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1.  Inleiding 

1.1. Vigerende plannen 

Het voorliggende bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het dorp 
Scherpenzeel. Het vigerende bestemmingsplan Scherpenzeel is vastgesteld op 19 augustus 
1974 en goedgekeurd op 15 april 1975. 

1.2. Situering van het plangebied 

 
Scherpenzeel is één van de kernen in de gemeente Weststellingwerf en heeft ongeveer 400 in-
woners. Scherpenzeel is een lintdorp. Het plangebied heeft betrekking op het dorp Scherpen-
zeel. De begrenzing van het bestemmingsplan sluit in grote lijnen aan bij die van het bestem-
mingsplan "Buitengebied Weststellingwerf". 

1.3. Aanleiding 

Een groot aantal bestemmingsplannen binnen de gemeente Weststellingwerf is verouderd en 
wat betreft de planologisch-juridische regeling niet meer actueel. Dit is voor de gemeente aan-
leiding om door middel van een inhaalslag over actuele en eenduidige bestemmingsplannen te 
beschikken. Actualisering van het plan is inmiddels wenselijk en noodzakelijk. Uitgangspunt is 
te beschikken over goed leesbare, praktisch hanteerbare en goed handhaafbare plannen. 
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1.4. Planvorm 

De gemeente Weststellingwerf kiest in principe voor integrale omgevingsplannen. Het bestem-
mingsplan gaat, in ieder geval in de toelichting, in op de aspecten archeologie, ecologie, milieu, 
bodemkwaliteit, externe veiligheid, water en luchtkwaliteit. 
Het bestemmingsplan Scherpenzeel kent deels gebiedsgerichte bestemmingen, wat inhoud dat 
bestemmingen worden toegekend aan samenhangende gebieden en niet aan de functie van in-
dividuele percelen. Binnen zo'n gebied worden dan de functies mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld 
woondoeleinden (wonen maar ook woonstraten, groen, nutsvoorzieningen en dergelijke). In be-
ginsel leidt een gebiedsgerichte wijze van bestemmen tot een meer globaal en flexibel bestem-
mingsplan. Dit biedt zekere voordelen, maar biedt ook minder zekerheid. 
 
De tegenhanger van de gebiedsgerichte systematiek is het functioneel bestemmen. Per functie 
wordt dan een bestemming aan gronden toegekend. Zo zijn bijvoorbeeld bedrijven (buiten een 
bedrijventerrein) individueel bestemd en zijn belangrijke groenvoorzieningen en wegen met 
meer dan een ontsluitingsfunctie van een aparte bestemming voorzien. Zo zijn onder meer ho-
reca- en sportvoorzieningen individueel bestemd 

1.5. Opzet plan 

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt het plangebied beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op 
het programma van eisen, waarbij het overheidsbeleid in beeld komt en de relevante wet- en 
regelgeving nader wordt toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de planologische rand-
voorwaarden van het bestemmingsplan en in hoofdstuk 5 op de juridische opzet. De financiële 
aspecten en de economische uitvoerbaarheid komen in hoofdstuk 6 aan de orde.  

1.6. Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen  

Bij brief van 11 oktober 2005 heeft de Minister van VROM gemeld dat digitale ruimtelijke plan-
nen met ingang van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden gesteld. Alle 
nieuwe ruimtelijke plannen moeten vanaf de invoering van de wet digitaal, uitwisselbaar en ver-
gelijkbaar worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld. Bestaande ruimtelijke plannen 
moeten binnen 10 jaar eveneens aan die eisen voldoen.  
Ruimtelijke plannen moeten verder voor iedereen vergelijkbaar zijn. Voor bestemmingsplannen 
is daarom door de gezamenlijke DURP-partners, 'Het voorstel voor de standaard voor vergelijk-
baarheid' ontwikkelt. DURP is de afkorting voor Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen. 
 
Gezamenlijk vormen bovengenoemde standaarden een set afspraken om alle bestemmings-
plannen vergelijkbaar te kunnen uitwisselen en gezamenlijke afspraken en standaarden als de-
ze zijn onmisbaar.  
Dit bestemmingsplan is conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen opgesteld, 
met dien verstande dat nieuwe bestemmingen dezelfde functies mogelijk maken als bij recent 
vastgestelde bestemmingsplannen 
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2.  Beschrijving plangebied 

2.1. Beschrijving 

Scherpenzeel ligt in het zuidwestelijk deel van gemeente Weststellingwerf. De bebouwing van 
Scherpenzeel wordt bepaald door een lintbebouwing langs de Grindweg. Aan de noordzijde is 
vanaf de Grindweg tot aan het Voetpad een woongebied. Aan de zuidzijde grenst Scherpenzeel 
aan de Pieter Stuyvesandweg, de verbindingsweg tussen Wolvega en Kuinre. In noordelijke 
richting verbindt de Grindweg Scherpenzeel met het dorp Munnekeburen. 
Aan de oostzijde van Scherpenzeel ligt het natuurreservaat De Rottige Meenthe van circa 1.000 
ha. Dit natuurreservaat is struweelrijk doordat de verlandingsprocessen op een aantal plaatsen 
ver gevorderd zijn. De Pieter Stuyvesantweg snijdt dit gebied in tweeën; faunapassage onder de 
weg verbinden de beide gebiedsdelen, waardoor otters sinds kort weer in het gebied leven.  

