hoek 
Grindweg/Ambachtsstraat en de vestiging van MOTIP die zich aan de 
noord-oostkant net buiten het plangebied bevindt.  

    
 LPG-station Zoals aangegeven gelden voor LPG-stations in het kader van de externe 

veiligheid voor het plaatsgebonden risico in het Revi vastgelegde 
afstandsnormen die afhankelijk zijn van de doorgezette hoeveelheid LPG 
per jaar. De afstanden bedragen respectievelijk 45 en 110 meter bij 
doorzetten van respectievelijk maximaal 1.000 m3 en 1.500 m3. Bij 
grotere hoeveelheden moet de afstand individueel worden berekend. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat, zoals uit onderzoek blijkt, een 
doorzet groter dan 1.000 m3 uitzonderlijk is. Ook het LPG station aan de 
Grindweg haalt deze omzet bij lange na niet. In de milieuvergunning is 
echter geen maximale doorzet geregeld, zodat er voor gekozen wordt om 
een afstand van 110 meter te hanteren. 

   
  De planologische regeling van het persoonsgebonden risico is relatief 

eenvoudig. De betreffende cirkel wordt opgenomen op de plankaart. 
Binnen deze cirkel zijn geen kwetsbare objecten toegestaan (afgezien van 
de overgangsperiode tot 2010). Beperkt kwetsbare objecten zijn weliswaar 
toegestaan (hetbetreft immers een richtwaarde), maar niet op voorhand 
wenselijk. Vastgelegd wordt dan ook dat in beginsel alleen bestaande 
beperkt kwetsbare objecten zich binnen de 10-6 contour mogen bevinden. 
Binnen de 10-5 contour mogen zich geen kwetsbare en geen beperkte 
kwetsbare objecten bevinden. Deze bevindt zich echter geheel buiten het 
plangebied van het bestemmingsplan, zodat daaraan verder geen 
beperkingen worden verbonden. Aangezien in beginsel alle 
bedrijfsgebouwen tot de kwetsbare objecten gerekend moeten worden is 
het wenselijk wel mogelijkheden te bieden voor vestiging binnen de 10-6 
contour. Wel moeten de consequenties in dat geval worden onderzocht.    

 
  Zoals aangegeven wordt in de bestemmingsplanregeling in eerste instantie 

gekozen voor een cirkel van 110 meter. Daarnaast wordt een 
wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen om deze te wijzigen in een 
cirkel van 45 meter in het geval een nieuwe milieuvergunning wordt 
afgegeven waarin wel een maximale doorzet wordt opgenomen. Ook is 
wijziging mogelijk in de zin dat de contour geheel van de kaart verdwijnt. 
Dit kan alleen als gestopt wordt met de levering van LPG bij het 
tankstation.  

 
 MOTIP Ten behoeve van een nieuwe milieuvergunning is voor MOTIP een QRA 

opgesteld. Daarin zijn berekeningen opgenomen, zowel ten aanzien van 
het groepsrisico als het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico 
is in het bestemmingsplan vertaald door op de plankaart de 10-6 en 10-5 
risicocontouren op te nemen en daaraan in de voorschriften bepalingen te 
verbinden die vestiging van beperkt kwetsbare objecten binnen deze 
contouren bij vrijstelling toestaan (nieuwvestiging van kwetsbare objecten 
blijft geheel uitgesloten). Het verlenen van een dergelijke vrijstelling leidt 
weliswaar tot een toename van beperkt kwetsbare objecten, in het 
vigerende bestemmingsplan is vestiging van beperkt kwetsbare objecten 



  H K B  S T E D E N B O U W K U N D I G E N  3 

bij recht toegestaan. Deze zijn daarmee te beschouwen als geprojecteerde 
beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het BEVI. Door nu de beperking 
aan te brengen dat vestiging van beperkt kwetsbare objecten alleen bij 
vrijstelling toegestaan is, wordt toch een afwegingskader gecreërd.   

 
 
 
  Groepsrisico 
 
  Veel lastiger dan de verantwoording van het plaatsgebonden risico is het 

verantwoorden van het groepsrisico. Het groepsrisico drukt de kans per 
jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang 
overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Dat risico laat zich niet in de vorm van 
een risicocontour op een kaart weergeven, maar kan wel worden vertaald 
in een dichtheid van personen per hectare. Hoe meer personen per 
hectare in het schadegebied van een hier bedoeld ongeval aanwezig zijn, 
hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers is. Het groepsrisico kan 
worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal 
dodelijke slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen per 
jaar op ten minste dat aantal slachtoffers (de zogenaamde Fn curve). 
Deze grafiek geeft de oriënterende waarde voor het groepsrisico weer.  

 
  In het Bevi is overigens geen norm voor het groepsrisico vastgelegd. Het 

toepassen van een dergelijke norm, zou vooral bij vertaling in de 
voorschriften van een ruimtelijk plan op problemen stuiten. Er is daarom 
in eerste instantie gekozen voor handhaving van de in het beleid inzake 
externe veiligheid gehanteerde waarde voor het groepsrisico als 
buitenwettelijke oriëntatiewaarde. Ook de wijze waarop het groepsrisico 
moet worden berekend is nog niet vastgelegd in regelgeving. 

 
  Bij wijze van eerste stap op weg naar de eventuele wettelijke vastlegging 

van een waarde voor het groepsrisico is in het Bevi een voorschrift 
opgenomen op grond waarvan bij de verlening van milieuvergunningen en 
bij de vaststelling van ruimtelijk relevante besluiten inzicht moet worden 
gegeven in de actuele hoogte van het groepsrisico en de bijdrage aan het 
groepsrisico van de vergunde risicovolle activiteit of de in dit besluit 
begrepen ruimtelijke ontwikkelingen. In voorkomende gevallen moet het 
groepsrisico daartoe worden berekend. Daarbij kan in de meeste gevallen 
worden volstaan met verwijziging naar tabellen waarin is aangegeven bij 
welke concentraties van personen in een begrensd gebied rondom een 
risicovolle inrichting de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is 
overschreden. Deze tabellen zijn opgenomen in de handreiking ‘Omgaan 
met groepsrisico’. Bij deze verantwoording moet een eventuele 
overschrijding van de oriënterende waarde nader worden gemotiveerd. Dit 
kan onder meer met verwijzing naar zaken als vluchtmogelijkheden en de 
mate van zelfredzaamheid bij een calamiteit. 

 
  Het afleggen van verantwoording over het groepsrisico vindt in eerste 

instantie plaats in de toelichting op een bestemmingsplan. Dit wordt 
aangegeven in de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico, 
uitgegeven door het ministerie van VROM. In dezelfde nota wordt echter 
verondersteld dat het ook mogelijk is personendichtheden vast te leggen 
in een bestemmingsplan. Hierover bestaan in de vakwereld grote twijfels 
(evenals bij de regering, getuige § 4 van de toelichting op het Bevi). In 
beginsel wordt daarmee ingegrepen in de bedrijfsvoering op ruimtelijk niet 
relevante wijze.  
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  Wel mogelijk is een indirecte verankering in bebouwingsdichtheden en 

maximaal te bebouwen oppervlakte. Uitgangspunt is dan dat op basis van 
kengetallen voor het aantal vierkante meters per werknemer dat bij een 
bepaalde functie hoort ook het aantal personen en daarmee de 
personendichtheid ongeveer vastgelegd wordt. Dit moet dan echter wel 
ruimtelijk relevant zijn. 

 
 LPG-station De verantwoording van het groepsrisico bij LPG-stations is relatief 

eenvoudig. In de eerdergenoemde handreiking “omgaan met groepsrisico” 
zijn standaardnormen ontwikkeld op basis waarvan berekend kan worden 
hoeveel personen zich binnen een cirkel van 150 meter (het 
invloedsgebied) mogen bevinden. Bij overschrijding van deze norm is 
verantwoording noodzakelijk over deze overschrijding. Dit geldt te meer bij 
een toename van het aantal personen waardoor de overschrijding 
toeneemt, dan wel ontstaat. Verantwoording over het groepsrisico dient te 
worden afgelegd over het invloedsgebied. Dat wil zeggen, een cirkel van 
150 meter van het vulpunt. Afhankelijk van in hoeverre zich kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour bevinden moet dit 
worden berekend aan de hand van het gebied tussen de 10-6 contour (45 
of 110 meter) en de grens van het invloedsgebied of van de 10-5 contour 
(25 meter) tot de grens van het invloedsgebied. Omdat zich binnen de 10-

6 contour van het LPG station aan de Grindweg beperkt kwetsbare 
objecten bevinden (bedrijfswoningen, detailhandel) moet worden 
uitgegaan van een invloedsgebied met een oppervlake van 6,87 hectare 
(de oppervlakte van een cirkel met een straal van 150 meter – de 
oppervlakte van een cirkel met een straal van 25 meter). Uitgaande van 
de als bijlage bij de handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico 
opgenomen tabel geldt voor een LPG station met een 10-6 contour van 
110 meter dat zich in het gebied tussen de 10-5 contour en de grens van 
het invloedsgebied 9 personen per hectare mogen bevinden. Er wordt dus 
voldaan aan de oriëntatiewaarde indien zich ongeveer 62 personen 
binnen dit gebied bevinden (9 x 6,87).  

 
  Het gebruik van een verblijftijdcorrectie, zoals die in de Handreiking wordt 

weergegeven is in dit geval niet toegestaan. Deze kan alleen worden 
toegepast in een gebied met een homogene functie. Daarvan is hier geen 
sprake. Naast bedrijfsbebouwing komt ook detailhandel en wonen binnen 
het gebied voor. Zou wel een verblijfstijdcorrectie worden toegepast 
(bijvoorbeeld 2,2 voor de dominante functie in het gebied, bedrijvigheid) 
dan zou het aantal personen waarmee nog aan de oriëntatiewaarde wordt 
voldaan 136 bedragen.  

 
  Aan de hand van de bestaande oppervlakte aan bebouwing, aanwezige 

functies en de kengetallen uit het zogenaamde “paarse boek” (CPR 18) is 
berekend hoeveel personen zich in de bestaande situatie binnen het 
invloedsgebied bevinden. 

 
  Binnen het gebied bevinden zich ongeveer de volgende 

functies/bebouwing: 
 

• circa 9.900 m2 bedrijfsgebouwen 
• circa 930 m2 detailhandel 
• 7 bedrijfswoningen 
• circa 2.000 m2 bouwmarkt 
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  Daarbij wordt opgemerkt dat de bouwmarkt nog niet gerealiseerd is, een 
totale oppervlakte van ongeveer 3.000 m2 krijgt, waarvan een belangrijk 
deel binnen het invloedsgebied. Verder is het aantal bedrijfswoningen niet 
geheel duidelijk. Uitgegaan is van een bedrijfswoning wanneer een deel 
daarvan zich binnen het invloedsgebied bevindt. 

  Daarbij horen de volgende kengetallen uit het de CPR 18 richtlijn: 
 

• 1 persoon per 100 m2 bij bedrijfsgebouwen 
• 1 persoon per 30 m2 voor winkels 
• 2,4 personen per woning 

 
  Voor de bouwmarkt is in het kader van de vergunningaanvraag een 

afzonderlijke berekening opgesteld, waarbij uitgegaan wordt van een 
“worst case scenario” van 75 personen per hectare. 

  Een en ander leidt tot de volgende tabel met informatie over het aantal 
personen dat zich binnen het gebied bevindt. 

 
   

functie aantal m2 CPR-18 norm aantal personen 
bedrijvigheid 9.900 1 per 100 m2 99 
detailhandel 930 1 per 30 m2 31 
bedrijfswoningen 7 (aantal) 2,4 per woning 17 
bouwmarkt 2.000 75 p. per HA 15 
Tot. aantal personen   162 

 
 
  Duidelijk is dat met de aanwezigheid van 162 personen (berekend op 

basis van kengetallen) de oriënterende waarde (62) aanzienlijk wordt 
overschreden. Bovendien moet worden opgemerkt dat binnen het 
invloedsgebied niet alle mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt 
voor bebouwing worden benut. Bij concrete ontwikkelingen zou onderzocht 
moeten worden wat ten opzichte van de externe veiligheid verantwoord 
moet worden geacht. 

 
 verantwoording Een overschrijding van de oriënterende waarde moet worden gemotiveerd. 

In dit geval is sprake van een bestaande situatie. Verder ligt een 
herziening van de milieuvergunning van het LPG-station in het verschiet, 
waarbij de doorzet wordt gemaximaliseerd op 1.000 m3. De oriënterende 
waarde stijgt in dat geval aanzienlijk (van 62 naar 117). Weliswaar wordt 
deze dan nog altijd overschreden, maar de situatie wordt aanzienlijk 
gunstiger. Bovendien is het overgrote deel van het terrein in gebruik voor 
bedrijfsdoeleinden. Weliswaar is gebruik van de daarvoor geldende 
correctiefactor niet toegestaan (omdat het gebruik niet helemaal 
homogeen is), maar kan dit wel een indicatie geven voor de feitelijke 
situatie. Wanneer wordt uitgegaan van een doorzet van maximaal 1.000 
m3 en de correctiefactor voor bedrijfsdoeleinden wordt toegepast zou de 
oriëntatiewaarde 257 personen worden. In dat geval zou er nog ruimte zijn 
voor groei. Wanneer de correctiefactor voor 80% (ongeveer het 
percentage bedrijfsbebouwing binnen het invloedsgebied) zou worden 
toegepast leidt dit tot een waarde van 206. Daarnaast kan nog worden 
gewezen op de nadere informatie die in een afzonderlijke notitie is 
verstrekt door de Hulpverleningsdienst (in conreto: de Regionale 
Brandweer Fryslan).   

  
 MOTIP Bij bedrijven die, in tegenstelling tot een LPG station, niet onder de 

categoriale inrichtingen vallen ligt het berekenen van het groepsrisico 
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gecompliceerder. Hiervoor moeten de veiligheidsrisico´s worden 
berekend, bijvoorbeeld in een QRA wanneer het BRZO-inrichtingen betreft. 

  
  Ruimtelijke vertaling van het groepsrisico is in deze gevallen lastig. Een 

gestandaardiseerd invloedsgebied is in die gevallen niet echt aan te 
geven. In beginsel zijn deze niet goed in een ruimtelijk beeld te vertalen. 
De enige manier om dit verantwoord te doen is door het koppelen van een 
planologisch regime aan de effectafstand. Deze kan per mogelijk scenario 
sterk verschillen. Zo blijkt uit de QRA voor Motip dat bij de opslagtank voor 
propaan deze afstand bij instantaan falen van de tank (met als gevolg een 
explosie) afhankelijk van de hoeveelheid 400 of 425 meter bedraagt, 
terwijl de afstand bij een lekkage afhankelijk van hoeveelheid en druk van 
de tank minimaal 7 en maximaal 121 meter bedraagt. Voor de 
losvoorziening voor tankauto´s bestaan vergelijkbare verschillen, variërend 
van 1 tot 425 meter. Ook is de kans dat één van de scenario´s zich 
voordoet sterk verschillend. 

 
  Bij het verantwoorden van het groepsrisico moet worden uitgegaan van de 

grootste effectafstand. In dit geval is dat een afstand van 425 meter. 
Daarmee beslaat de cirkel rond de maatgevende risicovolle installatie een 
groot deel van het industrieterrein, waaronder de meeste recente 
uitbreidingen aan de noordzijde van de Om den Noort.  

 
  In de QRA voor MOTIP is voor de bestaande situatie een aantal aanwezige 

personen bepaald op basis van een feitelijke inventarisatie. Daarnaast is 
voor de nog te realiseren bedrijvigheid uitgegaan van de aanwezigheid van 
maximaal 30 personen per hectare binnen het effectgebied. Dit aantal is 
gebaseerd op de in CPR 16 genoemde populatiedichtheden voor 
verschillende functies. Daarnaast is uitgegaan van een verblijfstijdcorrectie 
behorende bij bedrijvigheid van 2,2. Dit leidt er toe dat om aan de 
oriënterende waarde te voldoen maximaal 66 personen per hectare in het 
gebied aanwezig kunnen zijn. Uitgaande van de in de Handreiking 
verantwoording groepsrisico gehanteerde norm van 1 werknemer per 100 
m2 BVO op een bedrijfsterrein zou circa dan 6.600 m2 per hectare 
bebouwd mogen worden. Uitgaande van een uitgiftepercentage van 80% 
kan daarvan 82,5% worden bebouwd. Op ruimtelijke gronden is gekozen 
voor een maximaal bebouwingspercentage van 80% per bouwperceel. Dit 
percentage leidt (uitgaande van een uitgiftepercentage van 80 en van de 
norm dat op bedrijventerreinen gemiddeld 1 werknemer per 100 m2 BVO 
aanwezig is)) tot de aanwezigheid van maximaal 64 personen per hectare 
binnen het gehele plangebied en daarmee ook binnen het effectgebied 
van MOTIP. Er wordt kan dan ook vanuit worden gegaan dat de beoogde 
planologische regeling voor de uitbreiding van het industrieterrein niet tot 
een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico leidt. 
In de eerder genoemde rapportage van de Huplverleningsdienst wordt 
nader ingegaan op aspecten die desondanks verantwoord dienen te 
worden zoals zelfredzaamheid.  

   
 Conclusie Geconstateerd kan worden dat de uitbreiding van het industrieterrein in 

combinatie met de bestaande situatie niet leidt tot een overschrijding van 
de oriënterende waarde van het groepsrisico van de BRZO-inrichting 
MOTIP. Dit ligt anders voor het LPG-station aan de Grindweg. Daar wordt 
de oriënterende waarde in de bestaande situatie overschreden. Zoals 
aangegeven wordt een (deels tijdelijke) overschrijding  van de 
oriënterende waarde op deze locatie aanvaardbaar geacht.  
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 1. Inleiding
 algemeen Het voorliggende bestemmingsplan behelst in hoofdzaak een gedeeltelijke 

herziening van de volgende bestemmingsplannen.

Industrieterrein Wolvega, vastgesteld op 22-06-1992, goedgekeurd op •	
25-01-1993.
Wijzigingsplan ex artikel 30 WRO, vastgesteld d.d.20-06-1988, goed-•	
gekeurd d.d. 24-01-1989.
Buitengebied, herziening 1995, vastgesteld op 20-10-1997 en •	

 goedgekeurd op 12-05-1998.

  Aanleiding voor de herziening van deze plannen is tweeërlei. Ten eerste 
bestaat er concrete behoefte bij het (plaatselijke, (licht) industriële) be-
drijfsleven zich te vestigen op gedeelten van het betreffende industrie-
terrein. Ten tweede wil het gemeentebestuur voldoen aan de vraag naar 
woon-/  werklocaties in de gemeente Weststellingwerf.

  Tevens zijn in het noord(westen) van het plangebied enkele agrarische 
gronden opgenomen die voorheen in het bestemmingsplan Buitengebied 
waren gelegen, teneinde de begrenzing van het buitengebied aan te pas-
sen en in de toekomst -door middel van een planherziening- te kunnen 
voldoen aan de behoefte aan gronden van ondernemers.

  Het plan dient diverse doelen. Deels betreft het een conserverend plan 
voor bestaande bedrijvigheid, deels is het gericht op ontwikkeling en deels 
wordt met het plan ruimte gereserveerd voor verdere uitbreiding.

 conserverend Een gedeelte van het bestemmingsplan is conserverend van aard. Het 
betreft de gronden die reeds zijn ingericht als industrieterrein. Het betreft 
de volgende gronden.

De strook ten westen van de Verlengde Grindweg.•	
De strook ten noorden van de Oppers.•	

uitsnede topografische kaart noordwest 
Wolvega + globale plangrens
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 ontwikkelend Het belangrijkste gedeelte van de gronden betreft de te ontwikkelen 
nieuwe mogelijkheden voor de vestiging van industrie en bedrijvigheid. Dit 
betreft de volgende gebieden.

De strook tussen de Om den Noort en de Schipsloot.•	
De strook langs het westelijke gedeelte van de Om den Noort.•	
Een brede strook ten zuiden van het noordelijke deel van de Om den •	
Noort, tussen het entrainement en het westelijke deel van de Om den 
Noort.
De (geprojecteerde) wegstrook Om den Noort, met bijbehorende groen- •	
en watervoorzieningen.

  Hierbij moet worden opgemerkt dat de afgelopen jaren een deel van de 
beoogde uitbreiding al is gerealiseerd door middel van het verlenen van 
vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan. Dit geldt met name voor 
de strook tussen de Om den Noort en de Schipsloot.

 reserverend Voor het overige zijn in het plangebied gronden opgenomen die voorlopig 
conform hun bestaande (deels agrarische) gebruik zullen behouden en 
ook als zodanig zijn bestemd, maar die in de toekomst wellicht ontwikkeld 
zullen worden ten behoeve van toekomstige bedrijvigheid. Het betreft de 
volgende gronden.

De gronden gelegen tussen de Oppers en het al ingevulde deel ten zui-•	
den van het noordelijke deel van Om den Noort.
De tot Entrainement bestemde gronden ten westen van de bestaande •	
bebouwing aan de Grindweg.
De gronden gelegen tussen de Om den Noort en de waterloop De •	
Scheene.

 leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt in meer algemene zin ingegaan op de betekenis van 
het industrieterrein en de woon-/werklocatie voor de gewenste ontwikke-
ling van de werkgelegenheid uit zowel provinciaal als gemeentelijk per-
spectief.

  In hoofdstuk 3 worden de ruimtelijke, functionele en milieutechnische 
aspecten van het gebied omschreven. Hierin wordt aandacht besteed aan 
enkele aspecten die in het kader van de invulling en inrichting van directe 
betekenis zijn voor de ruimtelijke kwaliteit en het functioneren van het in-
dustrieterrein en het woon-/werkgebied.

  Het in de hoofdstukken 2 en 3 omschreven beleid ligt ten grondslag aan 
de wijze waarop de gronden in het plangebied zijn bestemd en de bij die 
bestemmingen horende planvoorschriften. Deze keuzes worden in hoofd-
stuk 4 nader toegelicht.

  Hoofdstuk 5 behandelt de economische uitvoerbaar heid en tenslotte 
hoofdstuk 6 de procedurele aspecten van het voorliggende plan.
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 2. Beleidsuitgangspunten
 streekplan In het Streekplan van de provincie Friesland uit 1994 is Wolvega aange-

duid als regionaal centrum. In het onlangs vastgestelde Streekplan Fryslân 
2007 wordt deze status bevestigd. In Wolvega kunnen ten behoeve van 
bedrij ven terreinen ruimtelijke mogelijkheden worden benut die zijn gecre-
eerd met de nieuwe rondweg (Om den Noort) en de ligging aan de A32.