2.2. Historie 

Scherpenzeel is afgeleid van: Skerp of Skarp was de naam van een sakser die vroeger een 
zeel(zaalhuis) had bewoond op de plaats van Scherpenzeel.  
 
Scherpenzeel had een eigen kerk met een torentje. In de kerk is slechts één ongeschonden 
zerk aangetroffen: die van predikant Obertus Niederhuys. Vroeger stond hier een klooster onder 
de ambt van Stavoren. 
In 1840 waren er in Scherpenzeel 29 huizen. De huizen lagen door uitgestrekte wei- en hooi-
landen omringd langs de weg. Er waren toen 180 inwoners, die meest in de landbouw hun be-
staan vonden. De landerijen lopen van de Scheene tot aan de Kuinder.  

2.3. Toerisme en recreatie 

Toerisme en recreatie zijn voor Scherpenzeel 
van belang. Het landschap is afwisselend 
met bos, landelijk gebied en waterrijke ge-
bieden. Rond het dorp ligt een uitgebreid 
netwerk van fiets- en wandelpaden. Ook 
loopt de lange afstands wandeling (LAW) 
'Zuiderzeepad' van Ossenzijl naar Lemmer 
dwars door het dorp. Het natuurgebied de 
Rottige Meenthe biedt fantastische mogelijk-
heden voor de kanoliefhebber, en de visser 
kan hier van de rust, ruimte en natuur genie-
ten. 

2.4. Wonen 

In 1912 is de woningstichting opgericht. Net als veel maatschappelijke organisaties die in die tijd 
werden opgericht, is de woningbouwcorporatie als het ware uit nood ontstaan. De slechte woon-
omstandigheden waren aanleiding tot de oprichting. De activiteiten waren in eerste instantie er-
op gericht op die groepen in de maatschappij voor wie de woningnood dringend was. Velen 
woonden nog in plaggenhutten. 
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Het bestuur zette zich in voor woningbouw voor de arbeidersbevolking. De krotten in de velden 
verdwenen en de bewoners kregen vaak een nieuwbouwwoning in het dorp. De armoede waar-
in de mensen toen leefden is verleden tijd. 
De oorspronkelijke (woon)bebouwing bestaat vooral uit lintbebouwing langs de Grindweg. Na-
dien is er nabij de kerk nieuwbouw gerealiseerd. 

2.5. Bedrijvigheid  

In Scherpenzeel is een aantal bedrijven gevestigd zoals een supermarkt, bouwbedrijf, fietsban-
denimporteur en VVV. Deze bedrijven zijn binnen de dorpsstructuur gesitueerd. De bestaande 
bedrijven zijn door middel van een milieuvergunning dan wel een melding (op basis van een al-
gemene maatregel van bestuur) aanvaardbaar.  

2.6. Monumenten 

De Nederlands Hervormde kerk aan de Grindweg 139 in 
Scherpenzeel is een rijksmonument.  

2.7. Ruimtelijke structuur 

 
Het dorp Scherpenzeel is gelegen aan 2 van noord naar zuid lopende wegen, te weten de 
Grindweg en het Voetpad. Deze worden ten noorden van de Nederlands Hervormde kerk door 
middel van De Ribbe met elkaar verbonden. Scherpenzeel is een typisch lintdorp met nog vele 
doorkijkjes naar het buitengebied. De bebouwing is niet planmatig ontwikkeld, maar individueel 
per beschikbare kavel met vooral vrijstaande woningen. Door de verschillende bouwjaren en de 
wisselende kavelgroottes is een lintdorp met een geheel eigen uitstraling ontstaan. Het beeld 
van de wisselende schaalgroottes door de bedrijven en voorzieningen die aan het lint zijn gele-
gen. Het dorplint contrasteert daarin sterk met de woonbuurt aan de Ribbe en de Kragge. Dit 
buurtje is volledig gericht op de woonplaats en kent vrijstaande, halfvrijstaande- en rijenwonin-
gen. 
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2.8. Verkeer 

Het dorp Scherpenzeel heeft een duidelijke doorgaande route waaraan zich voornamelijk wo-
ningen en bedrijven bevinden. De toegestane snelheid op de wegen in de kern is 30km/uur. Het 
parkeren vindt plaats langs de weg. De openbare vervoersvoorziening van Scherpenzeel be-
staat uit een buslijn van Wolvega via Sonnega/Oldelamer/Munnekeburen naar Scherpenzeel en 
dan naar Emmeloord. Het dichtstbijzijde treinstation bevindt zich in Wolvega. De Pieter Stuyve-
santweg zorgt voor een snelle autoverbinding naar Wolvega. 

2.9. Groen 

Scherpenzeel ligt in een laag waterrijk gebied en is omgeven door vele sloten. Scherpenzeel is 
een typisch wegstreekdorp. Door de open bebouwing en het daarachter liggend agrarisch ge-
bied is een dorp met een duidelijk groen karakter ontstaan. Bij kleinschalige woningbouw dient 
deze uitstraling zoveel mogelijk behouden te blijven. 
 



    STREEKPLAN ZO FRIESLAND
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3.  Programma van eisen 

3.1. Rijks beleid 

Nota Ruimte 
 
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin het nationaal ruimtelijk beleid en 
de bijbehorende doelstellingen tot 2020 (met een doorkijk naar de periode 2020-2030) zijn op-
genomen. Hoofddoel is het scheppen van ruimte voor de ruimtevragende functies met als 
(sub)doel de bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland. Naast deregulering en 
decentralisatie hanteert de Nota ontwikkelingsplanologie en uitvoeringsgerichtheid. 
Het rijk mengt zich niet in kwesties op microniveau maar stuurt op hoofdlijnen. Het motto is "De-
centraal wat kan, centraal wat moet". De verantwoordelijkheid voor de inrichting van het ruimte-
lijk gebied wordt neergelegd bij decentrale overheden. Uitgangspunt is dat er geen rode contou-
ren meer gelden en provincies en gemeenten zelf - met inachtneming van bepaalde hoofdregels 
- bepalen waar ze bouwen.  

3.2. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân Om de kwaliteit fan de romte (zie nevenstaande afbeelding) 
 
Op 13 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten een nieuw Streekplan voor de periode tot 
en met 2015 vastgesteld. Centraal in dit streekplan staat de ruimtelijke kwaliteit. Meer dan in het 
vorige streekplan wordt de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt genomen voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij kiest de provincie voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden en een 
vitaal platteland. Hoewel de dynamiek op het platteland lager ligt dan in stedelijk gebied, woont 
en leeft hier ongeveer zestig procent van de Friese bevolking. Mensen moeten er daarom werk 
en voorzieningen kunnen vinden die passen bij de aard en schaal van het gebied. De vitaliteit 
mag niet onder druk komen te staan door het verminderen van het aantal agrarische bedrijven 
en het verdwijnen van (commerciële) voorzieningen. 
 
De kernen in Weststellingwerf zijn, overeenkomstig het streekplan, ingedeeld als regionaal cen-
trum (Wolvega), Noordwolde is aangemerkt als recreatiekern en de overige kernen worden klei-
ne kernen genoemd, (waarbij Scherpenzeel door natuurgebied de Rottige Meenthe is aange-
merkt als verblijfsrecreatiegebied. 
 
In het streekplan is voor kleine kernen een terughoudend woningbouwbeleid opgenomen. Wo-
ningbouw op het platteland is primair gericht op de plaatselijke woningbehoefte, dat wil zeggen 
op de reële woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf. De verdeling van de beschikbare 
woningbouwruimte op het platteland is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De ver-
deling per kern is dan ook in het gemeentelijk volkshuisvestingsplan opgenomen. Wel geeft de 
provincie aan dat de realisering van voldoende levensloopbestendige woningen in zowel het la-
gere, als het middensegment (huur én koop) van belang is. 
 
Ten aanzien van bedrijvigheid wordt voor kleine kernen gesteld dat ruimte voor lokale bedrijven 
bijdraagt aan de levendigheid en de economische vitaliteit op het lokale schaalniveau. Primair 
wordt binnen het bestaande bebouwde gebied gezocht naar ruimte door onder meer functiever-
anderingen, het intensiveren en combineren van functies en het benutten van open ruimten. 
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Daarnaast is er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid aan de rand van de kernen onder de volgende 
voorwaarden: 
 het totale ruimtebeslag van het bedrijf staat, (ook op langere termijn) en blijft in een redelij-

ke verhouding tot de schaal van de kern; 
 een verantwoorde milieuhygiënische inpassing is gewaarborgd; 
 er wordt rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden (dit stelt 

eisen aan de beeldkwaliteit en de wijze van landschappelijke inpassing); 
 met de aanwezige infrastructuur zijn bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleef-

baarheid in voldoende mate te waarborgen. 
 
Voor wat betreft recreatie is de provincie in dit gebied ook terughoudend. Wel kan hier gewezen 
worden op de ontwikkelingsmogelijkheden van de (natuur- en vaar)recreatie in en nabij Rottige 
Meenthe en met name rond de Driewegsluis. De ontwikkeling van recreatie zal zich op deze 
gebieden toespitsen. In de nabij deze gebieden gelegen dorpen Munnikenburen, Sonnega en 
Oldetrijne, zal de recreatiefunctie niet of nauwelijks groeien. Wel speelt hier mee dat grenzend 
aan Munnikenburen en Sonnega enkele gebieden als natuurgebied worden ingericht en dat dit 
resulteert in een uitbreiding van het natuurreservaat de Rottige Meenthe. Dit is gedaan om een 
betere buffering tussen het kerngebied Rottige Meenthe en het omliggende ontwaterde land-
bouwgebied te realiseren. Voor de kernen zelf heeft deze uitbreiding geen consequenties. Door 
Scherpenzeel loopt een LAW route van Ossenzijl naar Lemmer. Aan deze LAW ziet de provincie 
mogelijkheden voor kleinschalige recreatieve voorzieningen.  