  De provincie richt zich op het scheppen van gunstige ruimtelijke voorwaar-
den en omstandigheden voor goede werk-, voorzieningen- en woonmilieus 
in Wolvega. Hierbij dient het uitbouwen van een goed vestigingsklimaat 
te worden gerealiseerd met behulp van één of meer goed bereikbare be-
drijfs terreinen. Wolvega heeft gunstige perspectieven voor een positief 
leefmilieu, gezien de goede treinverbindingen met Leeuwarden/Heeren-
veen en Zwolle en zijn fraaie ligging aan de rand van een waardevol na-
tuurgebied. Ook in het nieuwe streekplan behoudt Wolvega zijn regionaal 
centrum voor werkgelegenheid en voorzieningen.

  Wolvega heeft dus een belangrijke woon- en werkfunctie. Om de regionale 
centrumpositie gestalte te kunnen geven, zal Wolvega zijn huidige aandeel 
in de regionale en gemeentelijke woningvoorraad moeten kunnen vast-
houden.

  In het Streekplan 2007 wordt aangegeven dat Wolvega de komende jaren 
voldoende ruimte heeft voor uitbreiding van bedrijvigheid op bestaande en 
in voorbereiding zijnde bedrijventerreinen. Dit betreft de met dit bestem-
mingsplan beoogde uitbreiding van het industrieterrein Schipsloot en het 
bedrijventerrein “De Plantage”. De noodzaak van de uitbreiding is destijds 
onder andere aangetoond met behulp van informatie omtrent de ontwik-
keling van de werkgelegenheid in Weststellingwerf.

 ontwikkeling van de werk- In de gemeente Weststellingwerf is in de periode 1992-2002 de 
 gelegenheid in perspectief werkzame beroepsbevolking met ruim 14% toegenomen. In de afgelopen 

jaren is de werkgelegenheid onder invloed van de economische situ-
atie enigszins afgenomen. Ook is de werkloosheid de afgelopen jaren 
toe genomen onder invloed van de economische ontwikkeling. Zowel de 
werk gelegenheid als de werkloosheid bevinden zich in 2005 weer op het 
niveau van 1996.

  Ondanks dat Weststellingwerf nog altijd behoort tot de Friese gemeenten 
met een hoog werkloosheidspercentage, is in de afgelopen jaren de op-
pervlakte aan bedrijventerrein toegenomen. Inmiddels is er (weer) be-
hoefte aan uitbreidingsruimte voor bedrijvigheid. Ook zal naar verwach ting 
op korte termijn de economie zodanig aantrekken dat de vraag naar vesti-
gingsmogelijkheden verder toe zal nemen.

werkzame personen 
7.014
6.946
6.690
6.585
6.282

jaar
2000
2002
2003
2004
2005

werkloosheidspercentage
8,8
7,9
8,5
10,3
10,0overzicht werkgelegenheid in de 

gemeente Weststellingwerf 
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 ontwikkeling uitgifte In de provincie Friesland neemt het aantal uit te geven bedrijventerreinen 
 bedrijventerreinen vanaf 1992 ieder jaar toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De uitgifte 

in de gemeente Weststellingwerf vertoont een grillig verloop. De oorzaken 
zijn gelegen in de effectiviteit van de acquisitie (een bedrijf besluit zich 
uitein delijk wel of niet te vestigen in de gemeente); de beschikbaarheid 
van uitgeefbaar terrein en de algemene economische ontwikkeling.

  Het zwaartepunt van de uitgifte van bedrijventerreinen in Friesland ligt in 
de stedelijke gebieden in de A7-zone en de Westergo-zone; daarna zijn de 
regionale centra (waaronder Wolvega) aan zet.

  De afgelopen 6 jaar is ruim 13 hectare bedrijventerrein uitgegeven.

  In maart 1999 is het rapport verschenen ‘De concurrentiekracht van 
Weststellingwerf’, een economisch-ruimtelijk perspectief. Doel van dit on-
derzoek was het aandragen van beleidsuitgangspunten voor het op stellen 
van een structuurvisie voor de gehele gemeente. Het onderzoek schetst 
de concurrentiekracht van Weststellingwerf. Er is onder meer een onder-
zoek gedaan naar de ontwikkelingen van bedrijven op bedrijfstak niveau in 
Weststellingwerf. Dit onderzoek is nog altijd actueel als het gaat om de 
beleidsuitgangspunten.

 industrie en bouwnijverheid Hierbij valt met name de relatief gunstige ontwikkeling van de bedrijfs-
takken groothandel en bouwnijverheid op. In de periode 1997-2000 is het 
aantal arbeidsplaatsen in de groothandel en in de bouw met respectie-
velijk ongeveer 27% en 17% gestegen. Ook de industrie doet het in West-
stellingwerf relatief goed. Het aantal arbeids plaat sen is de laatste 10 jaar 
stabiel.

 imago vestigingsplaats In 1997 heeft de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuni-
 Wolvega versiteit Groningen een onderzoek gedaan naar het imago van verschillen-

de vestigingsplaatsen in het noorden van het land.

  Uit dit onderzoek kwamen Heerenveen en Meppel naar voren als de 
hoogst gewaardeerde ves tigingsplaatsen. Topografisch gezien ligt Wolvega 
tussen deze plaatsen in. Dit blijkt ook uit de hoge waardering van Wolvega 
als vestigingsplaats. Leeuwarden en Emmen scoren beide lager dan Wol-
vega. Verreweg de belangrijkste factor die de positieve waardering bepaalt, 
is de relatief gunstige ligging ten opzichte van de Randstad. De afgelopen 
jaren heeft deze ontwikkeling doorgezet, waarbij met name Meppel sterk 
groeit in de dienstensector.

 toekomstverwachtingen Het grootste deel van de bedrijvigheid van Weststellingwerf bestaat uit 
 en locatiefactoren kleine bedrijfjes met een personeelsgrootte van één tot drie personen. 
  Het aantal grote bedrijven is klein. Vele bedrijven zijn aan huis gevestigd, 

waarbij het met name opvalt dat deze in de sectoren zakelijke dienstver-
lening, handel en reparatie, maar ook in de sectoren bouwnijverheid en 
industrie vallen.

  Uit het bovengenoemde onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt 
dat vele bedrijven in Wolvega plannen hebben om uit te breiden (26%), 
maar vele vinden dat voor de eventuele uitbreidingsplannen geen ruimte 
bestaat (31%). Met name in de sectoren handel en reparatie, zake lijke 
dienstverlening, bouwnijverheid en industrie blijkt er behoefte te bestaan 
aan extra ruimte voor de uitbreiding van bedrijven, waarbij met name 
woon-/werklocaties in trek zijn.

nieuwe bedrijvigheid op het terrein
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  Weststellingwerfse ondernemers hechten bij een eventuele toekomstige 
vestiging van hun bedrijf met name aan de volgende waarden.

Nabijheid woonplaats.•	
Landelijk karakter.•	
Goede infrastructuur.•	
Goede parkeergelegenheid.•	
Gemeentelijk vestigingsbeleid.•	
Ontsluiting bedrijventerrein.•	

  De belangrijkste factor die volgens ondernemers een onvoldoende scoort 
in West stelllingwerf, is de beschikbaarheid van bedrijventerreinen. Veel 
bedrijven gaven aan in de toekomst eventueel te willen vertrekken uit 
West stellingwerf, wanneer onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden op be-
drijventerreinen worden geboden.

 Structuurplan Wolvega In het structuurplan van de gemeente West stellingwerf uit februari 2002 
wordt de nodige aandacht besteed aan de relatie tussen de economische 
ontwikkeling in de Schakelzone (Oostflankvisie) en het huidige industrie-
terrein aan de Schipsloot. Vooruitlopend daarop is in 1999 de oostflank-
visie op gesteld.

toekomstige uitbreiding bedrijven-
terrein

uitbreidingsrichting lange termijn

150 m grens van uit bedrijven met 
vergunning categorie-IV (VNG-ca-

tegorieën)

uitbreiding bedrijventerrein en 
milieuzonering Schipsloot

bron: Wolvega & De Zuidflank, een ruimtelijke ontwikkelingsvisie en agenda tot 2015

 Oostflankvisie Om de trek uit de gemeente een halt toe te roepen en te voldoen aan 
de vraag naar het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid in een 
groene omgeving is de Oostflankvisie ontwikkeld. In deze visie wordt in-
gezet op vestiging van bedrijven die geen directe be hoefte hebben aan 
zichtbaar heid vanaf de weg, maar wel een voorkeur hebben voor een 
kwaliteits locatie in een bosrijke omgeving (Helomastate), hoogwaardige 
weg gebonden bedrijvigheid langs de Om den Noort (zicht locatie voor ma-
kelaars, verzekeringskantoren, etc.) en traditionele weg gebonden bedrij-
vigheid (milieucategorieën 1 tot en met 3).
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  Het terrein dat in de toekomst plaats moet gaan bieden aan de traditio-
nele weggebonden bedrijvigheid op de Oostflank zal slechts voor een deel 
een directe bouwtitel krijgen. De bestemming “agrarische doeleinden” 
kan, voorzover deze nader is aangeduid met “wijzigingsbevoegdheid naar 
bedrijfsdoeleinden”, (in fasen) worden omgezet in de bestemming be-
drijventerrein. De tot “agrarische doeleinden” bestemde gronden die niet 
van deze aanduiding zijn voorzien, zijn in het plangebied opgenomen om 
op lange termijn eventueel tot bedrijfsdoeleinden bestemd te worden. 
Hiervoor zal te zijner tijd een afzonderlijke ruimtelijke procedure worden 
gevolgd.

 bedrijventerrein en  De plannen voor de Oostflank richten zich met name op middelgrote en
 bedrijvenpark kleine bedrijven in bedrijfstakken die naast een goede ontsluiting ook baat 

hebben bij een ligging in een groene en waterrijke omgeving nabij een 
aantrekkelijke (woon)kern. In tegenstelling tot het huidige industrieterrein 
valt de Oostflankvisie meer te typeren als een bedrijvenpark, waarbij de 
groene omgevingskwaliteit een belangrijke rol speelt.

  Op het huidige industrieterrein bevinden zich bedrijven die naar aard (en 
omvang) niet passen op de Oostflank. De bedrijvigheid op het huidige 
industrieterrein valt immers te typeren als ‘no-nonsense’. Het is een 
echt bedrijventerrein, met bedrijven die zich niet lenen voor het stellen 
van hoogwaardige representativiteitseisen. Door de schaarste aan ‘no 
nonsense’-grond, het feit dat een bepaald soort industrie niet wenselijk is 
op de Oostflankvisie en dat die derhalve moet worden geclusterd op het 
huidige bedrijventerrein, wordt het huidige industrieterrein (gefaseerd) uit-
gebreid. Bij deze overweging speelt een rol dat met name sectoren als de 
bouw nijverheid, de industrie en de handel/reparatie kampen met een (te 
verwachten) ruimtegebrek.

 keuzes Indien de gemeente de bedrijven een vrije keuze laat tussen enerzijds het 
bestaande industrieterrein en anderzijds de Oostflankvisie, zal de keuze 
waarschijnlijk vallen op het laatste alternatief (ligging, ontsluiting, etc.). 
Economisch gezien is het derhalve logisch dat de aandacht vooral gericht 
wordt op ontwikkeling van een nieuw terrein in de Oostflank.

  Dit betekent echter niet dat het huidige industrieterrein geen bestaans-
recht heeft. Integendeel! Vanwege de ruimtelijke en milieukwaliteit bij de 
Oppers wordt de rondweg bij Schipsloot voltooid en zal het hierdoor inge-
sloten bedrijventerrein (in de toekomst) worden uitgegeven als gemengd 
bedrijventerrein (inclusief een woon-/werklocatie) voor lokale (industriële, 
no-nonsense) bedrijven, die betrekkelijk weinig eisen stellen aan uit-
straling en geen behoefte hebben aan een plaats langs de A7.

  Dit betekent een relatief geleidelijke ontwikkeling van het huidige in-
dustrie terrein en vestiging van bedrijven die complementair zijn aan de 
cate gorieën waarop wordt gemikt in de Oostflank. In de ontwikkelingsvisie 
voor de Oostflank is hier immers rekening mee gehouden door langs de 
Heeren  veenseweg in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling en niet die 
weg in zijn geheel als ontwikkelingsas te poneren. Op deze wijze wordt bin-
nen de kern Wolvega ruimte geboden voor het gehele denkbare scala aan 
soorten bedrijvigheid.
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 fasering De uitbreiding valt uiteen in drie fasen.

  fase 1
Uitbreiding van het industrieterrein aan de noordzijde bij de Schipsloot •	
en aan de oostzijde van de Om den Noort, in het verlengde van de Pie-
ter Stuyvesantweg.
De uitbreiding van het industrieterrein aan de zuidzijde van Om den •	
Noort voorzover deze direct aansluit op Om den Noort.
Woon-/werklocatie aan de (noord)westzijde van het plangebied.•	

  fase 2
Ontwikkeling van het industrieterrein van het zuidelijke deel van het •	
gebied tussen de Om den Noort, de Verlengde Grindweg en de Oppers. 
Dit gedeelte wordt mogelijk gemaakt met een wijzigingsbevoegdheid 
ten opzichte van de aan deze gronden toegekende bestemmingen 
Agrarische Doeleinden en Entrainement .
Aanleg langzaam verkeersroute vanaf de Oppers naar het industrie-•	
terrein.

  fase 3
Ontwikkeling van het industrieterreinen ten noorden van de Om den •	
Noort. Dit gedeelte is weliswaar onderdeel van het plangebied, maar 
niet als zodanig bestemd (ook niet door middel van wijziging). Er is voor 
gekozen deze gronden met een agrarische bestemming op te nemen in 
het bestemmingsplan als ruimtereservering.

bedrijventerrein

groenstrook

water

bedrijventerrein

fietspad

bedrijventerrein

faseringskaart

fase 3

fase 2

fase 1
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 na 2015 In de toekomst bestaat de mogelijkheid voor een westwaartse verplaatsing 
van de omleidingsroute Om den Noort, waardoor een deel van de huidige 
Pieter Stuyvesantweg binnen de bebouwde kom komt te liggen en als 
30+-ontsluitingsweg dienst gaat doen. Het ligt voor de hand dan tussen 
de oude en de nieuwe weg een ruimere variant van ‘wonen in het groen’ 
te ontwikkelen.

  Ten westen en ten noorden van het huidige industrieterrein ontstaat dan 
ook ruimte voor een verdere (economische) ontwikkeling in de vorm van 
‘huizen met bedrijven’ in het groen.

  Een dergelijke (noord-)westwaartse ontwikkeling van Wolvega op de lange 
termijn valt goed in te passen en betekent een versterking van de struc-
tuur waarop met de structuurvisie tot 2015 wordt gemikt. Indien echter 
blijkt dat een dergelijke ontwikkeling niet nodig of wenselijk is, kan de af-
ronding van de ‘Westflank’ zoals die in dit bestemmingsplan is neer gelegd 
als definitieve begrenzing worden gehanteerd.

 randvoorwaarden Om een bijdrage te kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van 
Wolvega, is het van belang om, binnen de bedoelde context en rekening 
houdend met de Oostflankvisie, te streven naar een clustering en uitbrei-
ding van industrie en een passend ingerichte woon-/werklocatie aan de 
westrand van Wolvega. Met de realisering van de uitbreiding van het in-
dustrieterrein in westelijke richting staat de gemeente een verantwoorde 
ruimtelijke inpassing voor, waarbij rekening wordt gehouden met de 
ruimtelijk-economische (gronden aanbieden) belangen enerzijds, en het 
woon- en leefklimaat (woon-/werklocatie, inwaartse zonering van het ter-
rein) anderzijds.

  Tegen bovenstaande achtergrond en gelet op het feit dat de gemeente 
Weststellingwerf ruimte wil bieden aan de ontwikkeling van lokaal en regi-
onaal gebonden bedrijvigheid, waardoor de plaatselijke werkgelegen heid 
kan worden behouden dan wel uitgebreid, wordt de ontwikkeling die wordt 
voorgestaan in het voorliggende plan noodzakelijk geacht.

in 2015 gerealiseerde woning-
bouw

uitgroeimogelijkheden voor Wolvega op de 
lange termijn

bron: Wolvega & De Zuidflank, een ruimtelijke ontwikkelingsvisie en agenda tot 2015

in 2015 gerealiseerd bedrijven-
terrein

na 2010 eventueel te realiseren 
compacte woningbouw

verplaatst sportpark

na 2010 eventueel te realiseren
 bedrijventerrein

verlengde "Om den Noort" 
na 2010 eventueel te realiseren 

"wonen in het groen"

fase 1

fase 2
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 3. Ruimtelijke, functionele en 
milieutechnische aspecten

 Om den Noort In het vigerende bestemmingsplan voor het industrieterrein is een reser-
vering gemaakt voor de door te trekken weg Om den Noort naar de krui-
sing Oppers en Pieter Stuyvesantweg. Inmiddels is deze ontsluiting in een 
iets andere vorm gerealiseerd door middel van een afzonderlijke planolo-
gische procedure. De feitelijke situatie wordt in dit bestemmings plan vast-
gelegd. Hiermee worden de volgende doelen bereikt.

De bereikbaarheid van het industrieterrein wordt verbeterd.•	
Een gedeelte van de Oppers (tussen de aansluitingen bij de Grindweg •	
en de Pieter Stuyvesantweg) zal worden ontlast.
Er vindt een ontsluiting plaats van de woon-/werklocatie en de bedrij-•	
venstrook ter plekke.

  In de voorschriften zijn de op de plankaart opgenomen dwarsprofielen van 
toepassing verklaard teneinde duidelijkheid te verschaffen over de inrich-
ting van de Om den Noort.

 3.1. Ruimtelijke aspecten

 omgeving van het plangebied Zoals aangegeven in de inleiding, vallen de plangrenzen voor een belang-
rijk deel samen met die van het vigerende bestemmingsplan Industrie-
terrein Wolvega dat in 1992 door de Raad is vastgesteld. Alleen aan de 
noordzijde is een ruimere begrenzing aangehouden ten behoeve van een 
mogelijke toekomstige uitbreiding van het industrieterrein. Vooralsnog zul-
len deze gronden -net als de gronden gelegen tussen de Om den Noort, 
de Oppers en de ‘Grindweg’- hun agrarische bestemming behou den. In 
deze gebieden bevinden zich geen agrarische bedrijfsgebouwen, zodat er 
geen sprake is van bedrijfsverplaatsing.

  De noordelijke grens ligt aan de overzijde van de Schipsloot en aan de 
overzijde van De Scheene. Dit betekent dat de baggerproblematiek met 
betrekking tot de Schipsloot onderdeel uitmaakt van het plangebied en 
derhalve wordt meegenomen. De voormalige slibdepotlocatie is verkleind 
en valt eveneens nog binnen de begrenzing van het plangebied.

  De zuidelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Oppers. De 
bestaande (woon)bebouwing en de Oppers zelf zijn in het plangebied op-
ge nomen. 

  De westelijke plangrens is zodanig gekozen dat de percelen die (deels) 
worden bestemd als woon-/werklocatie binnen het plangebied vallen, ter-
wijl bovendien die gronden zijn meegenomen die onderdeel uitmaken van 
de tweede en derde fase van het plan. Deze gronden zijn zowel gelegen 
in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied als in het vigerende be-
stemmingsplan Industrieterrein.

  Het “natte bos” ten westen van de woon-/werklocatie blijft echter geregeld 
in het bestemmingsplan Buitengebied. Aan het bestemmingsplan wordt 
aan de noordwest zijde een stuk groenvoor zie ning met oppervlaktewater 
toegevoegd in het kader van de vereisten ten aanzien van het waterbeheer 
(zie verderop in dit hoofdstuk voor de Watertoets).

  Op deze wijze wordt een samenhangend en geïntegreerd gebied in het 
westelijke plandeel binnen het voorliggende plan opgenomen.
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  De oostelijke plangrens wordt gevormd door de Verlengde Grindweg. Deze 
weg vormt de meest logische grens van het voorliggende uitbreidingsplan, 
omdat de herinrichting van de Oppers dan tot aan deze weg wordt meege-
no men.

 inrichting van het gebied De uitbreiding van het industrieterrein en de realisering van de woon-/  
werklocatie vormen de noordwestelijke begrenzing van de bebouwing van 
Wolvega. De begrenzing tegen De Scheene en de Schipsloot valt samen 
met een landschappelijke breuk in de verkavelingsrichting. Achter deze 
duidelijke, als het ware natuurlijke begrenzing staan, van grote afstand 
zichtbaar (wordend), de bedrijfsgebouwen. De inrichting van het gebied 
valt eigenlijk te omschrijven in drie deelgebieden. Dit zijn:

de Oppers en de Om den Noort,•	
woon-/werklocatie in het westelijke plangebied,•	
uitbreiding en clustering van het bestaande industrieterrein bij de •	
Schipsloot en aan de oostzijde van de Om den Noort.

  Oppers
  Voor de Oppers wordt het karakter van de heringerichte Haulerweg/Keiweg 

als woonstraat doorgezet met een continue breedte, bestraat met klin-
kers. De ruimte die hierdoor aan de zuidzijde vrijkomt, zal worden benut 
voor enerzijds de versmalling van de straat en anderzijds groenvoorzienin-
gen inclusief bomen en een doorgaand trottoir.

  Tevens zal de inrichting van de vrijkomende ruimte worden afgestemd op 
de veranderingen in het bebouwingsbeeld en de plaatselijke parkeerbe-
hoefte.

  De straatverlichting zal worden aangepast aan de huidige technische ei-
sen en de plaatsing van de bomen.

  Ter hoogte van de Kruisstraat dient een overgang plaats te vinden naar 
een meer landelijk gebied, waar nog sloten in het straatprofiel voorkomen, 
met daarachter vrijstaande woningen op afstand van de straat.

  Omdat op de nieuwe Om den Noort geen langzaam verkeer is toe gelaten, 
zal in de tweede fase een langzaam verkeersroute worden aangelegd van 
de Oppers naar de oost-west lopende dwarsweg. Het dwarsprofiel van 
deze route maakt als zijnde dwarsprofiel E onderdeel uit van de plankaart.

heringerichte Haulerweg/Keiweg



BESTEMMINGSPLAN UITBREIDING INDUSTRIETERREIN • WOLVEGA 15

  Om den Noort
  Zoals reeds in de structuurvisie Wolvega uit 1989 en het vigerende plan 

voor het industrieterrein uit 1992 is aangegeven, zal de beplanting langs 
de Om den Noort binnen het bestaande industrieterrein worden doorge-
trokken met bomenrijen (één tot vier), gelegen tussen en langs de beide 
rijstroken.

  Deze beplanting in een harde omgeving is mogelijk, omdat ze is gelegen 
tussen de rijstroken. Hierdoor wordt enerzijds de weg als hoofdontsluiting 
gemarkeerd, terwijl anderzijds de ontsluiting van bedrijven niet wordt be-
lemmerd. Langs de woon-/werkstrook aan de (noord)westzijde van het 
plangebied wordt een bomenrij in laanvorm opgericht. Dit betekent echter 
geen hindering voor de ontsluiting van de bedrijven aan de (zuid)oost zijde 
van de Om den Noort, gezien het feit dat de ontsluiting plaats vindt vanaf 
de parallelweg langs de Om den Noort.