3.3. Gemeentelijk beleid 

Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 
 
In februari 2002 is het structuurplan voor de hele gemeente Weststellingwerf totstandgekomen. 
Het structuurplan is opgesteld vanuit de wens om alle lopende projecten te kunnen inpassen en 
om kaders te kunnen scheppen voor een toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Het ruim-
telijke beleid wordt hierbij gekoppeld aan de ruimtelijke kwaliteit, de identiteit en de duurzaam-
heid van de gemeente.  
In het structuurplan wordt gekozen voor Wolvega als hoofdkern van de gemeente met daarbij 
ook alle ontwikkelingsmogelijkheden. Noordwolde is de tweede woon- en recreatiekern van de 
gemeente en krijgt ook de nodige ontwikkelingsmogelijkheden.  
Voor de overige kernen wordt uit overwegingen die te maken hebben met landschap en mobili-
teit een consoliderend beleid gevoerd (het versterken van de bestaande lintstructuren staat 
daarbij voorop). In het buitengebied worden geen nieuwe woningen en bedrijven toegestaan. In 
het structuurplan is aangegeven dat er geen planmatige uitbreidingen meer zullen plaatsvinden 
bij de overige kernen in de gemeente. Rondom de kernen zijn dan ook contouren (zie het frag-
ment van de structuurplankaart) aangegeven waarbinnen de ontwikkelingen (rekening houdend 
met de inzet volgens het volkshuisvestingsplan) plaats moeten vinden. In het Structuurplan 
wordt aangegeven dat kleinschalige, routegebonden recreatie in/rond de Rottige Meenthe moet 
worden bevorderd. Dit kan onder andere door nieuwe en herstel van verdwenen voetpaden. 
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Scherpenzeel 
 
Het lintdorp Scherpenzeel ligt op de grens van de Rottige Meenthe en de veenpolders rond de 
Gracht. Door deze grote landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten in de nabijheid heeft het 
dorp een strakke contour gekregen. Er wordt in Scherpenzeel alleen nog enige ruimte geboden 
voor het afronden van het lint aan de noord- en zuidzijde. Verder verdichten en uitbreiden, voor 
zover nodig, zal dus geheel binnen het lint dienen plaats te vinden, bijvoorbeeld door herstructu-
rering en verplaatsing van functies. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van zwaar transport kan 
verplaatsing worden overwogen. 

 
Economisch-ruimtelijk onderzoek 
 
In maart 1999 is voor Weststellingwerf door de Wetenschapswinkel voor Economie van de 
Rijksuniversiteit Groningen een economisch-ruimtelijk onderzoek (De concurrentiekracht van 
Weststellingwerf, een economisch-ruimtelijk perspectief) verricht. Daaruit komt naar voren dat 
een relatief groot deel van de zittende bedrijven in de gemeente geen uitbreidingsplannen heeft. 
De kans op nieuwvestiging van grote bedrijven is het grootst in Wolvega gezien het goed ont-
sloten bedrijventerrein. De kans voor nieuwvestiging van grote bedrijven elders in de gemeente 
is, ook gezien de nabijheid van grote bedrijventerreinen in Heerenveen en Steenwijk, klein.  
Wel  is sprake van kansen voor toerisme en recreatie, nevenactiviteiten in de landbouw en 
kleinschalige, hoogwaardige dienstverlenende bedrijvigheid in eenmanszaken of kleine bedrij-
ven. Omdat behalve Wolvega en Noordwolde in de kernen de nadruk ligt op de woonfunctie, zal 
de groei van de bedrijfsfunctie in Scherpenzeel beperkt blijven. 
 
Woonplan 
 
In 1999 is het Woonplan van de gemeente Weststellingwerf - destijds nog betiteld als het Volks-
huisvestingsplan - vastgesteld. De nota bevatte een analyse van de woningmarkt van eind jaren 
negentig, op basis waarvan een beleidsvisie voor de periode tot 2010 is beschreven. In deze 
nota werd voor de kleinere kernen in de gemeente Weststellingwerf uitgegaan van vervangende 
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nieuwbouw bij herstructurering en een beperkte toename van de woningvoorraad in de periode 
1999-2010 zodat de natuurlijke groei van de bevolking kon worden opgevangen. 
 
In de jaren 2002 en 2003 is zowel de analyse als het gemeentelijke uitvoeringsprogramma ge-
actualiseerd: de Monitoren Woonplan 2002 en 2003 en in een convenant zijn de prestatie af-
spraken met beide corporaties vastgelegd. In verband met recente veranderingen op de wo-
ningmarkt en de verschillende plannen die in de gemeente op stapel staan, is de woonvisie op-
nieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in een conceptWoonplan (29 juni 2006). 
De meeste uitgangspunten uit het volkshuisvestingsplan zijn nog steeds actueel. Het bevorde-
ren van leefbaarheid van bestaande wijken, meer woningen voor ouderen, intensief sociaal be-
heer, het voorkomen van verpaupering, de landschappelijke inpassing bij dorpen en het evalue-
ren van het woonruimteverdelingsysteem gelden nog steeds als richtinggevende uitgangspun-
ten. 
Het nieuwe woonplan richt zich op het creëren van een voldoende en passend aanbod in alle 
segmenten in de markt, het vergroten van de kwaliteit van het wonen in alle wijken en dorpen 
en het vergroten van kansen voor doelgroepen op de lokale woningmarkt. Bij deze laatste doel-
stelling gaat het vooral om de doelgroepen ouderen, zorgbehoevenden en mensen met lage in-
komens/starters. 
 
De woningproductie zal gelijkmatig over de jaren verdeeld worden en moet bijdragen aan de di-
versiteit van de woningvoorraad en de leefbaarheid van wijken en dorpen. Aan herstructure-
ringsmaatregelen en de verkoop van huurwoningen wordt een groot belang gehecht. In dorpen 
is woningbouw alleen gericht op de eigen behoefte en moet dit goed landschappelijk worden in-
gepast (zoals in het structuurplan is aangegeven ). 
 
In het programmatische gedeelte van het woonplan zijn voor de kern Scherpenzeel geen con-
crete projecten in de planning opgenomen. 
 
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 
 
In het GVVP (vastgesteld in 2000) is de gemeentelijke visie ten aanzien van het verkeersbeleid 
opgenomen. Hierin is aangegeven dat de gemeente het Duurzaam-Veilig beleid verder wil 
vormgeven. Dit betekent dat het wegennet zal worden ingericht met de volgende typen wegen: 
1. De stroomwegen. Dit zijn de hoofdwegen en regionale hoofdwegen en hier geldt een maxi-

mumsnelheid van 100/120km/uur; 
2. De gebiedsontsluitingswegen (80km/uur) zijn de wegen die gebieden aansluiten op het 

hoofdwegennet (80km/uur). 
3. De wegen in het landelijk verblijfsgebied krijgen de typering erftoegangswegen (categorie A 

(met vrijliggend fietspad) 60+ km/uur, categorie B 60km/uur).  
4. Voor alle bebouwde kom-gebieden geldt tenslotte een inrichting als verblijfsgebied. 

Hierbij past een maximumsnelheid van 30km/uur. In het GVVP wordt aangegeven dat in alle 
kleine kernen de inrichting als 30km-zone de hele dorpskern zal omvatten. 
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Welstandsnota 
 
In de Welstandsnota (juni 2004) van de gemeente Weststellingwerf wordt de kern Scherpen-
zeel, beschreven als een streekdorp. De van oudsher aanwezige, veelal agrarische, bebouwing 
is verdicht tot een dorpslint.  
Hierna worden de van toepassing zijnde gebieden en de daarbij te voeren beleidslijn aangege-
ven. 
Gebiedsnummer 2 Lintbebouwing: 
De lintbebouwing in de diverse kernen kent vrij open bebouwingswanden met individuele pan-
den. Hoe verder de panden van het 'dorpscentrum' zijn verwijderd, hoe meer de bebouwings-
dichtheid vaak afneemt en hoe meer het aantal boerderijen vaak toeneemt. Deze linten kennen 
een regulier welstandsambitieniveau met de nadruk op het respecteren van de bestaande kwali-
teit. 
 
Gebiedsnummer 6 Uitbreidingen (seriematig): 
De bebouwing in de nieuwe delen van het plangebied van het bestemmingsplan voor de kern 
van Oosterstreek vallen in het gebied met de typering 'Uitbreiding (seriematig)'. Hier is sprake 
van bebouwing met vaak een duidelijke bebouwingsstructuur. Lange, rechte straten met daar-
aan de repeterende bebouwing. Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. 
 
Gebiedsnummer 7 Uitbreidingen (individueel): 
Deze woningen staan veelal in wijken die vaak royaal van opzet zijn, met veel groen en water. 
De woningen zijn per cluster of straatzijde gegroepeerd en in aantal ondergeschikt aan de indi-
viduele woningen. Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. 
 
Gebiedsnummer 10 Bedrijventerrein: 
Voor de gebieden is een regulier ambitieniveau van kracht. De nadruk ligt op respecteren van 
de bestaande basiskwaliteit. Incidentele veranderingen worden mogelijk geacht, mits deze res-
pect tonen voor het reeds aanwezige bebouwingsbeeld. 
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4.  Planologische randvoorwaarden 

4.1. Archeologie 

Verdrag van Malta/Valletta  
 
In verband met de implementatie van het Europese Verdrag van Malta/Valletta is in oktober 
2003 het wetsvoorstel Wet op de archeologische monumentenzorg ingediend bij de Tweede 
Kamer. Op 1 september 2007 is de “Wet op de archeologische monumentenzorg” (Wamz) in 
werking getreden. Deze wet maakt formeel gezien deel uit van de Monumentenwet 1988 (Mw). 
Het belangrijkste doel van de Wamz is de bescherming van de aanwezige en de te verwachten 
archeologische waarden door het reguleren van bodemverstorende activiteiten. Andere doel-
einden zijn het bieden van een wettelijke grondslag voor het “verstoorder betaalt-principe” en de 
beschrijving van de archeologische infrastructuur. 
 