  
  De bomenrijen tussen de Om den Noort en de parallelwegen zorgen voor 

ordelijke elementen tussen de vaak minder ordelijke aanblik van de be-
drijfskavels. Deze ordelijkheid wordt eveneens versterkt door op de hoek 
van de insteekwegen naar het bedrijventerrein -vanaf de Om den Noort- 
verplichte rooilijnen op te nemen. 

  woon-/werklocatie
  In het westen van het plangebied, tussen de Om den Noort en het stuk 

‘nat’ bos, bestaat de mogelijkheid om wonen en werken op één perceel te 
combineren. Voorkomen dient te worden dat aldaar een ver kapt bedrijven-
terrein ontstaat. Dit betekent dat er aan de representativiteit van de indivi-
duele panden (zowel de bedrijfswoningen als de bedrijfsge bou wen) nadere 
aandacht dient te worden besteed. Hierbij moet met na me worden gelet 
op de vormgeving en detaillering van de individuele gevels en de perceel-
inrichting.

  
  Uit het voorgaande blijkt dat veel waarde wordt gehecht aan een invulling 

met qua beeldkwaliteit hoogwaardige bebouwing. Derhalve is ten behoeve 
van de welstandstoets een afzonderlijke notitie over de gewenste beeld-
kwaliteit voor deze Bosrand opgesteld. Het concept is als afzonderlijke 
bijlage toegevoegd. Te zijner tijd zal deze notitie worden opgenomen in 
de gemeentelijke Welstandsnota; die dient als toetsingskader voor de 
welstandsbeoordeling als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet. De gel-
dende Welstandsnota is in juni 2004 vastgesteld en is van toepassing op 
het overige deel van het plangebied. Met uitzondering van de bestaande 
bebouwing aan de Oppers zijn de industriegronden aangeduid als bedrij-
venterrein, waarvoor een regulier welstandsambitieniveau geldt. 

  uitbreiding en clustering industrieterrein
  Bij de inrichting van dit industrieterrein is aangesloten bij de bestaande 

(functionele en ruimtelijke) structuur. Dit geldt voor de uitbreiding bij de 
Schipsloot, maar tevens voor de strook tegenover de woon-/werklocatie 
aan de Om den Noort en het deel ten zuiden van het noordelijke deel van 
Om den Noort.

  De gemeente heeft de gronden die ten oosten van de Om den Noort als 
bedrijventerrein positief zijn bestemd in eigendom. Om te komen tot een 
effectieve en efficiënte invulling van dit gebied, zonder afbreuk te doen 
aan de bebouwingsmogelijkheden op de woon-/werklocatie en een even-
tuele uitbreiding van het industrieterrein, is gekozen voor een positieve 
bedrijfsbestemming. Hetzelfde geldt voor gronden ten zuiden van het 
noordelijke deel van Om den Noort. De verkaveling hiervan is zodanig op-
gezet, dat de toekomstige ontsluiting van het achterliggende gebied in een 
volgende fase mogelijk is.
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  De verkaveling bij de uitbreiding van het terrein in fase 1 bij de Schipsloot 
is zodanig opgezet, dat deze naadloos past binnen de bestaande verkave-
lingstructuur.

  Het voormalige slibdepot wordt inmiddels niet meer als zodanig gebruikt. 
Het slib dat zich op deze locatie bevindt blijft daar liggen, maar nieuw slib 
wordt niet meer aangevoerd. In het vigerende plan was sprake van een 
depot van 90 meter breed van de Om den Noort tot aan de Schipsloot. 
Dit slib is inmiddels zodanig ingedikt, dat het op een kleiner oppervlakte 
is samengebracht. Het voormalige depot zal aan de zuidzijde worden be-
grensd door de door te trekken Schuttevaerstraat en door een beplan-
tingsstrook van 10 meter, teneinde het voormalige depot landschappelijk 
in te kaderen. De gronden zijn bestemd tot “voormalig slibdepot”. 

  Ten noorden van de Schuttevaerstraat dient de mogelijkheid te bestaan 
voor botenhuizen, zoals die reeds aanwezig zijn ten noorden van de 
‘knik’ in de Schuttevaerstraat. Hiervoor is een reservering in het plan op-
genomen.

 3.2. Functionele aspecten

 bedrijvigheid/industrie Het gemeentelijke beleid is dat de meest milieubelastende functies het 
verst van de bestaande (woon)bebouwing worden gesitueerd. De in-
waartse zonering dient als instrument om dit te bereiken. Daarmee wordt 
een maximale invulling van het gebied met passende bedrijvigheid moge-
lijk gemaakt. Bestaande of geprojecteerde milieugevoelige functies wor-
den beschermd. De ligging van het industrieterrein Wolvega in de nabij-
heid van woonbebouwing aan de zuidzijde van het plangebied en in het 
westen de te realiseren woon-/  werklocatie, maken het noodzakelijk dat in 
het bestemmingsplan beper kin gen worden gesteld aan de bedrijfsontwik-
keling op het industrieterrein.

  Bedrijfsactiviteiten zijn alleen toegestaan wanneer die in het alge meen 
niet zullen leiden tot een onevenredige belasting van het woon- en leef-
milieu in de aangrenzende woonbuurten, dan wel individuele woningen. 
Bestaande bedrijven die naar huidige (milieuhygiënische) inzichten op 
een te korte afstand van woonbe bouwing zijn gesitueerd, kunnen normaal 
blijven functioneren. Voorzover de gronden ook deel uitmaakten van het 
vigerende plan is bij de daarin vastgelegde zonering aangesloten.

 woon-/werklocatie  De gemeente kan momenteel niet op een adequate wijze kan inspelen op 
 Om den Noort de behoefte aan kavels van veel plaatselijke ondernemers. Gezien de aard 

van veel verzoeken die binnenkomen is gezocht naar plaatsen waar onder-
nemingen die wonen en werken combineren het beste zijn in te passen. 
Gekozen is voor de (noord)westrand van de Om den Noort om de vol-
gende redenen.

Een strook met wonen en werken is een uitstekende overgangszone •	
tussen enerzijds het industriegebied en anderzijds het natuurgebied 
ten (noord)westen van de woon-/werkstrook, alwaar ‘nat bos’ in stand 
wordt gehouden door Staatsbosbeheer. Het grondwaterpeil wordt in dat 
bos kunstmatig hoog gehouden.
Deze strook vormt een prima afsluiting van het bebouwde en onbe-•	
bouw de gebied.
De woon-/werkstrook draagt bij aan het behoud, dan wel uitbreiding •	
van de plaatselijke werkgelegenheid.



BESTEMMINGSPLAN UITBREIDING INDUSTRIETERREIN • WOLVEGA 17

Door het creëren van een woon-/werklocatie aan de (noord)west kant •	
van de Om den Noort en een (inwaarts gezoneerde) bedrijvenstrook 
aan de oostkant ervan, vindt een effectieve en efficiënte benutting 
plaats van gronden gelegen aan de Om den Noort, mede gezien het 
feit dat de gemeente deze gronden reeds heeft verworven.

  sociale veiligheid
  Op een niet al te grote woon-/werklocatie zoals hier is sprake van een 

grote sociale controle, waardoor de veiligheid op het terrein toeneemt.
  Tevens heeft een woon-/werklocatie als voordeel dat er geen sfeer heerst 

van een ‘kale’ nieuwbouwwijk, maar van een levendige locatie, waar over-
dag sprake is van een grote mate van bedrijvigheid, terwijl ’s avonds voor 
de bewoners een gepast woonklimaat ontstaat.

  Nadelen bestaan uiteraard ook. Tijdens werkdagen zal er (mede gelet op 
het nabij liggende industrieterrein) een hogere verkeersintensiteit zijn dan 
in woonwijken, waardoor er sprake is van een grotere mate van geluidhin-
der. Het plan is echter zo opgezet, dat de bedrijfswoningen binnen de toe-
laatbare geluidsnormen kunnen worden gebouwd.

  Omdat de bewoners van deze toekomstige locatie er zelf voor kiezen daar 
te gaan wonen zal de graad van acceptatie met betrekking tot geluidhin-
der en andere vormen van bedrijvigheid hoger zijn dan ten opzichte van 
mensen in een reguliere woonwijk, uiteraard mits een en ander binnen de 
wettelijke normen blijft.

 detailhandel Het streekplan van de provincie Friesland geeft richtlijnen voor de locatie 
van grootschaliger voorzieningen, die in het algemeen veel publiek trekken 
en een bovenlokale of zelfs bovenregionale functie hebben.

  Het kernwinkelgebied van Wolvega is in principe de geëigende vestigings-
plaats voor detailhandel. Onder omstandigheden kan (niet-ondergeschik-
te) detailhandel in Wolvega buiten dit kernwinkelgebied worden toege-
staan indien deze perifeer en volumineus van aard is.

  Voorzover winkelvoorzieningen naar de aard en omvang van de artikelen 
(volumineus, gevaar of hinder voor de omgeving) niet in het kernwinkel-
gebied zijn in te passen, is een locatie daarbuiten mogelijk. Daarbij gaat 
de voorkeur uit naar een locatie aan de rand van het kernwinkelgebied, 
die goed ontsloten is met regionale of lokale openbaar vervoerslijnen. 
Deze locaties zijn aanwezig in Wolvega (Oostflank), waardoor zelfstandige 
(perifere) detailhandel in het voorliggende plan wordt uitgesloten. Indien 
er geen ruimte is op het nieuwe bedrijvenpark De Plantage (Oost flank) 
dan wel op het bestaande industrieterrein Schipsloot en/of indien wordt 
aan getoond dat verplaatsing van een bedrijf gewenst c.q. noodzakelijk is, 
bestaat tenslotte nog wel de mogelijkheid in het voorliggende plangebied 
bepaalde zelfstandige detailhandel door het verlenen van vrijstelling toe te 
staan. 

  Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de bedrijfsvoering 
is echter wel toegestaan. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat het 
product ter plaatse wordt vervaardigd, bewerkt of hersteld en dat het 
geen detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genot-
middelen betreft.

 kantoren Kantoren zijn op het bedrijventerrein slechts toegestaan als kantoorfunctie 
ten behoeve van op het terrein gevestigde bedrijven. Zelfstandige kan toren 
zijn niet toegestaan. Het beleid van de gemeente Weststellingwerf en de 
provincie Friesland is er op gericht om dienstverlenende kantoor functies 
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met een sterke publieks- en baliefunctie niet te situeren op dit bedrijven-
terrein, zeker gezien zijn ‘no nonsense’-aard.

 parkeren De bedrijven dienen op hun eigen erf te voorzien in een op de eigen be-
hoefte afgestemd parkeerareaal, inclusief ruimtes voor het laden en los-
sen van goederen.

 parkmanagement De uitvoering van een revitalisering voor het huidige industrieterrein, ten 
(noord-)oosten van de Verlengde Grindweg is ingezet. Het voorliggende 
plan zal aansluiting vinden met de daar uitgevoerde revitaliseringsmaatre-
gelen en de daaruit voortvloeiende structurele onderhoudsaspecten.

 3.3. Milieu-aspecten

 uitgangspunten milieuzonering In een bestemmingsplan kan worden aangegeven welke milieucategorieën 
planologisch aanvaardbaar zijn. In dit bestemmingsplan wordt daartoe ver-
wezen naar een bedrijvenlijst, waarin bedrijfstypen worden ingedeeld in 
milieucategorieën. Met zo’n lijst kan de gemeente op voorhand bepalen 
welke categorieën al dan niet toepasbaar zijn. Hierdoor is zij in staat de 
gewenste kwaliteit in het plan vast te leggen. Vanuit de optiek van het 
bedrijfsleven heeft het gebruik van de bedrijvenlijst als voordeel dat niet 
pas in het stadium van de bouwaanvraag een volledige afweging behoeft 
plaats te vinden.

  De lijst waarnaar wordt verwezen is de Staat van bedrijfsactiviteiten, die 
als bijlage bij de voorschriften is opgenomen en is gebaseerd op de lijst 
van bedrijfstypen zoals opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en mi-
lieuzonering’ (uitgave januari 1999). In dit rapport zijn de onderschei den 
bedrijfstypen op milieubelastingsoort beschouwd (geur, stof, geluid, etc.). 
Per milieubelastingsoort is een richtafstand gegeven die aangehou den 
moet worden om een aanvaardbaar (woon)klimaat te waarborgen. Hierbij 
is uitgegaan van een gemiddeld bedrijf in relatie tot een rustige woonwijk. 
Met de mogelijke verschillen in milieubelasting tussen indivi duele bedrij-
ven is rekening gehouden; cijfers, lopend van 1-3, geven de mogelijke 
spreiding binnen een bedrijfstype aan. Bovengenoemde maten en cijfers 
voor de milieucomponenten van bedrijfstypen resulteren in een indeling in 
milieucategorieën van 1 tot en met 6, toenemend in mate van milieuhin-
derlijkheid.

  Met inachtneming van de bovengenoemde Staat van bedrijfsactiviteiten 
is de zonering van het terrein in het bestemmingsplan vastgelegd. Er is 
daarbij gekozen voor een zogenaamde inwaartse zonering, waarbij de 
omgeving (bijvoorbeeld de nabijheid woningen) de toelaatbaarheid van 
categorieën van bedrijvigheid bepaalt. In dit bestemmingsplan zijn 4 zones 
aangegeven. Het betreft de volgende zones.

  zone A
  Categorie 1- en 2-bedrijven. Het betreft hier de locatie aan de westrand 

van het plangebied waar een combinatie van wonen en werken wordt 
voorzien. Bedrijfswoningen zijn in deze zone dan ook bij recht toegestaan.

  zone B
  In deze zone zijn bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten toegestaan, alsmede bestaande bedrijvigheid van een 
hogere categorie voorzover deze op de plankaart zijn aangeduid met (lp) of 
(zh/gb). Bedrijfswoningen zijn alleen bij vrijstelling toegelaten voorzover dit 
nader wordt aangeduid op de plan kaart.
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  zone C
  In deze zone zijn bedrijven in de categorieën 1, 2 en 3 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten toegestaan. Bedrijfswoningen zijn in deze zone niet toe-
gestaan.

  zone D
  Deze zone is het verst van woningen en andere geluidsgevoelige bebou-

wing gelegen, zodat daar bedrijvigheid in de categorieën 1, 2, 3 en 4 
kan worden toegestaan. Ook in deze zone zijn bedrijfswoningen niet toe-
gestaan. Bij vrijstelling kan in dit gebied detailhandel in brand- en explo-
siegevaarlijke stoffen worden toegestaan.

 bedrijfswoningen Binnen het plangebied worden geen bedrijfswoningen toegestaan, met 
uitzondering van de hiervoor genoemde woon-/werklocatie en de reeds be-
staande strook langs de Verlengde Grindweg waar bedrijfswoningen reeds 
op basis van het vigerende plan waren toegestaan. Wel is de regeling voor 
bedrijfswoningen aangepast ten opzichte van het vigerende plan. Op de 
gronden ten westen van de Verlengde Grindweg mogen bedrijfswoningen 
uitsluitend na vrijstelling worden gerealiseerd.

  In de voorschriften bij het plan zijn de nodige voorwaarden opgenomen, 
waaraan voldaan moet worden wil het oprichten van een bedrijfswoning 
(al dan niet bij vrijstelling) worden toegestaan.

  grenswaarden
  Voor bedrijfswoningen, welke binnen het plangebied met (zone B) of zon-

der vrijstelling (zone A) kunnen worden toegestaan, gelden grens waarden 
ten aanzien van industrielawaai en verkeerslawaai van 50 dB(A). Bij het 
aanvragen van de benodigde vrijstelling dient, door middel van een ade-
quate akoestische rapportage, aangetoond te worden dat ten aanzien van 
de binnen de bedrijfswoning heersende geluidsniveaus wordt voldaan aan 
het gestelde in het Bouwbesluit (niet hoger dan 35 dB(A) per etmaal).

 open water In het voorliggende gebied is met het waterschap afgesproken dat er per 
fase compensatie plaatsvindt van het open water, waarbij wordt uitge-
gaan van een netto verhard oppervlakte van 60% in fase 1. Omdat in het 
voorliggende plan in fase 1 zo’n 22 ha gronden lig gen en daarvan 60% 
verhard is (± 13,2 ha), houdt dat in dat er ca 1 ha open water dient te 
worden gecompenseerd binnen het plangebied. Deze compensatie vindt 
plaats in het noord(west)en van het plangebied (zie verder onder het kopje 
‘watertoets’).

 
 maaipad en botenhuizen In het noorden van het plangebied wordt langs de Schipsloot en de 

Scheene een groenzo ne met een breedte van 10 meter aangelegd, in 
aansluiting op het vige ren de plan. Aangezien boothuizen zijn toegestaan in 
het gebied ten zui den van deze groenstrook, bestaat de mogelijkheid een 
waterverbinding te leggen door deze groenstrook naar de daarachter lig-
gende (toekomstige) locatie van boothuizen. 

 industrielawaai Geluidzoneringsplichtige inrichtingen (voormalige A-inrichtingen) zijn inrich-
tingen die op grond van hun geluidsproducerend vermogen vergun ning- en 
zoneplichtig zijn ingevolge de Wet geluidhinder.

  De geluidsproductie van de bestaande bedrijven en de nabijheid van wo-
ningen is zodanig, dat voor het creëren van extra geluidsruimte geen mo-
gelijkheden aanwezig zijn.

  Met het oog op deze gegevens, zijn geluidzoneringsplichtige inrichtingen 
binnen het voorliggende plan (in aansluiting op de vigerende regeling) uit-
gesloten.
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 wegverkeerslawaai Sinds 01-03-1993 is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft, 
behoudens:

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied,•	
wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur,•	
wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde •	
geluidsniveaukaart vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de 
as van de meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.

  Omdat op de wegen binnen het plangebied een maximum snelheid van 
  50 km/uur gaat gelden en deze niet gelegen zijn in een woonerf dient in-

zicht te worden geboden in de geluidssituatie. Dit is gebeurd door het op 
de kaart opnemen van de geluidscontouren.

  Er is akoestisch onderzoek verricht naar de volgende wegen/situaties.

Om den Noort.•	
Oppers-Oost.•	
Verlengde Grindweg.•	
De nieuwe rotonde die de Oppers en de Om den Noort met elkaar ver-•	
bindt.

  Over de ligging van de geluidscontouren is gerapporteerd in een geactuali-
seerd onderzoek van Servicebureau De Friese Wouden, waarin de geluids-
contouren van de zoneplichtige wegen die invloed uitoefenen op het 
plan gebied zijn onderzocht. Deze zoneplichtige wegen zijn de Oppers, Om 
den Noort en Grindweg, voorzover gelegen in het plangebied. De uit dit 
onderzoek voortvloeiende 50 dB(A)- en 55 dB(A) contouren zijn op de 
kaart aangegeven. Uit deze contouren vloeit voor de zone langs de Om de 
Noort, waar een woon/werklocatie wordt voorzien, de verplichting voort om 
een hogere waarde vast te stellen. De resultaten van het akoestisch on-
derzoek zijn als bijlage aan deze toelichting toegevoegd.

overzicht met geluidscontouren

55 dB(A)-contour
23,2
6,8
12,0

Om den 
Noort
Oppers-Oost
Verlengde 
Grindweg

60 dB(A)-contour
10,5
-
5,0

afstand in meters tot het hart van de weg ten behoeve van:

50 dB(A)-contour
48,5
16,1
27,0

 luchtkwaliteit In het genoemde onderzoek van Servicebureau De Friese Wouden is 
even eens onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in het plangebied. Op 
een aantal meetpunten in het plangebied is onderzocht in hoeverre in 
2017 wordt voldaan aan de grenswaarden die vanaf 2010 gelden. Dit 
met uitzondering van Fijn Stof (PM10), waarvoor is getoetst aan de grens-
waarde die al vanaf 2005 geldt. De conclusie van het onderzoek is dat 
de grenswaarden voor luchtkwaliteit voor niet één te onderzoeken stof 
over schreden worden. Weliswaar wordt op een enkel punt de grenswaarde 
voor het 24-uurgemiddelde van Fijn Stof overschreden, dit gebeurt ner-
gens vaker dan 24 keer per jaar. Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 geeft 
aan dat het aantal overschrijdingen maximaal 35 keer mag bedragen. 
Geconcludeerd kan worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt 
voor de realisatie van het bestemmingsplan. De rapportage is als bijlage 
aan deze toelichting toegevoegd.
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 externe veiligheid In september 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen in werking 
getreden. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheids-
normen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 
bedrijfsterrein: bijvoorbeeld rondom chemische fabrieken, LPG-tankstati-
ons en spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke 
stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten 
dichtbij huizen, ziekenhuizen, scholen of winkels. Het besluit verplicht 
gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van het be-
sluit bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestem-
mingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Relevant voor 
het onderhavige plangebied zijn de plaatsgebonden risicocontouren en het 
effectgebied rond het bedrijf MOTIP en het LPG-station aan de Grindweg. 
Binnen de plaatsgebonden risicocontouren 10-6 bevinden zich geen wo-
ningen of andere kwetsbare objecten, maar wel beperkt kwetsbare objec-
ten. Krachtens het vigerende bestemmingsplan zouden op een deel van 
de, nu nog braakliggende, gronden nieuwe beperkt kwetsbare objecten 
binnen de 10-6 contour van MOTIP gerealiseerd kunnen worden. Gezien 
de feitelijke situatie met betrekking tot de externe veiligheid is besloten 
dit niet langer bij recht toe te staan. In de voorschriften wordt nieuwves-
tiging van kwetsbare objecten binnen deze zone bij recht uitgesloten. 
Nieuwvestiging van beperkt kwetsbare objecten kan na vrijstelling van de 
bestemmings planvoorschriften worden toegestaan als uit onderzoek blijkt 
dat de situa tie met betrekking tot de externe veiligheid niet onaanvaard-
baar ver slechtert. 

  
  Ten aanzien van LPG-stations gelden de in het Revi vastgelegde veilig-

heidsnormen. Deze veiligheidsnormen zijn afhankelijk van de totale door-
zet LPG per jaar. Aangezien in de huidige milieuvergunning geen maximale 
doorzet is geregeld, is ervoor gekozen om de maximale afstand van 110 
meter te hanteren op de plankaart. Hierdoor valt een deel van het plange-
bied binnen deze contour. 