Zoals uit meerdere onderdelen blijkt is het plan voor Scherpenzeel meer gericht op beheer en 
het huidig functioneren. Archeologische waarden zullen dan ook in eerste instantie niet aange-
tast worden, omdat geen ingrepen worden voorzien die een verstoring van het bodemprofiel 
met zich meebrengen. Dit tegen de achtergrond dat nauwelijks nieuwe woningen (kunnen) wor-
den toegevoegd. In dat kader wordt opgemerkt dat voor de middels een wijzigingsbevoegdheid 
te realiseren woongebieden afzonderlijke archeologische onderzoeken zullen moeten worden 
uitgevoerd. Dit is als wijzigingsvoorwaarde in de voorschriften opgenomen. Wel is vervanging 
van bestaande bebouwing mogelijk. Wanneer daarbij, bijvoorbeeld met een vergroting van op-
pervlak en/of diepere fundering, de bodem tot op een grotere diepte dan daarvoor het geval is 
geweest verstoord gaat worden, kunnen er wel archeologische belangen in het geding komen. 
Voor een conserverend bestemmingsplan zoals dat van Scherpenzeel geldt dat de archeologi-
sche terreinen in het plan opgenomen moeten worden en dat het behoud van de archeologi-
sche waarden in de grond wordt gewaarborgd. 
 
AMK en IKAW 
 
In de plantoelichting bij een bestemmingsplan moet worden ingegaan op het gemeentelijke be-
leid ten aanzien van de bekende en de te verwachten archeologische waarden. Bekende ar-
cheologische waarden zijn aangegeven op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) die 
gemaakt is door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Te verwach-
ten archeologische waarden zijn gebiedsgewijs te vinden op de Indicatieve Kaart Archeologi-
sche Waarden (IKAW) die eveneens gemaakt is door de ROB. 
 
FAMKE 
 
De provincie Friesland heeft sinds het voorjaar van 2003 de Friese Archeologische Monumen-
tenkaart Extra (FAMKE) beschikbaar. Op 15 november 2004 is de Cultuur Historische Kaart 
(CHK), waarvan de FAMKE deel uitmaakt, compleet vernieuwd. De FAMKE bestaat uit twee ad-
vieskaarten, voor de perioden steentijd/bronstijd en ijzertijd/middeleeuwen.  
Wat betreft de steentijd/bronstijd kent van het plangebied het advies “Karterend onderzoek 1 en 
3”. In de gebieden "Karterend onderzoek 1" kunnen zich archeologische resten uit de steentijd 
vlak onder de oppervlakte bevinden, afgedekt door een dun veen- of kleidek. De conservering 
van eventueel aanwezige resten is nu nog goed, maar de archeologische resten zijn wel zeer 
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kwetsbaar. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 500m² een karte-
rend (boor)onderzoek uit te laten voeren, waarbij minimaal twaalf boringen per hectare worden 
gezet, met een minimum van twaalf boringen voor gebieden kleiner dan een hectare. 
 
De resultaten van een dergelijk karterend booronderzoek kunnen inzicht geven in de aanwezig-
heid van dekzandkopjes of -ruggen, waarop zich archeologische resten kunnen bevinden. Het 
booronderzoek dient zich vooral te richten op het microreliëf van het zand onder het veen- of 
kleidek. Mochten zich in de gebieden dekzandkoppen of - ruggen bevinden, dan beveelt de pro-
vincie aan een waarderend onderzoek te laten verrichten op de gevonden koppen (zie advies 
‘waarderend onderzoek’). De resultaten kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet 
bezwaarlijk is, of met welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden.  
 