  Het groepsrisico is een aanzienlijk gecompliceerdere materie, waarbij het 
vooral gaat om het afleggen van verantwoording over het groepsrisico, 
wanneer deze de zogenaamde oriënterende waarde overschrijdt. Daar-
van is in het plangebied geen sprake, mits wordt voldaan aan een aantal 
randvoorwaarden met betrekking tot het aantal personen dat maximaal 
aanwezig mag zijn binnen het effectgebied van MOTIP. In het kader van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoering van het BRZO´99 is een 
zoge naamde QRA (Kwantitatieve Risico Analyse) verricht. Op basis van 
deze QRA zijn conclusies getrokken ten aanzien van het groepsrisico, die 
in een afzonderlijke notitie over externe veiligheid zijn weergegeven. Deze 
notitie maakt als bijlage onderdeel uit van deze toelichting.

  Voor de verantwoording van het groepsrisico van het LPG-station geldt dat 
de oriënterende waarde wel wordt overschreden. Deze overschrijding is 
verantwoord in de genoemde notitie over externe veiligheid, die als bijlage 
aan dit plan is toegevoegd. 

 zones langs leidingen In het plangebied is een persleiding van het Wetterskip Fryslân aanwe-
zig. Voor het oprichten van gebouwen dient een afstand van 3 meter te 
worden aan gehouden aan weerszijden van de rioolpersleiding. De leiding 
loopt zo danig dat de bedrijfskavels hier geen hinder van ondervinden.

 bodem- (en water)ver- De bepalingen in de Ontgrondingenverordening Friesland zullen bij de
 ontreiniging ontwikkeling in acht worden genomen. Op basis van het gebruik van de 

gronden tot op heden, worden geen problemen verwacht ten aanzien 
van de bodemkwaliteit. Gezien de aard van de te vestigen functies wordt 
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nader onderzoek in het kader van het bestemmingsplan niet noodzakelijk 
geacht.

  De bouwverordening, waarin is aangegeven dat de aanvrager bij het in-
dienen van een bouwaanvraag een onderzoek naar de bodemkwaliteit 
dient te overleggen, biedt in dit geval voldoende garanties.

  Gelet op de diversiteit aan (mogelijke) bedrijfsactiviteiten op het bedrijven-
terrein is het risico van bodem- c.q. (grond)waterverontreiniging niet 
on denkbeeldig. De kwetsbaarheid van het gebied waarin de bedrijfsacti-
vitei ten zijn geprojecteerd, is echter niet zodanig dat in het kader van het 
bestemmingsplan met betrekking tot dit milieu-aspect nadere regels, dan 
wel beperkingen moeten worden gesteld. Uitgangspunt is dat bodem- en 
grondwaterverontreiniging moeten worden voorkomen. De Wet bodem-
bescherming en de Wet milieubeheer zijn hiervoor de regulerende instru-
menten.

  Verder is in het verleden bodemonderzoek verricht op een aantal loca-
ties waar in het verleden sloten zijn gedempt. Bij deze onderzoeken zijn 
geen verontreinigingen geconstateerd die bestemmingswijziging in de weg 
staan. Een deel van de gronden die krachtens historisch gebruik verdacht 
zijn, zijn nog niet in gemeentelijk bezit. Hier wordt bij aankoop nader on-
derzoek verricht. 

 archeologie Uit inventariserend onderzoek is gebleken dat in delen van het plangebied 
mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn. Naar aanleiding van deze 
uitkomsten is op een zevental locaties waarderend onderzoek verricht door 
middel van zogenaamde “megaboringen” in een dicht boorgrid en, waar 
mogelijk, veldkarteringen. Op één locatie was door omstandigheden geen 
onderzoek mogelijk. Op de onderzochte locaties blijken, hetzij uit veld-
kartering, hetzij uit de gedane megaboringen, de nodige sporen van be-
woning uit de steentijd aanwezig. De conclusie is dat bij bouw activiteiten 
in één van de zeven onderzochte activiteiten het graven van proefsleuven 
wenselijk is, zodat eventueel aanwezige archeologische grondsporen be-
studeerd, opgetekend en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek 
veiliggesteld kunnen worden. De provinciale archeoloog dient vooraf gaand 
aan de werkzaamheden op de hoogte gesteld te worden van de aard en 
het tijdstip van de werkzaamheden. Voor meer informatie wordt ver wezen 
naar de als bijlagen bij dit plan opgenomen onderzoeks resultaten van 
zowel het verkennend als het waarderend archeologisch onderzoek. De 
resultaten van het onderzoek vormen voor één locatie aanleiding om een 
dubbelbestemming op te nemen (zie overlegreactie provincie Fryslân, d.d. 
09 juni 2006). Voor het overige wordt voor 4 locaties volstaan met het 
aanduiden van gebieden waar mogelijk archeologische waarden aanwezig 
zijn en een daaraan verbonden bepaling die begeleiding van de uitvoering 
van werkzaamheden door een archeoloog voorschrijft. Voor 2 locaties 
wordt geen beschermend regime noodzakelijk geacht. 

 ecologie Er is door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek verricht. Dit rapport 
is als bijlage opgenomen bij de toelichting. Geconcludeerd kan worden 
dat er geen natuurwaarden aanwezig zijn die een belemmering voor de 
planontwikke ling vormen, mits rekening gehouden wordt met een aantal 
randvoorwaarden zoals die in de rapportage worden beschreven.

 watertoets Met het waterschap is overleg gevoerd over de ontwikkeling van het plan-
gebied. Dit heeft onder meer geleid tot de realisering van oppervlakte-
water op een aantal locaties in het plangebied. De belangrijkste daarvan 
zijn het gebied aan de noordwestkant van het plangebied, het opper-
vlakte water dat de langzaam verkeersroutes begeleidt en het water dat de 
ontsluitingsweg Om den Noort begeleidt. In overleg met het Waterschap is 
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een waterstructuurplan opgesteld dat als uitgangspunt dient voor het wa-
tersysteem binnen het plangebied. Bij het opstellen van dit structuurplan 
zijn de uitgangspunten van het Wetterskip Fryslân gehanteerd (zie overleg-
reactie Wetterskip Fryslân in de bijlagen).

  waterstructuurplan
  Uitgegaan wordt van een verbeterd gescheiden stelsel in het gebied 

waarbij zoveel mogelijk dakoppervlak afgekoppeld wordt en rechtstreeks 
wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit betekent dat afvalwater wordt 
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, terwijl regenwater via 
een gescheiden stelsel wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hierbij 
kan de afvoer van het water verder worden vertraagd door het dakopper-
vlak via greppels op de hoofdwaterstructuur aan te sluiten. De berging in 
het gebied wordt gerealiseerd door voldoende wateroppervlak (Wetterskip 
Fryslân hanteert de vuistregel van 10 a 12 % oppervlaktewater). Overtollig 
water wordt vervolgens via de Scheene naar de Schipsloot afgevoerd (pro-
fiel ‘C-C’). Door middel van een toekomstige stuw wordt de afvoer geregu-
leerd, waarbij uitgegaan wordt van een maximale afvoer van 1 l/s/ha.

profiel C’-C’

  De centrale afwateringsstructuur bestaat uit een aaneengesloten water-
gang langs de ontsluitingsweg en de toekomstige binnenwegen. De zuid-
oostelijke zijde van het gebied, waar het maaiveld sterk afloopt in noorde-
lijke richting, wordt ontwaterd door middel van zaksloten. Deze sloten zijn 
alleen in natte perioden watervoerend en vallen in droge perioden droog. 
De sloten sluiten aan bij de bestaande structuren van het gebied. Via de 
centrale afwateringssloten wordt het water onder Om den Noort door ver-
der afgevoerd naar de bergingsvijver aan de westzijde van het gebied. Het 
water ten noorden van Om den Noort wordt in eerste instantie in zuidelijke 
richting afgevoerd richting de bergingsvijver via de waterstructuur langs 
deze weg (profiel C-C).

profiel C-C

  Voor het toekomstige watersysteem wordt uitgegaan van flexibel peilbe-
heer. Door een peilfluctuatie (in de orde van grootte van 30 cm) toe te 
staan wordt bereikt dat het water wordt vastgehouden in het watersy-
steem en minder inlaat noodzakelijk is. Het toekomstige peil zal ten zui-
den van de Om den Noort op circa -0,45 m NAP komen te liggen en ten 
noorden hiervan op circa –0,60 m NAP. Om de circulatie en doorstroming 
van het oppervlaktewater zo optimaal mogelijk te laten functioneren, die-
nen geïsoleerde watergangen in het systeem te worden voorkomen zodat 
stilstaand water (wat leidt tot een slechte waterkwaliteit) niet hoeft voor te 
komen. Vanuit waterkwaliteitsoogpunt dient dit echter zo beperkt mogelijk 
te blijven. Gestreefd wordt naar een watersysteem met zoveel mogelijk ge-
biedseigen water (gebiedsvreemd water kan leiden tot een verslechtering 
van de waterkwaliteit). Toch is inlaat soms noodzakelijk. Mogelijkheden 
hiervoor worden voorzien aan de oostzijde van het watersysteem.
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  De maaiveldhoogte van de te realiseren fasen dient aan te sluiten bij de 
hoogte van het reeds gerealiseerde terrein. Dit bedraagt 0,8 m +NAP. 
De huidige maaiveldhoogte van het terrein bedraagt gemiddeld 0,15 
m +NAP. Dit betekent een totale ophoging van ca. 0,75 m. Bij een op-
pervlaktewaterpeil (winterpeil) van ca. -0,6 m NAP is er sprake van een 
drooglegging van 1,4 m. De totale ophoging kan worden verminderd door 
een lager toekomstig maaiveldpeil aan te houden. Vanuit het Wetterskip 
wordt een drooglegging van 1,0 m-mv aanbevolen (bij een peil van -0,6 
m NAP geldt dan een maaiveld van 0,4 m + NAP). Daarbij dient rekening 
te worden gehouden met toegestane peilstijging bij een T=100 situatie. 
Deze mag niet hoger komen dan het maaiveld. 

  Natuurvriendelijke oevers
  De inrichting van de watergangen kan bijdragen tot een verbetering van 

de waterkwaliteit. De hoofdwaterstructuur (gedeelte langs de Om den 
Noort en de brede watergang in noordelijke richting die afwatert op het 
omringende poldersysteem) wordt daarom ingericht met natuurvriendelijke 
oevers. De bepalende factor hierin is het ruimtebeslag. De aanwezigheid 
van de bosrand aan de westzijde van het plangebied biedt tevens goede 
mogelijkheden voor een natuurlijke overgang en natuurvriendelijke inrich-
ting van het watersysteem. 
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 4. Juridische beschrijving
 ontwikkeling  De planvoorschriften sluiten aan bij hetgeen is beschreven in de vorige 

hoofdstukken. De omvang van het te ontwikkelen gebied bedraagt netto 
ruim 26 ha. Het hele gebied is niet als bedrijventerrein bestemd; er is 
sprake van een fasering van de plannen. Deze fasering houdt het volgende 
in.

  bestemming (bedrijfsdoeleinden)
Woon-/werklocatie en uitbreiding industrieterrein aan de Om den Noort, •	
in aansluiting op de Pieter Stuyvesantweg.
Uitbreiding industrieterrein bij de Schipsloot.•	

  wijzigingsbevoegdheid
Deze heeft betrekking op de gronden die worden begrensd door de ten •	
zuiden van de Om den Noort tot bedrijfsdoeleinden bestemde gronden, 
bestaande bebouwing ten noorden van de Oppers en het als zodanig 
bestemde entrainement ten oosten van het plangebied.

  planherziening
De agrarische gronden gelegen ten noorden van de Om den Noort.•	

  Het bovenstaande heeft er toe geleid dat een onderscheid is gemaakt in 
bestemmingslegging in twee fasen. Aan de gronden waarvan op basis van 
de behoefteprognose in hoofdstuk 2 verwacht mag worden dat deze bin-
nen de planperiode van 10 jaar zonder meer uitgegeven kunnen worden, 
is een directe bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ toegekend.

  Ten aanzien van de agrarische gronden waarvan wordt verwacht dat in de 
komende 10 jaar de noodzakelijkheid van bedrijfsvestiging kan worden 
aangetoond, is een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘bedrijven-
terrein’ opgenomen.

  Voor de gronden die ten noorden van de Om den Noort zijn gelegen en 
een agrarische bestemming hebben dient een planherzieningsprocedure 
te worden doorlopen. Deze zijn wel in het plangebied opgenomen, om aan 
te geven dat deze in de toekomst wellicht betrokken zullen worden bij uit-
breiding van het bedrijventerrein.

   Hierna zullen de bestemmingen die aan de verschillende gronden in het 
plangebied zijn toegekend, nader worden toegelicht.

  Bedrijfsdoeleinden (artikel 3)
  Het grootste deel van het plangebied is bestemd voor bedrijfsdoeleinden. 

Het betreft hier de gronden waarop in de huidige situatie, dan wel binnen 
afzienbare tijd (ter weerszijden van de Om den Noort) bedrijven zijn/wor den 
gesitueerd. Hierbij is eveneens de bestaande bedrijvigheid aan de Oppers 
meegenomen.

  De omschrijving van de toegelaten bedrijfsvormen (artikel 3 lid 1) is afge-
stemd op de aard en de ligging van het industrieterrein.

 inwaartse zonering Binnen het plangebied is een zoneringsysteem gehanteerd. De plaats 
waar bedrijven zich mogen vestigen wordt mede bepaald door de hinder 
die krachtens de Staat van bedrijfsactiviteiten door dat type bedrijf kan 
worden veroorzaakt. Deze Staat van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op 
de basiszoneringslijst uit het rapport ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de 
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VNG uit januari 1999. De zonering is zo gekozen dat zij afhankelijk is van 
de afstand tot bestaande gevoelige functies (woningen). Door deze zoge-
naamde “inwaartse zonering” worden de mogelijkheden voor invulling van 
het bedrijventerrein maximaal benut. Voor zover sprake is van bestaande 
bedrijven die in afwijking van de categorisering onder een zwaardere ca-
tegorie vallen worden deze afzonderlijk aangeduid op de plankaart. Dit 
betreft een tweetal bedrijven aan de Oppers. Een zandhandel/gladheidsbe-
strijdingsbedrijf en een producent van biologische levensmiddelen. 

  De basislijst van de VNG is niet integraal opgenomen in dit plan. Bepaalde 
vormen van bedrijvigheid zijn uit de lijst geschrapt, vanwege de conflic-
tueu ze aard ervan met een no-nonsense bedrijventerrein. Derhalve is 
be drij vigheid in de vorm van logies-, maaltijden- en drankverstrekking, 
post- en telecommu nicatie, banken, verzekeringsbedrijven, makelaars, 
over heidsdiensten, computerservice- en informatietechnologie, speur- en 
ont wikkelingswerk, onderwijs, gezondheids- en welzijnzorg, cultuur, sport 
(met uitzondering van het entrainement dat een specifieke bestemming 
heeft verkregen) en recreatie uitgesloten.

  Op basis van artikel 3 lid 3 kan onder de daarbij opgenomen voorwaar-
den vrijstelling worden verleend van de in de doeleindenomschrijving op-
genomen zonering.

 bedrijfswoningen In het plangebied zijn bedrijfswoningen bij recht toegestaan in de zone 
wonen/werken. Daartoe moet wel een algemene ontheffing worden aan-
gevraagd vanwege overschrijding van de geluidsnormen. Deze moet wor-
den verkregen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmings plan. 

  Voor het overige geldt dat eventueel na vrijstelling te reali seren bedrijfs-
woningen alleen gebouwd kunnen worden als buiten de op de kaart 
aangegeven 50 dB(A) zone gebouwd wordt. Verder zijn bedrijfswoningen 
slechts toegestaan voorzover zij bestaan, of op de daartoe aangewezen 
gronden na vrijstelling van het bestemmingsplan.

 detailhandel  Echte centrumvoorzieningen zoals perifere detailhandel, zelfstandige de-
tailhandel, publieksgerichte dienstverlening, horeca en aanverwante 
be drij vigheid zijn niet binnen deze bestemming toegestaan. Voor deze 
activiteiten wordt een geconcentreerde ligging in of in de nabijheid van 
het centrum van Wolvega nagestreefd. Voor de perifere detailhandel is op 
de Oostflank van Wolvega plaats gereserveerd. Indien er geen ruimte is 
op de Oostflank dan wel op het bestaande industrieterrein Schipsloot en/
of wordt aange toond dat verplaatsing van een bedrijf gewenst c.q. nood-
zakelijk is, be staat tenslotte nog wel de mogelijkheid in het voorliggende 
plangebied bepaalde zelfstandige detailhandel toe te staan. Het plan kent 
in artikel 3 lid 3 sub a onder 2 een beperkte vrijstellings mogelijkheid voor 
detailhandel in auto’s, boten, caravans, motoren, landbouwwerktuigen 
of bouwmaterialen, alsmede voor handel in brand- en explosiegevaarlijke 
stoffen. Het verlenen van deze vrijstelling is aan de nodige voorwaarden 
gebonden zoals bepaald in artikel 3 lid 3 sub c.

  
  Binnen het gehele plangebied bestaat wel de mogelijkheid tot detail handel 

indien deze ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en de handel goederen 
betreft die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of hersteld.

  Voor bestaande detailhandelsvestigingen is in de voorschriften een aparte 
bepaling opgenomen, zodat deze niet onder het overgangsrecht vallen. 
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 kantoren In aansluiting op de regeling in de ‘Handleiding gemeentelijke plannen’ 
van de provincie Friesland zijn kantoorfuncties slechts toegestaan voor-
zover zij dienen ten behoeve van een ambachtelijk, industrieel of vergelijk-
baar bedrijf. Wel kan in de zone A de combinatie van wonen en werken 
voor een belangrijk deel bestaan uit dienstverlenende werkzaamheden.

 geluidhinder Op de kaart zijn geluidszones opgenomen. Binnen deze zones mogen en-
kel en alleen geluidsgevoelige objecten worden gebouwd indien daar voor 
ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten. Zoals hierboven al aan-
gegeven zal voor de gron den aangeduid als zone A een algemene onthef-
fing worden aangevraagd. Deze moet worden verkregen voorafgaand aan 
de vaststelling van het bestemmingsplan. Verder geldt dat eventueel na 
vrijstelling te reali seren bedrijfswoningen alleen gerealiseerd kunnen wor-
den als buiten de op de kaart aangegeven 50 dB(A) zone gebouwd kan 
worden. 

  Gezien de lange doorlooptijd van de procedure voor het voorliggende be-
stemmingsplan is het akoestisch onderzoek in 2006 geactualiseerd. Dit 
heeft geleid tot een iets grotere geluidsbelasting dan in eerste instantie 
voorzien. Hiermee wordt rekening gehouden bij het verzoek om een ont-
heffing van de voorkeursgrenswaarde.

 externe veiligheid Het Besluit externe veiligheid inrichtingen brengt met zich mee dat voor 
bepaalde typen bedrijvigheid risicozones gelden waarbinnen in beginsel 
geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan. In het 
plangebied bevinden zich geen inrichtingen waarop dit besluit van toe-
passing is. Net buiten het plangebied bevindt zich echter wel MOPTIP. De 
contouren van het plaatsgebonden 10-5 en 10 –6 risico lopen deels over 
het plangebied. In de voorschriften is hiermee rekening gehouden door 
binnen deze zone bepaalde functies uit te sluiten. Bij vrijstelling wordt wel 
de mogelijkheid geboden om beperkt kwetsbare objecten in de vorm van 
bedrijfsgebouwen toe te staan, wanneer uit onderzoek blijkt dat geen on-
aanvaardbare verslechtering van de externe veiligheidssituatie ontstaat. 
Het voorkomen van overschrijding van de oriënterende waarde van het 
groepsrisico is afdoende ondervangen door het (op ruimtelijke gronden) in 
de voorschriften opgenomen maximale bebouwingspercentage. Uitgaande 
van de uit de CPR-16 afgeleide norm met betrekking tot het aantal aan-
wezige personen blijft het maximaal aanwezige aantal personen onder de 
oriënterende waarde. 

  Voor het LPG-station ligt dit anders. Ook hier geldt dat binnen de 10-6 
contour de nodige beperkingen gelden. Daarnaast vraagt echter ook de 
overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico in de be-
staande situatie hier de aandacht. 

  Zie verder hoofdstuk 3, waarin nader op aspecten van externe veiligheid 
en met name het groepsrisico wordt ingegaan.

  Verder is in de bestemming Bedrijfsdoeleinden een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om de risicocontouren te kunnen verkleinen of vergroten wan-
neer de feitelijke dan wel vergunde situatie dit mogelijk of noodzakelijk 
maakt. Deze bevoegdheid is vooral opgenomen om de LPG-zone rond het 
LPG-station te kunnen wijzigen, maar is ook van toepassing voor de 10-6 
contour van MOTIP.

 ruimtelijke situering De gebouwen dienen binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak te 
worden opgericht. De inrichting van het bouwvlak is verder vrij gelaten, 
met uitzondering van de hoogte, het bebouwingspercentage, de afstand 
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tot zijdelingse perceelgrenzen en de onderlinge afstand tussen gebouwen. 
Voor die percelen die direct aansluiten op de ontsluitingswegen van het 
bedrijventerrein en de percelen ten westen van de Om den Noort zijn aan-
vullende regels gesteld met betrekking tot het bouwen in de rooilijn. Dit 
om een zekere mate van ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

  De regeling met betrekking tot de rooilijnen houdt in dat op de hoeken 
van de belangrijkste ontslui tingswegen en de noord-zuid lopende Om den 
Noort, verplichte rooilijnen moeten worden opgenomen over een afstand 
van 25 meter uit de betref fende hoeken. Op de gronden ten westen van 
de Om den Noort is een rooilijn opgenomen om een samenhangend beeld 
te verkrijgen. Bedrijfswoningen mogen met de voorgevel maximaal twee 
meter uit de rooilijn worden opgericht. Bedrijfsgebouwen dienen vervol-
gens tenminste 8 meter achter de (verlengde) voorgevel van de bedrijfs-
woning te worden opgericht. Indien de bedrijfswoning ontbreekt, dient het 
bedrijfsgebouw in of ten hoogste twee meter achter de rooilijn te worden 
gebouwd. 

   Bij de projectie van de bouwvlakken is ten opzichte van het hart van de 
wegen Om den Noort, de Oppers en de Verlengde Grindweg, alsmede de 
overige ontsluitingswegen, voldoende afstand in acht genomen tussen de 
gebouwen ten behoeve van de ontsluiting. Bij de woon-/werklocatie aan 
de westzijde van de Om den Noort is in vergelijking met de rest van het 
plangebied een grotere afstand in acht ge nomen. Dit heeft te maken met 
de parallel lopende ontsluitingsweg voor dit gebied en (vooral) met de 
geluidsbelasting vanwege de weg en de te realiseren bedrijfswoningen op 
deze woon/werklocatie.

  Om een voldoende mate van doorzicht te behouden vanaf de Om den 
Noort richting het westelijk gelegen bosgebied, is op de plankaart de aan-
duiding ‘zichtrelatie’ opgenomen. Aan deze aanduiding zijn onder andere 
bepalingen ten aanzien van het maximaal toegestane bebouwingspercen-
tage en het vrijhouden van de zijdelingse perceelsgrens gekoppeld. Tevens 
dient, indien een gebouw wordt voorzien van een kap, de nokrichting 
haaks op de weg gerealiseerd te worden. Ondergeschikte bebouwing is 
hiervan uitgezonderd. 

  Van de bebouwingsvoorschriften kan in bepaalde gevallen vrijstelling wor-
den verleend (artikel 3 lid 4). Op grond van deze bepaling is overschrijding 
van de naar de weg gekeerde bouwgrens mogelijk ten behoeve van re-
presentatieve gedeelten van de bedrijfsge bouwen. De voorwaarden waar-
binnen dit mogelijk is, zijn er met name op gericht dat het straatprofiel 
voldoende breedte behoudt.

 botenhuizen In het noorden van het plangebied mogen, in aansluiting op de bestaande 
situaties, botenhuizen worden opgericht. Hiervoor gelden dezelfde bepalin-
gen als voor de overige gebouwen in het plangebied, zie echter artikel 3 
lid 4 sub a onder 4.

 langzaam verkeersroute Binnen de bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ en ‘Agrarische doeleinden’ is 
op de plankaart een strook gereserveerd voor een langzaam verkeers route 
die het betreffende deel van het industrieterrein vanaf de Oppers ontsluit 
voor fietsers. Bij de realisering van de tweede fase zal deze route concreet 
worden ingevuld, in beginsel met inachtneming van het op de plankaart 
weergegeven dwarsprofiel E. 



HKB STEDENBOUWKUNDIGEN30

  Agrarische doeleinden (artikel 4)
  De gronden die in de bestaande situatie als agrarische cultuurgrond ge-

bruikt worden, hebben een bestemming gekregen naar het huidige ge-
bruik. De voorschriften omtrent het bouwen van andere bouwwerken op 
de agrarische cultuurgronden stemmen overeen met de bepalingen in het 
bestemmingsplan buitengebied.

  Mestsilo’s zijn niet toegestaan, gezien de nabijheid van de bebouwde kom 
van Wolvega en de te verwachten uitbreiding van de bedrijfsgronden.

  Voor gronden bestemd voor agrarische doeleinden geldt het vereiste van 
een schriftelijke vergunning voor het aanbrengen van boom- en struikbe-
planting. Via dit aanlegvergunningvereiste kan ervoor worden zorggedra gen 
dat er voldoende vrij zicht voor en op het gemotoriseerde verkeer behou-
den blijft. Verder is bij deze bestemming een aanlegvergunning-vereiste 
opgenomen ter bescherming van mogelijk in het gebied aanwezige ar-
cheologische waarden. Deze mogelijke waarden zijn gebleken uit een in-
ventariserend archeologisch onderzoek.

  Woondoeleinden (artikel 5)
  De bestaande woningen in het plangebied zijn bestemd voor ‘woondoel-

einden’. De bestemming is gelegd volgens de kadastrale grenzen. Toe-
voeging van woningen is niet mogelijk, tenzij er sprake is van ver vangende 
nieuwbouw.

  Met de voorschriften is aangesloten bij de standaardbepalingen van de 
gemeente Weststellingwerf.

   Nevenactiviteiten behorende bij de woonfunctie in de vorm van aan-huis-
verbonden beroepen zijn toegestaan. In artikel 5 lid 3 sub c wordt onder 
voorwaarden de mogelijkheid geboden een groter aantal vierkante meters 
bijgebouwen te realiseren ten behoeve van een dergelijke functie.

  In de bebouwingsvoorschriften (lid 3) zijn bepalingen opgenomen ten aan-
zien van het maximum aantal aaneen te bouwen woningen, de afdekking, 
de situering en de maximaal toelaatbare (goot)hoogte van woningen. 
Voorts zijn regels gesteld ten aanzien van het oprichten van bijgebouwen. 
In samenhang met het aangeven van de openbare ruimte wordt hiermee 
het stedenbouwkundige beeld ter plaatse is essentie aangegeven.

  Horeca (artikel 6)
  Het restaurant aan de Oppers heeft de bestemming horeca gekregen, 

conform het feitelijke gebruik. De voorschriften zijn afgestemd op dit ge-
bruik en de situering langs de Oppers.

  Voormalig slibdepot (artikel 7)
  Gelet op de ruimtelijke en milieuhygiënische problematiek van het (ver-

kleinde) slibdepot, hebben deze gronden een specifieke bestemming ge-
kregen. Deze bestemming staat uitsluitend de opslag van reeds gestorte 
bagger specie toe. Nieuwe toevoegingen worden uitgesloten in de ge-
bruiks bepaling. Gedurende de planperiode wordt geen ander gebruik van 
deze gronden voorzien, zodat gekozen is voor deze specifieke bestem ming.

  Entrainement (artikel 8)
  Bij het opstellen van de voorschriften voor het entrainement zijn, conform 

het vigerende plan, de beheersgebouwen van de drafpiste ondergebracht 
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in deze bestemming.
  In de toekomst worden andere gebruiksvormen voor de drafbaan niet uit-

gesloten. Daarvoor is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

  Verkeersdoeleinden (artikel 9)
  De openbare wegen die een functie hebben voor de ontsluiting van het 

plangebied zijn bestemd voor verkeersdoeleinden (met inbegrip van de 
bijbehorende bermen, sloten, inritten en overhoeken die bij de eventuele 
grondaankopen meegenomen moeten worden). Met het oog op de bereik-
baarheid van de bedrijven door vrachtwagens is voor alle wegen een mini-
male breedte van de wegverharding van 7 meter voorgeschreven.

  In de BiH wordt een koppeling gelegd met de toe passing van het uitweg-
vergunningenstelsel. Hiermee wordt aangesloten bij het vigerende plan 
voor het industrieterrein. Tevens gelden deze voor schriften voor de gron-
den die met een ‘v’ op de plankaart zijn aangeduid. Met name lid 2 sub c 
is hier van belang.

  Op grond van artikel 15 van het B.r.o 1985 dienen het dwarsprofiel als-
mede het aantal rijstroken van de voornaamste wegen onderdeel uit te 
maken van het plan. Dienovereenkomstig maken ze (inclusief rijstroken) 
onderdeel uit van de voorschriften en zijn opgenomen op de betreffende 
dwarsprofielenkaart.

  Groenvoorzieningen (artikel 10) en water (artikel 11)
  De Schipsloot, De Scheene en de structurerende en afscheidende groen-

elementen in het plangebied, zijn bestemd voor ‘water’ respectievelijk 
‘groenvoorzieningen’. De functie van de groenstrook langs de Schipsloot 
en De Scheene is in hoofdstuk 3 aan bod gekomen.

  In tegenstelling tot het vigerende plan zijn de groenvoorzieningen langs 
de Om den Noort en de parallelweg als zodanig bestemd. De gemeente 
ver plicht zich hiermee (weliswaar niet in juridische zin) om de op de kaart 
aangegeven groenvoorzieningen te realiseren.

 aanduidingen  Binnen de bestemming groenvoorziening zijn twee aanduidingen opgeno-
men. De eerste is ‘compensatie oppervlakte water’. De reden voor deze 
aanduiding is tweeledig. Ten eerste wordt niet het gehele gebied met 
water gevuld, maar valt het gebied meer te typeren als ‘nat groen (in aan-
sluiting op het natte bos ten (noord)westen van het gebied. Tevens wordt 
in de toekomst een uitbreiding van het industrie terrein in (noord) westelijke 
richting niet uitgesloten. Een bestemming water zou dan on logisch zijn. In 
de doeleindenomschrijving is het getal 0,75 ha expliciet genoemd, ten-
einde de mate van compensatie van oppervlaktewater te garanderen.

  In de groenstrook aan de Schipsloot bestaat de mogelijkheid dat door de 
maaistrook een door steek kan worden geforceerd naar eventueel op de 
richten botenhuizen binnen het gebied dat binnen de bestemming be-
drijfs doeleinden als zodanig is aangeduid. Het betreffende gedeelte van de 
groenvoor ziening is als zodanig aangeduid.

 water De Scheene en de Schipsloot hebben tenslotte de bestemming water ver-
kregen. Zij maken onderdeel uit van het hoofdwatergangenstelsel van de 
provincie Friesland. Daarnaast is de nieuw aan te leggen hoofdwatergang 
in fase 2 tevens voorzien van de bestemming ‘water’. Het schouwpad ten 
behoeve van het onderhoud van de watergang is, waar nodig, binnen deze 
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bestemming opgenomen. Op de plankaart zijn ter verduidelijking dwars-
profielen opgenomen van onder meer de genoemde watergangen (profiel 
C en D). 

  Wijzigingsbevoegdheid (artikel 12)
  Ten behoeve van een eventuele toekomstige uitbreiding van bedrijfsgron-

den is in artikel 12 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die betrekking 
heeft op de als zodanig op de plankaart aangeduide gronden. De nood-
zaak van een wijziging naar bedrijfsdoeleinden moet voldoende zijn onder-
bouwd. In het betreffende artikel zijn voorwaarden genoemd waaraan 
moet worden vol daan, wil de (binnenplanse) wijziging worden toegepast.

  Archeologisch waardevol gebied (artikel 13)
  Zoals in hoofdstuk 3 beschreven bevinden zich in het gebied meerdere 

locaties waar zich (eventueel) archeologische waarden bevinden. Ter be-
scherming van deze waarden is voor 1 gebied een dubbelbestemming 
opgenomen. Dit gebied wordt door middel van een uitgebreid stelsel van 
aanleg vergunningen, alsmede een bouwverbod, beschermd tegen ingre-
pen, zonder dat nader archeologisch onderzoek wordt verricht. Bebouwing 
krachtens de basisbestemming is pas mogelijk wanneer voldoende ver-
zekerd is (hetzij door de aard van het bouwplan, dan wel door middel van 
archeologisch onderzoek) dat geen aantasting van archeologische waar-
den plaatsvindt, dan wel dat deze afdoende kunnen worden onder zocht, 
beschreven en/of geconserveerd. Voor een aantal andere onderzochte ge-
bieden geldt dat er geen aanleiding is voor een dubbelbestemming, maar 
wel voor enige bescherming. Deze is gevonden door in de bestemming be-
drijventerrein een voorwaarde inzake de begeleiding van werkzaamheden 
door een archeoloog te koppelen aan het verlenen van bouwvergunning.
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 5. Economische uitvoer-
baarheid

  Voor de ontwikkeling van het in fase 1 en fase 2 van het plangebied 
gelegen bedrijventerrein is een exploitatieopzet opgesteld met de te ver-
wachten kosten en opbrengsten. De gemeente Weststellingwerf neemt de 
grondexploitatie voor dat deel van het plangebied voor haar rekening. De 
rest van het plangebied is conserverend van aard en maakt geen deel uit 
van de exploitatieopzet. Uit de berekeningen blijkt dat de exploitatie sluit 
met een positief financieel resultaat. Het voorliggende bestemmingsplan 
is daarom economisch uitvoerbaar.

  In de berekeningen is rekening gehouden met:
een looptijd van 10 jaar voor de ontwikkeling van fase 1 en fase 2 van •	
het plangebied;
een jaarlijkse stijging van de kosten en opbrengsten;•	
gedifferentieerde verkoopprijzen, afhankelijk van de functie en ligging •	
van de gronden;
een goede landschappelijke inpassing en aankleding.•	

  De in de exploitatieopzet gehanteerde verkoopprijzen zijn marktconform.

  Gezien de gevoelige aard van deze (financiële) informatie is deze niet als 
bijlage bij het plan gevoegd. Bij toezending aan Gedeputeerde Staten in 
het kader van de goedkeuring zal deze wel apart worden toegevoegd.
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 6. Inspraak en overleg
 6.1. Inspraak

  In het kader van de inspraakprocedure ex artikel 6a van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft het voorontwerp bestemmingsplan 
gedurende 4 weken ter inzage gelegen vanaf 29 maart 2001. Verder is 
op 11 april 2001 een inspraakavond gehouden over het voorliggende 
bestemmingsplan. Het verslag van deze avond en van het verloop van de 
verdere inspraakprocedure zijn als bijlagen opgenomen bij deze toelich-
ting, evenals afschriften van de schriftelijk ingediende inspraakreacties.

  In verband met de lange looptijd van het plan, de veranderde inhoudelijke 
eisen aan bestemmingsplannen, alsmede de ingrijpende herziening van 
het plan mede naar aanleiding van de eerdere overlegreactie is het plan 
opnieuw voorgelegd aan de provincie voor een overlegreactie ex artikel 10 
WRO.

 6.2.  Overleg

  In het kader van het krachtens artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening (Bro) verplichte overleg is van een aantal instanties een reactie 
ontvangen. Deze reacties worden hieronder samengevat en van een ge-
meentelijke reactie voorzien. 

 1. Commissie Van Overleg 

  De Commissie maakt naar aanleiding van de bespreking van het vooront-
werp-bestemmingsplan in haar vergadering van 7 juni 2001 de nodige 
op merkingen. Deze worden hier samengevat weergegeven en van een 
gemeentelijke reactie voorzien. De reactie is verdeeld in een beleidsinhou-
delijk deel en een deel met meer technische en/of redactionele opmer-
kingen. Vanwege de relatief lange periode tussen het advies van de com-
missie en het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan is 
voorafgaand opnieuw advies gevraagd aan de provincie (juni 2006). Dit 
advies is voor zover noodzakelijk verwerkt in dit hoofdstuk.

  beleidsinhoudelijk
 ambities/fasering De commissie geeft aan in het algemeen in te kunnen stemmen met het 

plan. Ten aanzien van de plancapaciteit van het gebied in samenhang met 
de totale capaciteit voor uitgifte van bedrijventerrein en de fasering van 
de uitgifte van deze totale capaciteit worden de nodige opmerkingen ge-
maakt. Er wordt op gewezen dat de totale capaciteit zonder nadere fase-
ring voor de komende 10-15 jaar in de behoefte aan bedrijventerrein kan 
voorzien. Gezien dit feit komt de commissie een mogelijke uitbreiding met 
nog eens 16 hectare overbodig voor. Daarmee wordt gedoeld op de op 
de plankaart met een wijzigingsbevoegdheid aangeduide gronden. Gezien 
de termijn waarbinnen bestemmingsplannen herzien dienen te worden 
ligt naar de mening van de provincie deze aanduiding niet voor de hand. 
Bovendien wordt aangegeven dat niet duidelijk is hoe de fasering en af-
stemming van de verschillende segmenten in Wolvega zal verlopen. Ter 
motivering van de in het bestemmingsplan opgenomen tweede fase wordt 
een dergelijk overzicht wel noodzakelijk geacht.
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  Aanvullend daaraan wordt opgemerkt dat in het kader van de maatschap-
pelijke uitvoerbaarheid van het plan ook meer aandacht besteed dient te 
worden aan de selectiviteit bij de uitgifte van gronden. Door gebrek aan 
onderscheid en kavelgrootte en de sterke overlap voorzover het de milieu-
categorieën 1 tot en met 3 betreft moet sturing van het juiste bedrijf naar 
het juiste terrein vooral worden bereikt via de gronduitgifte. Het bestem-
mingsplan zou door voldoende onderscheid aan te brengen in de toe-
laatbare categorieën, kavelgrootte en de bebouwingsbepalingen een meer 
sturende werking moeten hebben. Verder moet beleid worden geformu-
leerd omtrent de uitgifte van gronden, waarbij het criterium weggebonden-
heid een belangrijke rol dient te spelen.

  reactie gemeente
  De opmerking dat de commissie in kan stemmen met de ontwikkeling die 

met het bestemmingsplan worden beoogd stemmen tot tevredenheid. 
Ten aanzien van de opmerkingen over de fasering van de uitgifte en de 
samenhang met de uitgifte wordt het volgende opgemerkt. Van de in het 
plan opgenomen mogelijkheid om de bestemming van een deel van de tot 
agrarische doeleinden bestemde gronden, alsmede de tot entrainement 
bestemde gronden uit te werken naar bedrijfsdoeleinden zal niet per defi-
nitie gebruik worden gemaakt. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen 
om aan omwonenden duidelijk te maken dat deze mogelijk heid wel be-
staat. Bovendien is ook in het vigerende bestemmingsplan al opgenomen 
dat deze gronden voor ontwikkeling tot bedrijventerrein in aanmerking 
komen. De wens om meer aandacht te besteden aan selectiviteit wordt 
gedeeld. Om de sturende functie van het bestemmingsplan op dit punt te 
versterken is de bedrijvenlijst aangepast en is de toelichting op een aantal 
punten aan gepast.

 kantoren Geconstateerd wordt dat het bestemmingsplan in zone A ruimte biedt 
voor de vestiging van zelfstandige kantoren. Er wordt op gewezen dat ook 
op andere locaties buiten het plangebied (Heloma bedrijvenpark en in de 
oostflank langs Om den Noort)de nodige ambities leven bij de gemeente 
als het gaat om de zelfstandige vestiging van kantoren. De commissie is 
van mening dat het daarnaast bieden van ruimte voor de vestiging van 
kantoren op het bedrijventerrein Schipsloot getuigt van een weinig selec-
tief beleid. De commissie heeft in het verleden ook over de genoemde 
ambities voor de oostflank en het Heloma bedrijvenpark aangegeven dat 
deze nader begrensd moeten worden. Het totale volume aan mogelijk-
heden voor de zelfstandige vestiging van kantoren wordt door het op-
nemen van de mogelijkheden in het voorliggende plan te hoog geacht voor 
Wolvega. Verder wordt aangegeven dat de locatie kritisch moet worden 
bezien vanuit het locatie- en mobiliteitsbeleid van rijk en provincie. Ten 
slotte wordt opgemerkt dat de strook gebruikt zou moeten worden voor de 
functie waarvoor zij primair bestemd is. Een en ander leidt de commissie 
tot het advies om de ruimte voor zelfstandige kantoorvestiging te schrap-
pen.

  reactie gemeente
  Het bestemmingsplan zal in die zin worden aangepast dat zowel in toe-

lichting als voorschriften de mogelijkheid voor zelfstandige kantoor vestiging 
zal worden uitgesloten. Opgemerkt wordt dat onder woon/werk functies 
ook dienstverlenende bedrijven worden verstaan, waarbij het werkgedeelte 
voornamelijk zal bestaan uit een kantoorfunctie. Omdat zelfstandige kan-
toorfuncties niet zijn toegestaan is afgezien van het stellen van eisen aan 
de maximale maatvoering ten behoeve van deze functie.



HKB STEDENBOUWKUNDIGEN36

 detailhandel Ten aanzien van deze functie wordt onder meer gesteld dat onvoldoende 
duidelijk is welke bestaande PDV-bedrijven binnen het plangebied ge-
vestigd zijn. Verduidelijking is op dat punt noodzakelijk. Verder is de com-
missie van mening dat ook met betrekking tot de vestiging van detail-
handel een selectief beleid gevoerd moet worden. Aangegeven wordt dat 
dit weliswaar het geval is voor wat betreft de aard van de detailhandel (al-
leen ABC-goederen en detailhandel), maar niet voor wat betreft de plaats. 
In het bestaande deel van Schipsloot zit al het nodige aan PDV-bedrijven. 
De commissie is van mening dat in beeld gebracht moet worden of er nog 
behoefte aan en ruimte voor dergelijke bedrijven is. Vervolgens zou een 
keuze gemaakt moeten worden voor Schipsloot of de Plantage en niet 
voor beide. De commissie geeft aan dat minder re presentatieve vormen 
als gevolg van deze afweging een plaats kunnen vinden in het plangebied. 
Wanneer gekozen wordt voor het handhaven van de mogelijkheid om PDV 
te vestigen dienen de betreffende bepalingen naar de mening van de 
commissie wel aangescherpt te worden.

  Omtrent detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen wordt door 
de commissie opgemerkt dat de nieuwe rijksnormen in het bestemmings-
plan vertaald moeten worden door voor zwaardere vormen een verbods-
bepaling op te nemen en door de juiste afstandscriteria toe te passen.

  reactie gemeente
  De onduidelijkheid over de bestaande detailhandel binnen het plangebied 

kan worden weggenomen. In het plangebied bevinden zich twee detail-
handelsbedrijven: een detailhandel in agrarische producten aan de ver-
lengde Grindweg en een garagebedrijf aan de Tinweg. Voor beide bedrijven 
zal een aanduiding op de kaart worden opgenomen. Naar aanleiding van 
de opmerkingen over het maken van keuzes voor een locatie is het plan 
aangepast. Detailhandel zal worden uitgesloten op de gronden die op de 
plankaart als zone D worden aangeduid. Een uitzondering geldt in deze 
zone voor de detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen, die na 
vrijstelling kan worden toegestaan. De voorschriften zijn aangepast aan 
de geldende regelgeving (zie ook bijlage). De mogelijkheid om vrijstel-
ling te verlenen voor detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen 
wordt alleen in zone D geboden, omdat deze functies in combinatie met 
andere vormen van detailhandel ongewenst wordt geacht in verband met 
aspecten van externe veiligheid. Voor het overige wordt er vanuit gegaan 
dat zowel de detailhandel in zoge naamde ABC goederen (auto’s, boten en 
caravans), als bouwmarkten van zodanige aard zijn dat zij onder bepaalde 
omstandigheden binnen het plan gebied passen. De mogelijkheid voor der-
gelijke vormen van detailhandel wordt dan ook bij vrijstelling toegestaan.

  De behoefte aan ruimte voor detailhandel als hierboven bedoeld is aan-
wezig. Er bevinden zich zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied 
nog diverse bedrijven die op hun huidige locatie geen uitbreidings mogelijk-
heid hebben. Verplaatsing naar een bedrijventerrein ligt bij uitbreiding van 
deze bedrijven in de rede.

  De opmerking met betrekking tot het gewenste limitatieve karakter van de 
in de voorschriften opgenomen opsomming wordt overgenomen, evenals 
de opmerking over de formulering van de vrijstellingsbevoegdheid.

 milieuzonering De in het plan gehanteerde systematiek voor het aangeven van een mi-
lieuzonering wordt door de commissie niet geaccepteerd. Dit geldt zowel 
voor de redactie van de voorschriften als voor de afstemming van de voor-
schriften met de systematiek van de VNG-brochure “Bedrijven en milieu-
zonering”. Er worden diverse voorbeelden gegeven van zaken die naar de 
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mening van de commissie onjuist geformuleerd zijn. Ook inhoude lijk wor-
den de nodige opmerkingen gemaakt. Zo wordt geconstateerd dat de op 
de kaart met B1 aangeduide zone op een aantal plaatsen direct aansluit 
op gronden met een woonbestemming. Dit terwijl in deze zone ook be-
drijven die behoren tot categorie 3 van de VNG-bedrijvenlijst wor den toe-
gestaan. Dit wordt in strijd met de regelgeving geacht. Voorzover gronden 
direct grenzen aan gronden met een woonbestemming kan niet zonder 
meer bedrijvigheid in categorie 3 worden toegestaan. Het plan dient naar 
de mening van de commissie op dit punt aangepast te worden. Voorzover 
zich op dergelijke aan woonfuncties grenzende locaties bedrij ven bevinden 
uit een categorie die zwaarder is dan krachtens de bedrij venlijst toege-
staan dienen deze specifiek bestemd te worden. Een syste matiek waarbij 
voor dergelijke gevallen een krachtens het bestemmings plan mogelijke 
vrijstelling geacht wordt te zijn verleend is volgens de jurisprudentie niet 
toegestaan.