In de gebieden "Karterend onderzoek 3" kunnen zich op enige diepte archeologische lagen be-
vinden uit de steentijd, die zijn afgedekt door een veen - of kleidek. Mochten zich hier archeolo-
gisch resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk goed van kwaliteit. De provincie beveelt 
daarom aan om bij ingrepen van meer dan 5.000 m2 een karterend (boor)onderzoek uit te laten 
voeren, waarbij minimaal drie boringen per hectare worden gezet, met een minimum van drie 
boringen voor gebieden kleiner dan een hectare.  
De resultaten van een dergelijk karterend booronderzoek kunnen inzicht geven in de aanwezig-
heid en diepte van een eventueel aanwezige podzolbodem, waarin zich archeologisch resten 
kunnen bevinden. Het booronderzoek dient zich vooral te richten op de aanwezigheid van pod-
zol en de diepte en het reliëf van de zandlagen in de bodem. Bij aanwezigheid van een podzol-
bodem, wordt aanbevolen de boringen te verdichten tot zes boringen per hectare. De resultaten 
kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke randvoor-
waarden in het plan rekening dient te worden gehouden. 
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Voor de ijzertijd/middeleeuwen kent het plangebied, het advies “middeleeuwen: karterend on-
derzoek 3“. In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevinden uit de periode mid-
den-bronstijd - vroege Middeleeuwen. Het gaat hier dan met name om vroeg - en vol-
middeleeuwse veenontginningen. Daarbij bestaat de kans dat er zich huisterpjes uit deze tijd in 
het plangebied bevinden. Ook de wat oudere boerderijen kunnen archeologische sporen of res-
ten afdekken, hoewel de veengronden eromheen al afgegraven zijn. De provincie beveelt aan 
om bij ingrepen van meer 5.000 m2 een historisch en karterend onderzoek te verrichten, waarbij 
speciale aandacht moet worden besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of vroeg-
middeleeuwse ontginningen. 
Mochten er, als gevolg van het karterend archeologisch onderzoek, een of meerdere vindplaat-
sen worden aangetroffen, dan zal uit nader (waarderend) onderzoek moeten blijken hoe waar-
devol deze vindplaatsen zijn. De aard van dit waarderend (vervolg)onderzoek hangt af van het 
type aangetroffen vindplaats, en de strategie van onderzoek dient te worden bepaald door het 
desbetreffende onderzoeksbureau. Indien de vindplaats een nieuw aangetroffen terp betreft, 
geldt het advies: ‘waarderend onderzoek op terpen’. De resultaten van het karterend onderzoek 
kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke randvoor-
waarden in het plan rekening dient te worden gehouden. Mocht het plangebied een bebouwde 
kom betreffen, dan dient in de onderzoeksstrategie rekening te worden gehouden met recente 
verstoringen die zich kunnen hebben voorgedaan. 
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Wel moeten eventuele bij kleinere ingrepen aangetroffen bodemvondsten bij de provinciaal ar-
cheoloog gemeld worden. Het aspect archeologie vindt in dit conserverend plan geen nadere 
regeling. Wel is in een bij de bestemming AGRARISCH opgenomen wijzigingsbevoegdheid be-
paald dat archeologisch onderzoek moet hebben uitgewezen dat de wijziging van de bestem-
ming van de agrarische cultuurgronden niet leidt tot een onevenredige aantasting van archeolo-
gische waarden. 

4.2. Ecologie 

Landschap 
 
Scherpenzeel is te karakteriseren als een streekdorp. Aan de westzijde van het dorp bevinden 
zich de weilanden met sloten en houtsingels. Aan de oostzijde bevindt zich het natuurreservaat 
de Rottige Meenthe. Dit is een laag waterrijk gebied. 
 
Ecologie  
 
Bij elk plan of project dient te worden onderzocht of het plangebied in of bij (tot ongeveer 4 ki-
lometer van) een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de Vogel- of Habitatrichtlijn 
ligt. Als een plan of project in of bij een sbz ligt, wordt van een gemeente verwacht dat zij voor 
aanvang van het plan of project een passende beoordeling maakt, waarbij de significante ge-
volgen van het plan voor de flora en fauna worden onderzocht.  
De Flora- en faunawet geldt voor alle plaatsen waar beschermde soorten voorkomen, los van 
de vraag of dat specifieke gebied ook wettelijk beschermd is. 
Dit betekent voor Scherpenzeel dat bij een functiewijziging een natuurtoets moet worden uitge-
voerd conform de vereisten van de Flora- en faunawet.  
 
Natuurloket  
 
Uit raadpleging van het Natuurloket blijkt dat het plangebied van Scherpenzeel in één kilome-
terhok is gesitueerd en dat het vlak bij een habitatrichtlijn gebied ligt. Daarbij wordt het aantal 
waargenomen beschermde of bedreigde soorten aangegeven. Globaal is van broedvogels en 
watervogels een representatief beeld te krijgen. Van dagvlinders ontstaat een matig tot slecht 
beeld. Van vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, zoogdieren, reptielen, amfibie-
en, vissen, libellen, nachtvlinders, sprinkhanen en overige ongewervelden ontstaat een slecht 
beeld of is geen onderzoek verricht naar deze soorten.  
 
Vogel- en Habitatrichtlijn 
 
Ter bescherming van ecologische waarden dient er in ruimtelijke plannen een afweging te wor-
den gemaakt in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de soortenbescherming op grond 
van de Flora- en Faunawet. Wat betreft deze richtlijnen bevindt zich ten oosten van Scherpen-
zeel de Rottige Meenthe. Dit gebied is beschermd gebied zowel in de zin van de Vogelrichtlijn 
als de Habitatrichtlijn. 
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Flora- en Faunawet 
 
In de Flora- en Faunawet wordt gesteld dat er voldoende zorg in acht dient te worden genomen 
voor de in het wild voorkomende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
Het plangebied bestaat voor het overgrote deel uit bestaande bebouwing. Met de planopzet 
wordt bestaande flora en fauna, voor zover die voorkomt in Scherpenzeel, in en rond bosjes, 
agrarisch gebied, water en groenstructuren gerespecteerd. 