  In het bestemmingsplan is ook de mogelijkheid opgenomen om bij vrij stel-
ling bedrijven in categorie 5 van de VNG-bedrijvenlijst toe te laten, voor-
zover het bedrijven betreft die naar aard en invloed op de omgeving ver-
gelijkbaar zijn met bedrijven in categorie 4 (of lager). De commissie geeft 
aan dat provinciaal beleid, zoals dat neergelegd is in de nota “Ruimte voor 
Werk”, de vestiging van categorie 5 bedrijven op “modern-gemengde” 
be drijventerreinen ongewenst acht. Geadviseerd wordt dan ook om deze 
categorie uit te sluiten, tenzij gemotiveerd kan worden dat er aanwijzingen 
zijn dat er concrete belangstelling is om dergelijke bedrijvigheid op beperk-
te schaal in het plangebied te vestigen.

  reactie gemeente
  De strekking van de reactie wordt gedeeld. Door onduidelijke formulerin-

gen zijn er ook in de systematiek van de milieuzonering de nodige inter-
pretatieproblemen ontstaan. Dit is hersteld door dit deel van de voor-
schriften en de bijbehorende toelichting anders te redigeren. Bezien is 
daarbij onder andere hoe met nieuwe en bestaande bedrijvigheid in de 
directe nabijheid van kwetsbare functies (zoals de woonfunctie) moet wor-
den omgegaan. Er is onder meer voor gekozen om bestaande bedrij ven 
die niet voldoen aan de categorisering positief te bestemmen door middel 
van aanduiding op de plankaart.

  In het kader van de noodzakelijke verbeteringen in de redactie van de 
voorschriften zijn de formuleringen ten aanzien van de milieuzoneringen 
opnieuw bezien. De mogelijkheid om bij vrijstelling bedrijven in categorie 5 
toe te staan wordt geschrapt.

 wijzigingsbevoegdheid fase 2 Aangegeven wordt dat de formulering betreffende het omgaan met milieu-
zonering binnen het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid fase 2 be-
trekking heeft te vaag is. Dit vloeit voort uit hetgeen al opgemerkt is met 
betrekking tot de milieuzonering in het algemeen. De commissie is van 
mening dat gegeven de VNG-afstandsindicaties op voorhand de marges 
voor de milieuzonering benoemd kunnen worden en derhalve aangegeven 
zouden moeten worden.

  reactie gemeente
  Zoals ook al aangegeven als reactie op de voorgaande opmerking over 

de milieuzonering is het plan zowel redactioneel als qua systematiek 
aan gepast. Als randvoorwaarde bij het gebruikmaken van de wijzigings-
bevoegdheid is toegevoegd dat aan de eisen die aan de milieuzonering 
worden gesteld voldaan moet worden. Hierbij is met name aanwezigheid 
van (geluids-)gevoelige functies in de omgeving bepalend.
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 Staat van bedrijfsactiviteiten De commissie is van mening dat de Staat van bedrijfsactiviteiten nog eens 
kritisch zou moeten worden bezien op het schrappen van onnodige en 
ongewenste activiteiten. Daarmee dient de lijst niet uitsluitend als milieu-
lijst, maar kan deze ook dienst doen als functiespecificatie, om zo tot een 
aanscherping van het profiel van het bedrijventerrein te komen, ook ten 
opzichte van andere terreinen in Wolvega. Vooral de hogere milieucate-
gorieën, de kantoorfuncties en de detailhandelsfuncties ver dienen op dit 
punt de aandacht.

  reactie gemeente
  Zoals al gemeld zal de bedrijvenlijst worden herzien in het kader van de 

afstemming met andere bedrijventerreinen in Wolvega. Daarbij zal worden 
bezien hoe dit zodanig kan worden vormgegeven dat het profiel van het 
bedrijventerrein aangescherpt kan worden.

 externe veiligheid In haar advies geeft de commissie aan dat het verrichte onderzoek een 
goede basis lijkt te bieden voor de afdoening van dit thema. Wel wordt ge-
constateerd dat het advies van de Brandweer ontbreekt in de toelichting. 
De beoogde juridische regeling heeft de instemming van de commissie. 
Wel bestaat de indruk dat deze een aantal, onbedoelde, onvolkomenhe-
den kent. Deze kunnen wellicht worden verholpen door de regeling inzake 
vestiging en uitbreiding van beperkt kwetsbare objecten te regelen in de 
bebouwingsbepalingen, in plaats van in de doeleindenomschrijving.

  Verder wordt opgemerkt dat de bepalingen in de voorschriften alleen ge-
koppeld zijn aan de 10-6 contour van MOTIP, terwijl dit ook moet gelden 
voor het LPG-station. Ten slotte wordt gewezen op de wel in de toelichting 
genoemde wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de 110 meter zone van 
het LPG-vulpunt.

  reactie gemeente
  De op dit punt gemaakte opmerkingen zijn correct en worden overgeno-

men. Ook is het plan op een aantal onderdelen aangevuld naar aanleiding 
van het advies van de regionale Brandweer.

 bedrijfswoningen De wijze waarop in het bestemmingsplan wordt omgegaan met het toe-
staan van bedrijfswoningen wordt niet helder en consistent geacht. Dit 
wordt geweten aan de op te veel plaatsen in de voorschriften en de Be-
schrijving in Hoofdlijnen (BiH) opgenomen bepalingen die betrekking heb-
ben op dit thema. Daarnaast wordt gewezen op meer concrete (al dan 
niet redactionele) tekort komingen in de bepalingen die betrekking hebben 
op het toestaan van bedrijfswoningen.

  Verder wordt opgemerkt dat uit de toelichting niet duidelijk wordt hoe aan-
vragen voor het bouwen van een bedrijfswoning getoetst zullen worden 
aan de grenswaarden ten aanzien van industrielawaai. De commissie 
neemt aan dat getoetst wordt aan de waarden waaraan bedrijven die een 
milieuvergunning vragen moeten voldoen op grond van de Wet milieu-
beheer. Toetsen aan de binnenwaarde kan slechts aan de orde zijn bij 
toetsing in het kader van een bouwaanvraag of vrijstellingsverzoek. De 
commissie wenst verduidelijking op dit punt.

  Ten slotte wordt nog opgemerkt dat de vertaling van de LPG-cirkel op de 
plankaart niet duidelijk is, evenals de daaraan verbonden voorwaarde over 
bedrijfswoningen.
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  reactie gemeente
  Zoals terecht door de commissie geconstateerd blinkt de regeling van de 

bestemming bedrijfsdoeleinden in het voorontwerp niet uit in helderheid. 
Mede ten gevolge daarvan was ook de regeling voor het al dan niet toe-
staan van bedrijfswoningen onvoldoende duidelijk. De voorschriften bij het 
plan zijn ook op dit punt aangepast. Onder meer is van belang dat de mo-
gelijkheid voor bedrijfswoningen nu expliciet in de doeleindenomschrij ving 
is opgenomen, alsmede dat een aantal inconsistenties, zoals tussen het 
bepaalde in artikel 3 lid 2 sub b en f, door een andere redactie zijn opge-
lost.

  De opmerkingen over de toetsing van geluidswaarden hebben geleid tot 
een aanpassing van de redactie van de toelichting, waarbij niet is geko-
zen voor een nadere uitleg, maar voor een sterke vereenvoudiging van de 
tekst. Hoewel aan de in de toelichting aangehaalde normen voldaan dient 
te worden zijn zij niet alle relevant bij het opstellen van een bestemmings-
plan en als zodanig overbodig in de toelichting. In de BiH was aangegeven 
dat bij een aanvraag om vrijstelling ten behoeve van de bouw van een be-
drijfswoning akoestisch onderzoek verricht dient te worden, alvorens vrij-
stelling wordt verleend. Deze bepaling is gehandhaafd, zij het dat deze nu 
bij de vrijstellingsbepaling als voorwaarde is opgenomen. Dit laat overigens 
onverlet dat het verlenen van vrijstelling voor bedrijfswoningen zorgvuldig 
moet worden afgewogen, omdat daardoor bijna per definitie de uitbrei-
dingsruimte voor bedrijven beperkt wordt.

  De LPG-cirkel betreft inderdaad de cirkel die de in acht te nemen afstand 
van 80 meter tot een LPG-vulpunt weergeeft. Overigens is inmiddels de 
regelgeving op dit punt aangepast door de inwerkingtreding van het BEVI/
REVI. Omdat in de milieuvergunning voor het tankstation geen beperkin-
gen zijn opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid door te zetten m2 
LPG, is gekozen voor een 10-6 contour van 110 meter. Binnen deze cirkel 
bevindt zich binnen het plangebied 1 bedrijfswoning. Een bedrijfswoning 
vormt echter een beperkt kwetsbaar object, waarvoor geldt dat deze zich 
ook op langere termijn binnen deze zone mag bevinden.

 geluidhinder Uit het bij het plan gevoegde akoestisch onderzoek blijkt volgens de com-
missie niet welke geluidswaarden voortvloeien uit de aanleg van de roton-
de waarop de Stuyvesantweg, Om den Noort en Oppers aansluiten. Verder 
wordt aangegeven dat waar wel gebleken is dat twee woningen aan de 
oostkant van de aan te leggen weg een hogere waarde dan 50 dB(A) op 
de gevel krijgen een hogere waarde verkregen dient te zijn voor vast stelling 
van het bestemmingsplan.

  In het genoemde aanvullende advies wordt geadviseerd om niet alleen 
voor de strook wonen-werken, maar ook voor de Verlengde Grindweg een 
(globale) hogere waarde aan te vragen. Bij het eventueel verlenen van 
vrijstelling voor de bouw van een bedrijfswoning is het dan mogelijk om in 
de zone tussen 50 en 55 dB(A) te bouwen. In dat geval moet bij de vrij-
stellingsbevoegdheid expliciet verwezen worden naar de hogere waarde.

  reactie gemeente
  Aan de aanleg van deze rotonde is destijds inderdaad geen afzonder-

lijke aandacht besteed voor wat betreft mogelijke geluidhinder vanwege 
wegverkeers lawaai. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor 
beide woningen geldt inmiddels een hogere waarde. Overigens is het 
akoestisch onderzoek met betrekking tot wegverkeerslawaai in algemene 
zin geactualiseerd. Het vorige onder zoek dateert uit 2001 en is daarmee 
zodanig verouderd dat nieuw onder zoek wenselijk is. Dit leidt er onder 
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andere toe dat de 50 en 55 dB(A) contouren enigszins verschuiven. In de 
betreffende paragraaf van de toelichting wordt daarop nader ingegaan.

  Het advies ten aanzien van het aanvragen van een hogere waarde voor de 
Verlengde Grindweg wordt overgenomen.

 natuur De wijze waarop in het plan de consequenties voor de waterhuishouding 
zijn weergegeven en de wijze waarop daarmee in het plan wordt om-
gegaan, onder meer door compenserende maatregelen wordt door de 
commissie gewaardeerd. De commissie geeft aan dat er geen aandacht 
is besteed aan de consequenties voor de waterhuishouding in het aan-
gren zende natte natuurgebied ten westen van het plangebied. De com-
missie is van mening dat de status en beheerssituatie en de ecologische 
waar den van deze strook natuurgebied in beeld gebracht moeten worden, 
alsmede de effecten van de uitbreiding van het industrieterrein daarop. 
Aangegeven wordt verder dat negatieve effecten voorkomen dienen te 
worden. Er wordt vooral gedoeld op de verplaatsing (ten opzichte van de 
structuurschets Wolvega en de zuidflank) van de strook wonen/werken 
naar de buitenzijde van de nieuwe rondweg. Hoewel negatieve gevolgen 
niet verwacht worden dient dit in de plantoelichting wel inzichtelijk te wor-
den gemaakt.

  reactie gemeente
  In 2006 is ecologisch onderzoek verricht dat de consequenties van de 

realisering van het bestemmingsplan voor de ecologische waarden binnen 
het plangebied en de invloed op de directe omgeving in beeld brengt. Dit 
onderzoek is als bijlage opgenomen in de toelichting. Uit dit onderzoek 
blijkt dat geen sprake is van aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden 
die de ontwikkeling van het gebied belemmeren.

 archeologie Er wordt op gewezen dat voor fase 1 en 2 sprake is van een hoge ver-
wachting inzake de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. 
Voor fase 3 is zelfs sprake van een zeer hoge verwachting. Nader (indi-
catief) onderzoek wordt derhalve noodzakelijk geacht voorafgaande aan 
het in uitvoering nemen van het plan.

  reactie gemeente
  Inmiddels is voor het gehele plangebied verkennend archeologisch onder-

zoek verricht. Dit onderzoek is als bijlage opgenomen in de toelichting. Na 
overleg met de provincie (juni 2006) heeft dit geleid tot aanwijzing van 
één gebied tot archeologisch waardevol gebied. Voor een aantal andere 
gebieden geldt dat hier mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn. 
Deze gebieden zijn voorzien van een aanduiding.

 uitvoerbaarheid Opgemerkt wordt dat waar de paragraaf over de uitvoerbaarheid in het 
overlegstadium nog PM is, deze bij de 1e terinzagelegging voorafgaand 
aan de vaststelling toegevoegd moet zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat 
voor de in het plan geformuleerde ambities met betrekking tot de land-
schappelijke inpassing en aankleding van het nieuwe deel van het be-
drijventerrein ruimtelijke reserveringen zijn opgenomen die ook daad-
werkelijk gestalte moeten krijgen. Derhalve wordt het van belang geacht 
dat in de paragraaf over de uitvoerbaarheid aandacht wordt besteed aan 
zowel de financiële als praktische haalbaarheid van de in het vooruitzicht 
gestelde aanplant.

  reactie gemeente
  De toelichting is op dit punt aangepast. De exploitatieberekening waar-

naar wordt verwezen wordt bij toezending aan Gedeputeerde Staten in 
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het kader van de goedkeuring afzonderlijk meegezonden. Hierin wordt on-
der meer nader ingegaan op de uitvoer baar heid van de landschappelijke 
inpas sing en aankleding. Gezien de gevoelige aard van deze (finan ciële) 
informatie wordt het ongewenst geacht deze zonder meer op te nemen in 
de bestemmingsplantoelichting of als bijlage bij dit plan op te nemen. 

  technische en overige opmerkingen
 verlegging Om den Noort In de toelichting wordt ingegaan op de mogelijke toekomstige verlegging 

van het noord-zuid gerichte deel van Om den Noort naar de westkant, 
waarna het dan ontstane tussengebied mogelijk ingericht kan worden 
als “extensief wonen in het groen”. Zoals al eerder in het kader van de 
structuurvisie Wolvega en Zuidflank is opgemerkt wenst de commissie op 
dit punt een voorbehoud te maken. Dit mede vanwege het aansluitende 
natuurgebiedje. De commissie stelt dan ook voor om deze passage uit de 
toelichting te schrappen.

  reactie gemeente
  Om duidelijkheid te bieden in richting van belanghebbende burgers is deze 

passage opgenomen. Zij is immers ook onderdeel van de vastgestelde 
structuurvisie. Of te zijner tijd ook daadwerkelijk tot ontwikkeling van deze 
mogelijkheid zal worden overgegaan zal mede afhangen van overleg dat 
hierover uiteraard met de provincie gevoerd zal worden.

 verkeersintensiteiten A 32 De commissie acht het wenselijk dat de consequenties van de ontwikke-
lingen rond Wolvega (uitbreiding bedrijventerrein, alsmede de zuid- en 
oostflank) voor de verkeersintensiteit op de A32 in beeld worden ge bracht. 
Geadviseerd wordt hierover in contact te treden met Rijkswater staat.

  reactie gemeente
  De ontwikkeling die met het voorliggende bestemmingsplan wordt beoogd 

dient om invulling te geven aan de “normale” autonome vraag naar ruimte 
voor bedrijvigheid in Weststellingwerf. Het betreft geen uitbreiding die ge-
richt is op het aantrekken van grote aantallen bedrijven van buiten de 
gemeente. De verwachting is dan ook dat geen sprake zal zijn van signifi-
cante effecten op de verkeersintensiteit van de A32. Wel is vanwege het 
voortschrijden van de tijd een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd, 
uitgaande van geactualiseerde gegevens. Zie ook de reactie op de opmer-
kingen over geluidhinder.

 slibdepot In het voorliggende bestemmingsplan is het slibdepot verkleind ten op-
zichte van de bestaande situatie. In de toelichting wordt verder niet op de 
achtergrond en motivering van deze keuze ingegaan. Er wordt alleen ge-
meld dat het slib inmiddels zodanig is ingedikt dat het op een kleiner op-
pervlak samengebracht is. De commissie acht dit onvoldoende toelich ting 
en zou met name willen dat ingegaan wordt op het kennelijk vervallen van 
de behoefte aan een permanent slibdepot en zou graag zien dat deze keu-
ze nader wordt gemotiveerd tegen de achtergrond van het bagger beleid.

  reactie gemeente
  Er is wel degelijk sprake van een permanent depot. Het betreft echter ook 

een “afgesloten” slibdepot. Het slib dat zich nu op deze locatie bevindt 
zal daar blijven liggen, maar er zal geen nieuw slib worden gedeponeerd. 
Dit heeft overigens wel tot een herziening van het betreffende voorschrift 
geleid. Er is voor gekozen om de gronden te bestemmen tot “voormalig 
slibdepot”, waarbij geregeld wordt dat geen nieuw slib mag worden toe-
gevoegd.
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 beeldkwaliteit wonen/werken In de toelichting wordt gesteld dat aan de vormgeving en detaillering van 
de panden in de strook wonen/werken nader aandacht besteed moet wor-
den. In de BiH (Beschrijving in hoofdlijnen) wordt daartoe verwezen naar 
de welstandstoets. Hoewel dit op zichzelf een juist instrument is, acht de 
commissie deze verwijzing alleen onvoldoende. In de toelichting of BiH zou 
een toetsings kader opgenomen moeten worden dat meer sturing geeft 
aan het wel standstoezicht.

  reactie gemeente
  Ook het gemeentebestuur is tot het inzicht komen dat hetgeen in toelich-

ting en voorschriften verwoord is met betrekking tot de beeldkwaliteiten 
voor de strook wonen/werken onvoldoende is. In het plan is echter ook 
afgezien van het nog langer opnemen van een BiH. Er is voor gekozen 
voor de strook wonen/werken een afzonderlijke notitie over de gewenste 
beeldkwaliteit op te stellen. Deze is als bijlage toegevoegd en dient als on-
dersteuning bij het toetsen van bouwplannen. Eventueel kan deze notitie 
worden op genomen in de gemeentelijke Welstandsnota. Daarmee wordt 
het beeld kwaliteitplan als toetsingskader voor welstand geformaliseerd. 
Voor het overige plangebied geldt de in 2004 vastgestelde Welstandsnota. 

 woningcontingent De commissie wijst er op dat ook bedrijfswoningen meetellen in de aan 
de gemeente toegewezen woningcontingenten. Het binnen het plangebied 
te realiseren aantal bedrijfswoningen dient in het woningbouwprogramma 
voor Wolvega verdisconteerd te zijn.

  reactie gemeente
  Dit is de gemeente bekend.

 bodem De toelichting meldt dat geen bodemverontreiniging te verwachten is gelet 
op de vroegere functies. Nader onderzoek zou ook niet nodig zijn gelet 
op de te leggen bestemmingen. In haar overlegreactie (2006) wijst de 
provincie Fryslân op de provinciale bodemkaart, waaruit blijkt dat in het 
plangebied enkele lijnvormige elementen met potentiële verontreiniging 
(slootdempingen) worden aangeduid. Bovendien heeft in 1999 en 2001 
wel degelijk onderzoek plaatsgevonden. Geadviseerd wordt dit te comple-
teren.

  reactie gemeente 
  De tekst is aangepast. Het gedeelte van de grond die krachtens historisch 

gebruik verdacht is, en nog niet in gemeentelijk bezit, zal bij aankoop na-
der onderzocht worden.

 water Opgemerkt wordt de waterparagraaf te completeren en de resultaten van 
de watertoets te beschrijven.

  reactie gemeente
  Zie beantwoording overlegreactie Wetterskip Fryslân.

 ontgrondingen de commissie adviseert om na te gaan of in het plan ontgrondingen 
plaatsvinden die vergunningvrij zijn volgens de provinciale verordening. 
Wanneer dit het geval is zal dit in de toelichting vermeld moeten worden 
en is regeling in de BiH noodzakelijk.

  reactie gemeente
  De in het plangebied te verrichten ontgrondingen zijn vergunningvrij mits 

dit in de voorschriften van het bestemmingsplan geregeld is. Hoewel het 
gemeentebestuur van mening is dat hier verschillende bevoegdheden door 
elkaar heen dreigen te lopen is een dergelijke regeling alsnog opgenomen 
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in de voorschriften, zij het niet in een beschrijving in hoofdlijnen, daar 
deze uit het plan geschrapt is. De regeling is opgenomen bij de algemene 
bepalingen.

 aanduiding ‘v’ Op de plankaart is een aanduiding ‘v’ opgenomen ten behoeve van een 
later te bepalen tweede ontsluiting tussen Om den Noort en de westelijk 
van het aangeduide gebied geprojecteerde ontsluiting. Deze aanduiding 
en de bijbehorende regeling in de voorschriften wordt door de commissie 
ingewikkeld gevonden. Voorgesteld wordt om een meer precieze aan-
duiding op te nemen op de plankaart.

  reactie gemeente
  Er is gekozen voor deze systematiek juist omdat nog onvoldoende duidelijk 

is waar de tweede ontsluiting gesitueerd zal worden. Dit maakt een na-
dere preciezere aanduiding onmogelijk. Wel is er bij nader inzien voor ge-
kozen om de systematiek in die zin te vereenvoudigen dat de redactie van 
de voorschriften op dit punt is gewijzigd en dat de aanduiding op de kaart 
niet meer voorkomt. Dit is gebeurd in het kader van de algehele vereen-
voudiging van de voorschriften.

 dwarsprofielen De commissie heeft in eerste instantie aangegeven geen dwarsprofielen 
te hebben ontvangen. In het aanvullende advies wordt opgemerkt dat voor 
de bestaande Oppers en Grindweg geen dwarsprofielen zijn opgenomen. 
Hierdoor is onduidelijk of binnen de bestemming een herinrichting plaats 
zou kunnen vinden die leidt tot een herstructurering van wegen. Als dit 
niet anderszins uitgesloten kan worden, zijn dwarsprofielen voor deze we-
gen eveneens wenselijk.

  reactie gemeente
  De bestemming van de Oppers en Grindweg is zodanig gedetailleerd vorm-

gegeven dat geen ruimte aanwezig geacht wordt voor een reconstructie in 
de zin van de Wet geluidhinder. In dit geval wordt het opstellen van profie-
len dan ook niet noodzakelijk geacht. De overige dwarsprofielen zijn op de 
plankaart aangebracht. 

 afbeelding als toetsingskader In artikel 12 is een verwijzing opgenomen naar de faseringskaart op pagi-
na 7 van de toelichting, waaruit afgeleid kan worden dat het de bedoeling 
is dat deze kaart deel uitmaakt van de wijzigingsvoorwaarden in dit artikel. 
Afgezien van de constatering dat het hier een onjuiste verwijzing betreft 
(naar afbeelding 2) is de commissie van mening dat de betreffen de af-
beelding onvoldoende informatie bevat om als objectiveerbare voor waarde 
voor wijziging te kunnen dienen. Ook gelet op jurisprudentie wordt gead-
viseerd een beter leesbare kaart op te nemen in de BiH. Hetzelfde wordt 
opgemerkt over het in de toelichting op pagina 11 opgenomen dwarspro-
fiel.

  reactie gemeente
  Dit suggestie om een duidelijker versie van de afbeelding op te nemen 

in de BiH wordt niet overgenomen. Niet alleen is de BiH in zijn geheel 
ge schrapt uit de voorschriften, ook had deze betrekking op de bestem-
ming bedrijfsdoeleinden en niet op de gronden die in een later stadium 
door middel van het gebruikmaken van een wijzigingsbevoegdheid deze 
be stemming kunnen krijgen. De verwijzing naar deze afbeelding in de 
toe lichting wordt geschrapt. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar het 
dwars profiel op pagina 11 van de toelichting. Deze afbeeldingen worden 
daar mee niet meer dan indicaties van hoe de infrastructurele indeling van 
het deel waarop de wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft kan worden. 
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Bij de daadwerkelijke bestemmingswijziging zullen te zijner tijd de nodige 
voor waarden worden opgenomen voor de aanleg van ontsluitingswegen en 
een fietspad.

 hoogte gebouwen De commissie vindt de vrijstellingsmogelijkheid voor de hoogte van gebou-
wen erg ruim. Geadviseerd wordt een kleinere marge te hanteren die meer 
aansluit bij al bestaande bebouwing en de reëel te verwachten bedrijfs-
typen.

  reactie gemeente
  In de voorschriften is de vrijstellingsmogelijkheid beperkt tot 15 meter.

 voorschriften Ten slotte wordt gewezen op een aantal onvolkomenheden in de voor-
schriften bij het plan. Dit betreft met name de doeleindenomschrijving van 
de bestemming Bedrijventerrein. 

  reactie gemeente 
  Deze opmerkingen zijn correct. De voorschriften zijn op dit punt aange-

past.
 

 2. Wetterskip Fryslân 

 algemeen Het waterschap heeft op 1 augustus 2006 een positief wateradvies afge-
geven, maar daarbij wel een aantal opmerkingen gemaakt. Het belangrijk-
ste is dat het positieve advies wordt gegeven op basis van de afspraak die 
gemaakt is om gezamenlijk tot een waterstructuurplan voor het gebied te 
komen. Daarnaast is in een eerder stadium een aantal meer technische 
opmerkingen gemaakte over het plan. 

  
  reactie gemeente
  Aan de met het waterschap gemaakte afspraak om tot een waterstruc-

tuurplan voor het plangebied te komen zal invulling worden gegeven door 
dit plan samen met het waterschap op te stellen, conform de in het wa-
teradvies weergegeven uitgangspunten (zie ook de reactie op de Commis-
sie van Overleg ten aanzien van de watertoets). 

 
 rioolpersleiding In het plan is op pagina 19 sprake van een provinciale rioolpersleiding. 

Het betreft hier echter een persleiding van het Wetterskip Fryslân.

  reactie gemeente

  Deze omissie zal in de toelichting worden hersteld.

 afvalwater Het waterschap is van mening dat slechts op terloopse wijze aandacht 
besteed is aan de ruimtelijke consequenties van de wijze waarop met af-
valwater wordt omgegaan. Voorgesteld wordt om in de tekst op te nemen 
dat van 60% van het verharde oppervlak aangesloten zal worden op op-
pervlaktewater. Verder wordt opgemerkt dat bij de uitvoering van het plan 
tijdig overleg over rioleringsaspecten noodzakelijk is.

  reactie gemeente

  De voorgestelde aanvulling op de toelichting zal worden opgenomen. Ver-
der zal het waterschap uiteraard worden betrokken bij de uitvoering van 
het plan voor zover het riolerings- en andere waterbeheersaspecten be-
treft.
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 3. HNI Koopcentrum Wolvega

  Afgezien van de nodige positieve opmerkingen over de gunstige invloed 
van de voorgenomen ontwikkeling op uitbreidingsmogelijkheden voor het 
bedrijfsleven en daarmee de werkgelegenheid wordt alleen ingegaan op 
de in het plan opgenomen beperkingen voor wat betreft het toestaan van 
detailhandel. Daarover wordt opgemerkt dat de vereniging van de ge-
meente verwacht dat de gestelde regels voldoende helder zijn en vooral 
een duidelijk en standvastig (handhavings)beleid.

  reactie gemeente

  De positieve waardering van het plan door H.N.I. wordt zeer gewaardeerd. 
Wat betreft de zorg die wordt geuit over de vestiging van detailhandel 
wordt opgemerkt dat de redactie van de voorschriften aanzienlijk is gewij-
zigd. De regels voor detailhandel zijn zodanig aangepast dat waar in de 
beschrijving in hoofdlijnen eerst voorbeelden van soorten detailhandel wer-
den genoemd deze nu limitatief zijn opgesomd. Deze aanpassingen heb-
ben tot een duidelijker regeling geleid. Uiteraard zal er door de gemeente 
op toegezien worden dat deze regeling wordt uitgevoerd als bedoeld. De 
wijzigingen in de redactie van de voorschriften helpen daarbij.

 4. Brandweer Fryslân

  De Brandweer heeft op verzoek van de gemeente een advies uitgebracht 
met betrekking tot de externe veiligheidsaspecten van het plan. Dit advies 
gaat in op diverse aspecten.

  Ten eerste wordt opgemerkt dat waar in de toelichting sprake is van een 
overschrijding van het groepsrisico bij het LPG-station dit, vanwege het 
globale karakter van de berekening, een “waarschijnlijke overschrijding” 
genoemd moet worden. Verder wordt geadviseerd in de milieuvergunning 
van het LPG station de doorzet te beperken tot 1.000 m3, zodat de 10-6 
contour kan worden beperkt tot 45 meter.

  Verder wordt zowel voor het LPG station als het in de invloedssfeer aanwe-
zige BRZO bedrijf aangegeven dat voor wat betreft de zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid geen bijzonderheden te verwachten zijn. Verder wordt ge-
wezen op de nabijheid van een nog niet in het plan genoemde risicovolle 
inrichting, het Diepvriesveem.

  Ten slotte wordt een aantal randvoorwaarden aangegeven met betrekking 
tot het groepsrisico en eventuele vrijstelling ten behoeve van het toestaan 
van bebouwing tussen de 10-5 en 10-6 contour van MOTIP.

  reactie gemeente

  De diverse aanbevelingen worden overgenomen. Dit geldt met name het 
in de vrijstellingsvoorwaarden overnemen van de randvoorwaarden voor 
vrijstelling binnen de 10-6 contour. Verder wordt in ieder geval een wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen om zowel de LPG-zone en de Motip-zone te 
kunnen verkleinen na herziening van de milieuvergunning. Deze herziening 
zelf valt buiten de werking van het bestemmingsplan. 

  Ten slotte is naar aanleiding van de opmerking over het Diepvriesveem 
deze situatie in beeld gebracht. Geconcludeerd wordt dat het invloeds-
gebied van het Diepvriesveem buiten het plangebied ligt. Het betreft een 
categoriale inrichting met een ammoniakinstallatie met een inhoud van 
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5.600 kilo die inpandig gesitueerd is. Krachtens de bij het Revi behorende 
tabellen is afstandsbepalingen met betrekking tot plaatsgebonden risico in 
deze gevallen niet aan de orde. Uitgaande van de handreiking verantwoor-
dingsplicht groepsrisico geldt voor het groepsrisico hetzelfde. De installatie 
heeft een ammoniaktemparatuur hoger dan –25 en lager dan –5 en een 
beschermingsniveau 1 (de installatie is inpandig gesitueerd). Toetsing aan 
het groepsrisico is dan niet van toepassing.

 5. overige reacties 

  Een aantal organisaties waaraan het plan in het kader van het overleg ex 
artikel 10 Bro is toegezonden heeft weliswaar een reactie gezonden, maar 
daarbij aangegeven dat er geen opmerkingen zijn. Dit geldt voor NUON 
Transport (electriciteit, hoogspanning), Waterschap Sevenwolden, Gasunie 
en de Commerciële Club Weststellingwerf. Voor een aantal leidingbeheer-
ders geldt eigenlijk hetzelfde, zij het dat in algemene zin een opmerking 
wordt gemaakt over het rekening houden met bestaande of nieuw aan te 
leggen leidingen en/of kabels. Dit geldt voor: Nuon Infra (electiriciteit, lo-
kaal), Nuon Divisie Water en KPN Telecom.

  Reactie gemeente

  Naar aanleiding van opmerkingen van algemene aard over het bieden 
van ruimte voor bestaande en nieuw aan te leggen leidingen, kabels, etc 
wordt opgemerkt dat hiermee uiteraard rekening gehouden. Verder wordt 
met genoegen kennis genomen van de instemming van het bestuur van 
de Commerciële Club Weststellingwerf.
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Geacht college,
Op 29 november 2008 hebben wij het bestemmingsplan Uitbreiding Industrieterrein Wolvega
ter goedkeuring ontvangen.
Het plan biedt de planologisch-juridische regeling voor (uitbreiding van) het noordwestelijke
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Inhoudelijk
Het plan geeft ons inhoudelijk aanleiding tot enkele opmerkingen.
Ambitie, omvana en fasering bedrüventerrein
De afronding van het westelijke bedrijventerrein was, in combinatie met de beoogde doortrek-
king van de Om den Noort naar de Pieter Stuyvesantweg, al voorzien in het vigerende bestem-
mingsplan Industrieterrein Wolvega. In dat plan, door ons goedgekeurd in 1993, waren de be-
trokken gronden voorzien van een agrarische bestemming met wijzigingsbevoegdheid naar een
bedrijfsbestemming. De beoogde ontwikkeling is vervolgens ingekaderd in de Ontwikkelingsvi-
sie Wolvega & de Zuidflank en het Structuurplan Weststellingwerf, waarmee wij op hoofdlijnen
hebben ingestemd. De doortrekking van de rondweg Om den Noort tot aan de rotonde Peter
Stuyvesantweg is inmiddels gerealiseerd, met Europese subsidie. Onderhavig plan maak het
mogelijk daar omheen ruim 11 ha bedrijventerrein te ontwikkelen. Het binnengebied blijft voor-
alsnog als fase 2 gereserveerd.
Eerder zijn wij, in reactie op de Structuurplannen, en later ook de Commissie van Overleg (Cv0)
en de provinciale dienst, in hun artikel 10 Bro-reactie op de concepten van onderhavig plan,
uitgebreid ingegaan op nut en noodzaak en fasering van de ontwikkeling van bedrijventerreinen
in Wolvega. Teneur van die reacties was dat, mits wordt zorg gedragen voor een goede af-
stemming en differentiatie in de uitgifte, met een gelijktijdige en gefaseerde ontwikkeling van het
bedrijventerrein De Plantage in de Oostflank van Wolvega en de westelijke uitbreiding en afron-
ding van Schipsloot, zou kunnen worden ingestemd.
Wij constateren dat het onderdeel wonen + werken, aan de westzijde van de toekomstige rond-
weg complementaire ruimte biedt, nu in de Oostflank niet op dat specifieke segment wordt in-
gezet. Het plan maakt ook zichtbaar hoe ten opzichte van De Plantage in onderhavig plan een
ander segment bedrijvigheid (`no-nonsense') wordt nagestreefd. De ontwikkeling van fase 1
rond de Om den Noort biedt ruimte aan het segment gemengde bedrijvigheid tot en met milieu-
categorie 4, waarin Wolvega als regionaal centrum moet kunnen voorzien. De mogelijkheid van
vestiging van zelfstandige kantoren en detailhandel is geschrapt, c.q. veel selectiever gemaakt,
conform het eerdere advies. Ook in de bedrijvenlijst zijn bedrijfstypen in het 'hogere segment'
geschrapt. Op zichzelf is daarmee naar inhoud en opzet aan de teneur van genoemde reacties
voldaan.
In het advies van de Cv0 waren ook vraagtekens geplaatst bij de noodzaak om fase 2 al als
reservering, via wijzigingsbevoegdheid op te nemen. De provinciale dienst vond in de aange-
paste toelichting, bij de toenmalige inzichten, in 2006, alsnog voldoende argumenten voor een
positieve beoordeling. De voorschriften bepalen dat wijziging pas zal plaatsvinden indien geble-
ken is van een daadwerkelijke behoefte van concrete op het verzorgingsgebied Wolvega ge-
richte bedrijven.
Met de Commissie Gemeentelijke Plannen (CGP) menen wij dat nu, twee jaar later, op grond
van het nieuwe Streekplan Fryslân 2007 en op grond van ons Coalitieakkoord verhoogde aan-
dacht nodig is voor de programmering en reservering van bedrijventerreinen. Dat maakt dat wij
de programmering van bedrijfsterreinen in Wolvega nader hebben beoordeeld.
Op basis van eigen gegevens en uw informatie blijkt dat na goedkeuring van onderhavig plan,
per 1-1-2008 sprake zou zijn van een bruto-voorraad van ca 66 ha in Wolvega:
- De Plantage 32 ha, waarvan 18 direct en 14 na planwijziging.
- Schipsloot 34 ha, waarvan 19,5 direct en 14,5 na planwijziging.
-2-
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Netto is per direct 27,2 ha beschikbaar, waarvan 8 ha verkocht en 1,2 in optie. Per direct is dus
nog 18 ha beschikbaar.
Na planwijziging in beide plannen kan nog 28,5 ha bruto (aanname: ca 20 ha netto) worden
toegevoegd aan de voorraad. Het bestemmingsplan De Plantage is al door ons goedgekeurd,
inclusief de mogelijke wijziging van de 2e fase. Uitgifte van die gronden, in gemeentelijk eigen-
dom, ligt ook in de rede. Als die 2e fase van De Plantage als toekomstig reëel uitgeefbaar wordt
meegeteld (aanname 10 ha netto) komt de netto uitgeefbare voorraad in Wolvega op ca 28 ha.
De historische uitgifte in Wolvega is ca 2,5 ha per jaar. Doortrekking van die trend zou in de
periode 2008-2021 een behoefte opleveren van 32,5 ha. Nieuwe trendberekeningen van de
provinciale dienst, gebaseerd op de BLM-prognoses, gaan echter uit van een lagere uitgifte
richting 2016/2021. Voor Wolvega wordt een behoefte venmracht van in totaal 23 ha in de perio-
de 2007-2021 in het hoogste scenario. Ongeveer na 2020 wordt provinciaal per saldo een 0-
vraag verwacht. Lokaal/regionaal kan dat moment uiteraard variëren. Uiteraard zal dan nog wel
toevoeging kunnen plaatsvinden, gepaard gaande met transformatie van bedrijfsterreinen el-
ders.
Wij concluderen dat de netto voorraad van 28 ha op De Plantage en Schipsloot, dus exclusief
een 2e fase van onderhavig plan, (ruim) voldoende is om de vraag in de komende tien jaar te
bedienen, zelfs in geval van doortrekking van de historische uitgiftelijn. In dat historische uitgif-
tescenario zal de voorraad vrijwel voldoende zijn tot 2021, dat wil zeggen iets voorbij de formele
planperiode. In het BLM-scenario zal de uitgifte nog langer kunnen doorlopen. Omdat een deel
van De Plantage gefaseerd zal worden via een artikel 11-wijziging, kan met die totale reserve-
ring van 28 ha in beide plannen samen worden ingestemd.
Voor zover nu te overzien zal een ontwikkeling van het 2e fase binnengebied in onderhavig plan
binnen de planperiode 2008-2018 dus kwantitatief niet noodzakelijk zijn. Slechts in het geval
van doortrekking van de historische uitgifte zou de noodzaak van wijziging aan de orde kunnen
zijn, maar dan pas aan het einde of voorbij de formele planperiode. Dat heeft geleid tot de vraag
of goedkeuring aan de betreffende wijzigingsbevoegdheid voor de 2e fase zou moeten worden
onthouden.
De CGP heeft ovenmrogen dat er in dit geval geen sprake is van een 2e fase die een naar buiten
gerichte uitbreiding inhoudt. In die zin is er geen sprake van een wellicht onnodige stedelijke
uitbreiding. In dit geval is sprake van een binnengebied, als uitvloeisel van grondverwerving die
annex was met de doortrekking van de Om den Noort en ertoe leidt dat juist de gronden aan de
buitenkant, aansluitend aan de Om den Noort, het eerst worden ontwikkeld. In het binnengebied
bevindt zich (semi- en hobbymatige) agrarische restgrond, alsmede een entrainement. Zicht op
(complete) grondverwerving bestaat thans niet. In een beleidsmatig `schone' situatie zou, bij de
huidige inzichten, een andere ontwikkelingsstrategie en fasering moeten worden gekozen. Ge-
koppeld aan de rondweg is echter een ontwikkelingsmodel gehanteerd dat destijds logisch leek
en dat, ook gelet op de eigendomssituatie, nu zeer moeilijk alsnog terug te draaien is. Met als
consequentie dat op dit moment nog geen reëel zicht bestaat op een bedrijfsmatige ontwikke-
ling van dat particuliere binnengebied.
Wij overwegen verder dat het hier gaat om een bevoegdheid tot wijziging, in een situatie dat de
betrokken gronden thans nog een min of meer stabiele functie hebben. Van een plicht tot uit-
werking is geen sprake. Criterium voor die bevoegdheid is dat er sprake moet zijn van een con-
crete behoefte van bedrijven, gericht op het verzorgingsgebied. Wij overwegen ook dat het vige-
rende bestemmingsplan al eenzelfde wijzigingsbevoegdheid bevatte, zowel voor de agrarische
-3-
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gronden als voor het entrainement. Aangenomen mag worden dat te zijner tijd, als sprake
mocht zijn van verlies van de huidige (semi-)agrarische functies een doelmatige stedelijke
functie aan deze gronden kan worden toegekend, al dan niet in de sfeer van bedrijvigheid.
Met de CGP komen wij tot het eindoordeel dat onthouding van goedkeuring in deze situatie
beleidsmatig geen reële optie is. U zult in de loop van de komende jaren moeten bezien welke
functionele invulling de betrokken gronden moeten kr~gen, als zou blijken dat de huidige parti-
culiere functies niet meer doelmatig zouden z~n.
Als consequentie menen w~ dat artikel 11, lid 7 niet van toepassing kan worden verklaard.
Archeoloaie
Het noodzakelijke archeologische onderzoek heeft plaatsgevonden. De vertaling daarvan in
het plan is in hoofdlijnen conform de afspraken met de provinciaal archeoloog en conform het
advies ex artikel 10 Bro. Omissie is echter dat de aanduiding `potentiële archeologisch waar-
den' binnen de bestemmingen `Agrarische doeleinden', 'Verkeersdoeleinden' en `Water' in het
binnengebied wel op de kaart is gezet, maar geen regeling heeft gekregen in de voorschriften.
Daarmee is binnen het plan niet gegarandeerd dat in deze bestemmingen archeologische be-
geleiding bij aanleg en bouw zal plaatsvinden.
Binnen de agrarische bestemming levert dat geen problemen op, omdat die bestemming geen
bebouwing toelaat, anders dan kleinschalig (100m3). Beoogd is hier om op (langere) termijn de
eventuele 2e fase van het bedrijventerrein te ontwikkelen, na planwijziging. De aanduiding `po-
tentiële archeologisch waarden' zou na planwijziging alsnog betekenis krijgen in de voor-
schriftbepaling van de dan te leggen bestemming `Bedrijfsdoeleinden'. Daarin is geregeld dat
begeleiding bij de bouw zal moeten plaatsvinden. Wij gaan er van uit dat zulks uw intentie is.
W~ beschouwen een adequate regeling op de plankaart en in de voorschriften voor genoemde
gebiedsdelen in op te stellen wijzigingsplannen als een zaak van goede ruimtelijke ordening.
Als consequentie menen w~ dat, ook om deze reden, artikel 11, lid 7 niet van toepassing kan
worden verklaard.
De bestemmingen `Verkeersdoeleinden' en `Water' evenwel laten bij recht al de infrastructuur
toe die nodig is voor de 2e fase, als ook kan dienen als ontsluiting aan de achterkant van het bij
recht bestemde bedrijventerrein. De CGP adviseert ons om, ter bescherming van eventuele
archeologische waarden, goedkeuring te onthouden aan de betreffende stroken met de be-
stemmingen 'Verkeersdoeleinden' en `Water' in het binnengebied.
In uw bestuurlijke reactie op dat voornemen merkt u op dat u als gemeente zelf ontwikkelaar
zult zijn binnen het desbetreffende gebied en zelf in het bestek voor de aanbesteding zult be-
palen dat voor zover de gronden nader wordt aangeduid met `potentiële archeologische waar-
den' de werkzaamheden voor de aanleg van de wegen- en waterstructuur plaats moeten vin-
den onder begeleiding van een ter zake kundig archeoloog. U verzoekt ons om het plan, op
basis van die bestuurlijke toezegging, goed te keuren.
Wij menen dat met die bestuurlijke toezegging recht zal worden gedaan aan de beoogde be-
scherming van eventuele archeologische waarden. In afwijking van het advies van de CGP
keuren wij het plan op dit onderdeel goed.
Verleactinçt Om den Noort naar westkant
In de toelichting is nog steeds, in afwijking van eerdere adviezen, sprake van de mogelijke toe-
komstige verlegging, na 2015, van de noord-zuid gerichte poot van Om den Noort naar de
..~°;
"~
;.~,".
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westkant. Daaraan gekoppeld wordt een mogelijke inrichting van het dan ontstane tussenge-
bied als extensief `wonen in het groen'.
Wij maken ten aanzien van dit toekomstbeeld, net als in het kader van de Structuurvisie `Wol
vega en de Zuidflank, opnieuw een voorbehoud. In het licht van hetgeen hiervoor is gesteld
over de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen, zal een verdere westwaartse uitbrei-
ding van Wolvega met werkfuncties waarsch~nlijk niet aan de orde z~n.
Externe veiligheid
Het onderzoek naar de externe veiligheid heeft uitgemond in een passende regeling van de
consequenties (plaatsgebonden risicocontouren 10~) voor de bestaande BEVI-inrichtingen
(LPG-station en Motip) in het plan, deels na gewijzigde planvaststelling. Het resultaat van het
overleg met de Regionale Brandweer (maatregelen groepsrisico) is in de toelichting verwerkt.
Wij constateren dat het plan de nieuwe vestiging van BEVI-inrichtingen niet uitsluit. Eventuele
vestiging is slechts mogelijk op locaties die op grond van het BEVI toelaatbaar zijn. Uit-
gangspunt daarbij is dat zich binnen de plaatsgebonden contouren 10-6 geen kwetsbare ob-
jecten bevinden en waarbij het groepsrisico kan worden verantwoord. In die situatie kan er niets
fout gaan. Probleem is dat, zodra zich een nieuwe BEVI-inrichting heeft gevestigd, er niet, zoals
bij Motip, sprak zal zijn van een daaruit voortvloeiende 10~ contour op de plankaart, op grond
waarvan de vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten (i.c. nieuwe bedrijven) kan wor-
den getoetst. Om die reden is het eigenlijk noodzakelijk nieuwe BEVI-bedrijven slechts na plan-
wijziging toe te staan, met de verplichting tot het opnemen van de 10-6-PB contour op de plan-
kaart. Wij vinden het te ver strekken om aan het plan de goedkeuring te onthouden. Kwetsbare
objecten kunnen zich niet (kantoren) of niet bij recht (winkel) vestigen. Ook met het uitgiftebeleid
kan op de korte termijn rekening worden gehouden met een goede zonering van BEVI-
inrichtingen.
In uw schriftelijke reactie op het advies van de CGP onderschrijft u de noodzaak om op dit
punt een partiële herziening van de voorschriften door onze gemeenteraad te laten vaststel-
len. Met die toezegging kunnen wij met het plan instemmen.
BEDENKINGEN
Op 9 januari 2008 is een brief met bedenkingen ontvangen van de heer B.Brummelman,
Oppers 112, 8478 HA, Sonnega.
Inhoud
De bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:
A. Twijfel over nu en noodzaak van uitbreiding bedrijventerrein:
- Kiezen voor ruimte door herstructurering bestaande braakliggende terreinen.
- De Plantage eerst benutten.
- Voldoende voorraad, te hoge prognoses, overbodig aanbod, grondprijzen te laag.
- Ook Commissie van Overleg had kritiek op conceptplan en had twijfel/kritiek op
wijzigingsbevoegdheid 16 ha 2e fase.
- Beleid Rijk inzake Mooi Nederland, voorkomen dichtslibben landschap.
B. Bezwaren tegen strook wonen-werken:
- Bezwaar tegen 50m opschuiven bedrijventerrein met deze strook ten opzichte van
eerdere voornemens.
-5-
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- Strook wonen/werken kan wel meer naar oostkant, aansluitend aan entrainement. `
Milieuargument speelt niet meer bij verminderde behoefte aan zware bedrijven.
Gat van 600m ontstaat tussen strook en bedrijvigheid langs de Chroomweg.
- Te veel ruimte voor negen bedrijfskavels, in vergelijking tot kavels Chroomweg.
- Conceptstructuurplan schreef in 2001 dat buitengebied zo veel mogelijk gevrij-
waard zou worden van nieuwe woningen en bedrijven. Toch gekozen voor ver-
schuiven harde grens bedrijventerrein met 50m. Zou in 1993 - toen uitbreiding
bedrijventerrein en verlengen Om den Noort al bekend waren - niet gekozen heb-
ben voor huidige plek, als daarvan sprake zou zijn geweest.
- Hogere waarde voor bedrijfswoningen in strook wonen-werken niet nodig als voor
andere locatie zou zijn gekozen.
- Bezwaar tegen Visie na 2015, zoals in toelichting weergegeven. Is in strijd met
opmerkingen provincie en afwijzing provincie van bouwplan Smink. Commissie
van Overleg adviseerde tekst over mogelijke toekomstige verlegging westwaarts
van de Om den Noort te schrappen.
- Kritiek op beleid beeldkwaliteit gemeente bij invalswegen. Pleit in dit geval voor
mooie entree aan westzijde Wolvega die niet teniet wordt gedaan door industrieel
lint in open groene ruimte. -
Ontvankelükheid
Reclamant heeft tijdig zijn bedenkingen ingediend. De bedenkingen komen op hoofdlijnen
overeen met de bij de raad tegen het ontwerpplan ingediende zienswijzen. De bedenkingen
van reclamant zijn daarmee ontvankelijk te achten.
Reactie
ad A. (nut/noodzaak)
In reactie op de desbetreffende zienswijze wijst de gemeenteraad op de noodzaak om een
gedifferentieerd aanbod te hebben, waarin met diverse aspecten, zoals flexibele kaveluitgif-
te, exploitatie, beeldkwaliteit, milieuzonering, waterhuishouding en ontsluiting rekening wordt
gehouden. Onderhavig plan legt op delen van het gebied, rond de doorgetrokken Om den
Noort, een nieuwe bedrijfsbestemming. Aan de noordoostkant wordt opnieuw de bestaande
bedrijfsbestemming gelegd. Op het gebied binnen de Om de Noort wordt opnieuw een wijzi-
gingsbevoegdheid gelegd (fase 2). Een afweging omtrent de noodzaak van fase 2 zal moe-
ten worden gemaakt op grond van het in het plan geformuleerde behoeftecriterium. Revitali-
sering van het bestaande terrein Schipsloot heeft plaatsgevonden. Daarbij is de ruimte voor
herinvulling bekeken, maar beperkt gebleken. Beschikbare terreingedeelten zijn in eigendom
bij zittende ondernemers ten behoeve van toekomstige uitbreiding. De gemeente is van me-
ning dat wordt aangesloten bij het provinciale beleid.
Wij menen dat reclamant terecht wijst op de noodzaak om kritisch te kijken naar toevoegingen
op het regionale en provinciale aanbod. Niet alleen het rijksbeleid is daar op gericht, ook het
provinciale. Wij verwijzen in dat verband allereerst naar het door ons gestelde onder `Inhou-
delijk', sub `Ambitie, omvang en fasering bedrijventerrein'. Daarin komen wij, op basis van re-
cente cijfers, tot een beoordeling van nut en noodzaak van de uitbreiding van het bedrijventer-
rein. Per saldo kan de voorraad die ontstaat met goedkeuring van onderhavig plan, voor zover
het betreft de directe bestemming 'Bedrijventerrein', samen met het aanbod op De Plantage,
nog als doelmatig worden gekenschetst. Dat mede in het licht van de differentiatie die is aan-
gebracht tussen het profiel van De Plantage (modern gemengd, lichtere bedrijvigheid, hoog-
waardiger aankleding) en Schipsloot-West (ook modern gemengd, maar meer gericht op het
`no nonsense'-segment, minder eisen aan presentatie, alsmede een specifiek onderdeel wo-
nen-werken). De optie van efficiënter gebruik van bestaande terreinen (conform de SER-
ladder) is beleidsmatig en theoretisch gewenst, is ook door de gemeente onderzocht in het
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kader van de uitgevoerde revitalisering, maar levert op het bestaande Schipsloot kennelijk nog	
geen fundamentele ruimtewinst.	
Duidelijk moge zijn dat, indien sprake zou zijn van een beleidsmatig `schone' situatie, zonder al	
aangelegde rondweg en in geval van uitbreiding in het volledig open gebied, een andere fase-	
ringsstrategie zou zijn gevolgd. Als sprake zou zijn van een nieuwe reservering aan de buiten-	
kant, waarmee wellicht onnodig beslag zou zijn gelegd op het groene landschap, zou strijd met	
het uitgangspunt 'zorgvuldig ruimtegebruik' kunnen ontstaan. Echter, met de aanleg van de	
rondweg is de contour van Wolvega in zekere zin al verlegd. Wij overwegen daarbij ook dat	
landschappelijk bezien een aanvaardbare en logische begrenzing is gevonden aan de west-	
kant van het bedrijventerrein door de bestaande bospercelen.	
De problematiek van een eventueel niet doelmatige ruimtereservering spitst zich thans toe op	
het binnengebied. Wij hebben overwogen dat er geen reden is om de goedkeuring te onthou-
'
`	
voor dat plandeel. Dat, gelet op de
Bedrijventerrein
den aan de wijzigingsbevoegdheid naar	
doelmatigheid van de nu gelegde functie ten behoeve van het bestaande (semi-)agrarische	
gebruik en het entrainement, alsmede de voorwaardelijkheid van de eventuele toepassing van	
die bevoegdheid tot planwijziging.	
Alles overwegend achten wij deze bedenking ongegrond.	
ad B. (strook wonen-werken)
De gemeente geeft als reactie op de desbetreffende zienswijze dat de keuze voor de strook
wonen-werken primair ligt in een landschappelijk verantwoorde inpassing van een afgerond
industrieterrein, een concrete vraag naar kavels voor wonen-werken en het bereiken van een
verantwoorde milieuzonering. Vanuit stedenbouwkundige invalshoek is hier, mede in relatie
tot het omliggende landschap, gekozen voor een strook met een geringere perceelsdicht-
heid, vastgelegd door middel van het aantal toe te laten bedrijven en het lagere bebouwings-
percentage. Het beeldkwaliteitsplan is het sluitstuk voor de beeldkwalitatief verantwoorde
overgang naar het omliggende landelijke gebied.
Wij kunnen ons vinden in de destijds door de gemeente verkozen benadering. Met daarbij de
aantekening - zie hiervoor - dat wellicht met de huidige kennis van zaken een andere fase-
ringsstrategie zou zijn gevolgd. De open ruimte die vooralsnog zal ontstaan tussen de strook
wonen-werken en de bedrijven aan de Chroomweg bedraagt minder dan reclamant aan-
voert, namelijk ca 500m. Het `gat' tussen de rondweg en het entrainement beslaat ruwweg
375, vanaf de binnenzijde van de bedrijfspercelen aan de oostkant van de rondweg ca 300m.
Wij achten dat, mede gelet op de destijds gemaakte keuzes en faseringsstrategie, niet on-
aanvaardbaar. Aangenomen mag worden dat te zijner tijd, als sprake zou zijn van verlies van
de huidige (semi-)agrarische functies, een doelmatige stedelijke functie aan deze gronden
kan worden toegekend, al dan niet in de sfeer van bedrijvigheid.
De stedenbouwkundige /landschappelijke afronding van Wolvega met de strook wonen-
werken in een bewust minder dichte vorm dan langs de Chroomweg, als overgang naar het
landschap c.q. de achterliggende bosstrook, achten wij ook qua beeldkwaliteit aanvaardbaar.
Zoals uit onze inhoudelijke overwegingen hiervoor blijkt zijn wij mening dat een verdere west-
waartse uitbreiding van Wolvega met werkfuncties waarschijnlijk niet aan de orde zal zijn. Dat
onderdeel van de bedenkingen richt zich evenwel tegen een onderdeel van de toelichting, wel-
ke geen deel uitmaakt van het juridische plan en daarmee geen juridische betekenis heeft.
Het argument van de gemeente dat de strook wonen-werken niet op een andere plaats zou
kunnen worden aangelegd uit oogpunt van milieuzonering achten wij in zichzelf niet door-
slaggevend. Ook de parallelle strook langs de oostkant van de Om den Noort is aangewezen
voor milieucategorieën 1 en 2, maar dan zonder bedrijfswoningen. Niet valt in te zien dat in
het zuidelijke deel van die strook geen bedrijfswoningen mogelijk zouden zijn, gelet op de
omgevingssituatie (woningen verspreid en langs de Oppers). Bedrijfswoningen in het noor-
delijk deel van die strook (ten noorden van de geprojecteerde ontsluiting), als ook in de
7_
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strook naast het entrainement kunnen inderdaad beperkingen met zich meebrengen voor te	
vestigen bedrijven categorie 3 (en bij vrijstelling categorie 4) in de aansluitende terreinzone	
C- binnen de Om den Noort. Wij zien hierin, mede gelet op de al eerder genomen planologi-	
sche stappen bij aanleg van de rondweg, onvoldoende aanleiding om goedkeuring te ont-	
houden, mede omdat de strook wonen-werken op zichzelf afdoende landschappelijk zal wor-	
den ingebed.	
Het argument inzake de hogere waarde geluidshinder achten wij in zichzelf niet doorslagge-	
vend van betekenis voor de te maken keuze.	
Wij achten deze bedenking, alles overwegend, ongegrond.	
	
BESLUIT	
	
Wij keuren het bestemmingsplan goed.
Wij verklaren de bedenkingen van de heer B.Brummelman ongegrond.	
Raadsbesluit, plankaart en voorschriften zijn gewaarmerkt.	
Wij beschouwen deze brief tevens als bekendmaking van ons besluit aan de gemeenteraad,	
als bedoeld in artikel 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht	
Reclamant is, door het toezenden van een afschrift van het besluit, op de hoogte gesteld van
ons besluit.
~n Fryslân,
voorzitter
i
m~ J. er , secretaris
:,
,
;
Informatie Rechtsbescherming
Tegen een besluit van Gedeputeerde Staten tot (gedeeltelijke) goedkeuring van een bestemmings-
plan kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Indien een belanghebbende redel~kervv~s kan worden venweten, dat hij niet tijdig bij Gedeputeerde
Staten bedenkingen tegen het bestemmingsplan heeft ingebracht, kan geen beroep worden inge-
steld.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
_g_
Hoogachtend,
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Aan de gemeenteraad 
 
 
Inleiding
Eind 1999 is gestart met de herziening van het bestemmingsplan industrieterrein Wolvega (Schipsloot). Deze 
herziening is zowel conserverend als ontwikkelend van aard. Begin 2001 is een eerste stap gezet in de 
inspraakprocedure ex artikel 6a van de Wet op de ruimtelijke ordening. Het voorontwerpbestemmingsplan 
heeft ter inzage gelegen, waarbij toepassing is gegeven aan de gebruikelijke inspraakmogelijkheden. Tevens 
is op dat moment invulling gegeven aan het verplicht overleg met diverse instanties, krachtens artikel 10 van 
het Besluit op de ruimtelijke ordening. De resultaten van inspraak en overleg zijn als bijlage bij het plan 
gevoegd. 
Het is toen niet tot een afronding van de voorgenomen herziening gekomen. Onlangs is het vervolgtraject in 
gang gezet. 
Wet- en regelgeving is aangepast en aangescherpt. Soms is er inmiddels sprake van veranderende inzichten. 
Op basis van verschillende ontwikkelingen is met betrokken instanties opnieuw ambtelijk overleg gevoerd en 
het voorontwerpbestemmingsplan van destijds gescreend en aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
onlangs ter inzage gelegen.  
Uw raad wordt nu gevraagd om een standpunt in te nemen omtrent een ingebrachte zienswijze en de nog 
voorgestelde ambtelijke wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Tot slot vragen wij uw raad het nieuwe 
bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Voorstel
a. In te stemmen met de Reactienota ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega 

(Schipsloot); 
b. De ingebrachte zienswijze ontvankelijk en grotendeels ongegrond te verklaren; 
c. Het Bestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega (Schipsloot) gewijzigd vast te stellen. 

 
Argumenten 
a.1) De Reactienota omvat de laatste stap van de voorbereidende fase voor vaststelling van het 
bestemmingsplan Uitbreiding industrie Wolvega (Schipsloot) 
In de reactienota zijn de ingebrachte zienswijze en onze reactie daarop met bijhorend afdoeningsvoorstel 
opgenomen. Ook zijn daar de nog ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde ambtelijke 
wijzigingen verwoord. 
 
b.1 De ingebrachte zienswijze heeft geen dusdanige nieuwe gezichtspunten opgeleverd, die zouden moeten 
leiden tot  voorstellen voor inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega heeft vanaf 7 juni 2007 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is de mogelijkheid geboden om zienswijzen bij uw raad 
in te dienen.  
Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door: de heer B. Brummelman Oppers 112 te Sonnega. 
In de Reactienota ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega wordt op de 
ontvankelijkheid van voornoemde zienswijze ingegaan. Vervolgens wordt per onderdeel van deze zienswijze 
een inhoudelijke reactie gegeven en een voorstel gedaan omtrent de wijze waarop het wordt betrokken bij de 
totstandkoming van het definitieve bestemmingsplan. De Reactienota is als bijlage opgenomen in het 
voorliggend bestemmingsplan. 
 
c.1) Het nieuwe bestemmingsplan maakt een breed scala van bedrijfsvestiging mogelijk 
Het plangebied omvat een zone wonen en werken en zones voor lichtere, middelzware en zwaardere 
bedrijvigheid. Er is sprake van een goede aanvulling op de reeds beschikbare en de nog te ontwikkelen 
bedrijventerreinen. Op dat punt wordt de diversiteit vergroot.  
 
c.2) Fase 1 & 2 (gebied binnen Om den Noort) omvat de meest ideale wegenstructuur c.q. hoofdverkaveling . 
Bij de hoofdverkaveling en wegenstructuur is onder meer gekeken naar de potentiële vraag naar kavels, 
efficiënt toekomstig gemeentelijk uitgiftebeleid (incl. diversiteit en flexibiliteit kaveluitgifte), exploitatie, 
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beeldkwaliteit, milieuzonering (inclusief externe veiligheid, uitstraling bestaande bedrijvigheid en 
bescherming bestaande burgerwoningen), waterhuishouding, vigerend planologisch regime en ontsluiting 
(incl. langzaam verkeersstructuur). 
 
Kanttekeningen
c.1) Nieuwe wet- en regelgeving legt een nadrukkelijker relatie tussen ruimtelijke ordening en externe 
veiligheid en heeft consequenties voor het nu voorliggende bestemmingsplan 
Het begin 2001 ter inzage gelegen voorontwerpbestemmingsplan is alsnog getoetst aan de eind 2004 van 
kracht geworden wet- en regelgeving externe veiligheid en is ook op dat punt volledig geactualiseerd. 
Conform de nieuwe wet- en regelgeving is de Brandweer Fryslân alsnog om advies gevraagd.  
Er moet nu ook worden gekeken naar de ‘risico-uitstraling’ van bedrijven, die op zich buiten het plangebied 
zijn gelegen, maar wel een risico-uitstraling hebben in het plangebied. Deze ‘risico-uitstraling’ is alsnog 
‘vertaald’ in het voorliggende bestemmingsplan en legt, ten opzichte van de oorspronkelijke opzet 
(voorontwerpbestemmingplan) in een klein deel van het plangebied aanvullende randvoorwaarden op voor 
bedrijfsvestiging. 
 
Financiën
nvt 
 
Communicatie
Uw raadsbesluit wordt gepubliceerd. De indiener van de zienswijze wordt schriftelijk van uw besluit op 
de hoogte gesteld. Uw besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd en Gedeputeerde Staten van Friesland. 
 
Bijlagen (worden meegezonden) 
nvt 
 
Ter inzage liggende stukken (leeskamer) 
- Het gewijzigde bestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega 
- Reactienota ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega (Schipsloot) 
 
Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf, 
de secretaris, de burgemeester, 
VAN MAURIK. VAN KLAVEREN. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Raadsbesluit nummer: 2007/88. 
 
 
 
 De raad van de gemeente Weststellingwerf; 
 overwegende dat het bestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega (Schipsloot) 
voorziet in een actuele bestemmingsregeling voor het desbetreffende plangebied; 

dat omtrent het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreidingindustrieterrein Wolvega 
overleg is gepleegd als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985; 

dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is voldaan aan de bepalingen van de 
gemeentelijke Inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

Dat het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaart, voorschriften en een 
plantoelichting, waarin opgenomen een omschrijving van de in het plan vervatte bestemmingen als 
bedoeld in artikel 12, lid 1 onder a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, met ingang van 7 
juni 2007 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage heeft gelegen, waarbij de mogelijkheid is 
geboden om zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen kenbaar te maken; 

dat ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan één zienswijze is ingediend, door: de 
heer B. Brummelman Oppers 112, 8478 HA Sonnega 

dat in de Reactienota ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega 
(Schipsloot) is ingegaan op de ontvankelijkheid van de ingediende zienswijze en dat deze is voorzien 
van een afdoeningvoorstel; 

dat in de Reactienota ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega 
(Schipsloot) tevens voorstellen zijn gedaan tot ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan 
Uitbreiding industrieterrein Wolvega; 

dat de in deze Reactienota opgenomen voorstellen hier als ingelast moeten worden 
beschouwd; 

dat burgemeester en wethouders op 18 oktober 2007 tevens hebben besloten met de 
voorstellen in te stemmen en dat er een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan moet 
worden aangebracht; 

dat voor de aan te brengen wijzigingen wordt verwezen naar de Reactienota Uitbreiding 
industrieterrein Wolvega (Schipsloot); 

dat de ingediende zienswijze ontvankelijk en grotendeels ongegrond dient te worden 
verklaard en het bestemmingsplan gewijzigd moet worden vastgesteld; 

gelet op hoofdstuk IV, afdeling 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, hoofdstuk IV, 
afdelingen 1 en 3 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 
 

 b e s l u i t : 

a. In te stemmen met de Reactienota ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega 
(Schipsloot); 

b. De ingebrachte zienswijze ontvankelijk en grotendeels ongegrond te verklaren; 
c. Het Bestemmingsplan Uitbreiding industrieterrein Wolvega (Schipsloot) gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2007, 
de griffier,                                                                         de voorzitter, 
 



Het beroepschrift moet worden onderfekend en tenminste bevatten: ~`~
Naam en adres van de indiener,~ dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden voor het beroep.
De beroepsterm jn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag waarop het besluit omtrent de
goedkeuring en het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage worden gelegd.
Burgemeester en wethouders maken de aanvang van de termijn bekend in de Nederlandse Staats-
courant, in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze
(gemeentelijk publicatiebord).
	
Volgens artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit omtrent goedkeuring	
met het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde be-	
roepsterm~n, ongeacht of een beroepschrift is ingediend.	
Gedurende de beroepstermijn kunnen degenen die tot indiening van een beroepschrift gerechtigd	
zijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de	
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.	
Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het goedkeuringsbesluit en het	
(gehele) bestemmingsplan niet in werking zolang op dat verzoek nog niet is beslist.	
Na beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening treden de niet door een schorsing getrof	
fen plandelen alsnog in werking.	
_g_
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