4.3. Bodemkwaliteit 

Bodemsoort 
 
Zoals uit de cultuurhistorische kaart van de provincie Friesland blijkt is binnen het plangebied 
van Scherpenzeel sprake van veengronden.  
 
Bodemverontreiniging 
 
Wat betreft bodemverontreiniging geeft de provinciale kaart inventarisatie potentiële locaties 
met mogelijke bodemverontreiniging veel informatie. Het bestemmingsplan Scherpenzeel heeft 
een conserverend karakter.  
Ontwikkelingen worden bij wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Aan het aspect bodem 
wordt daarom verder geen aandacht besteed.  

4.4. Geluidhinder 

Algemeen 
 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen ge-
regeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende func-
ties, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan geluidgevoelige functies als 
wonen. Omdat in Scherpenzeel geen sprake is van (een geluidszone van) een spoorweg of een 
industrieterrein, wordt hierna slechts aandacht besteed aan het aspect geluidsbelasting weg-
verkeer. 
 
Wegverkeer 
 
Op grond van de Wet geluidhinder bevindt zich in beginsel langs iedere weg een geluidszone. 
Dit geldt niet voor woonerven en wegen, waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur 
geldt.  
 
Op grond van artikel 77 van de Wet geluidhinder (hoofdstuk VI) dient bij de voorbereiding van 
de vaststelling van een bestemmingsplan voor gronden die tot een geluidszone behoren een 
akoestisch onderzoek ingesteld te worden naar geluidsbelastingen op de gevels van woningen 
afkomstig van wegverkeerslawaai. Uit dit onderzoek moet naar voren komen wat de te ver-
wachten geluidsbelasting voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen is en welke 
maatregelen worden getroffen om de maximaal toelaatbare grenswaarden niet te overschrijden. 
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Een dergelijk onderzoek kan achterwege blijven indien op het tijdstip van de vaststelling of her-
ziening van een bestemmingsplan een weg reeds aanwezig of in aanleg is en de woning of an-
dere geluidgevoelige objecten ook reeds aanwezig of in aanbouw zijn. De onderzoeksplicht 
geldt voorts niet in geval van woonerven en 30km-gebieden. 
 
Aangezien het voorliggende bestemmingsplan een overwegend consoliderend karakter heeft en 
er sprake is van een 30km-gebied behoeft er geen nader akoestisch onderzoek te worden inge-
steld. Het plan kent een mogelijkheid om bij wijziging geluidgevoelige functies te realiseren. Als 
wijzigingsvoorwaarde is in de planvoorschriften opgenomen dat de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer op geluidgevoelige functies niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde of 
een te verlenen hogere grenswaarde. 

4.5. Externe veiligheid 

Algemeen 
 
De externe veiligheidsaspecten bestaan uit risicocontouren vanuit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), effectstralen van de ri-
sicokaart van de provincie Friesland en eventuele zones vanuit de risicoatlassen voor het 
transport van gevaarlijke stoffen. Hoofdgastransport- of hoogspanningsleidingen komen niet 
voor in of nabij het plangebied en er hoeft dus geen rekening te worden gehouden met de daar-
bij behorende belemmeringenzones. 
 
Bevi/Revi 
 
Het op 27 oktober 2004 in werking getreden Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) en de 
bijbehorende Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi) geeft wettelijke risicocontouren 
rond bepaalde categorieën inrichtingen. Deze regelingen hebben verstrekkende gevolgen voor 
hoe door overheden omgegaan dient te worden met de veiligheid in de omgeving van bedrijven 
waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Er moet rekening worden gehouden met het plaats-
gebonden en het groepsrisico. 
 
Na raadpleging van de risicoatlas blijkt dat er in Scherpenzeel geen sprake is van BEVI- inrich-
tingen en lpg-locaties. Wel is de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
(cRNVGS) van toepassing. Over de N351 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Bij gebruikma-
king van wijzigingsbevoegdheden zal een groepsrisicoanalyse worden gemaakt en worden be-
oordeeld of het (groeps)risico wel of niet aanvaardbaar is. 
De regionale brandweer heeft bij brief van 21 juni 2007 advies uitgebracht en geattendeerd op 
het transport van gevaarlijke stoffen. Het advies is als bijlage opgenomen. Gesteld is dat de ori-
entatiewaarde van het groepsrisico waarschijnlijk niet wordt overschreden, dat de zelfredzaam-
heid in het gebied voldoende wordt geacht en dat er voor de N351 ter hoogte van Scherpenzeel 
geen belemmeringen voor de bestrijdbaarheid zijn. 
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4.6. Waterparagraaf 

Algemeen 
Ingevolge het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting op ruimtelijke plan-
nen een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. In die paragraaf dient te worden uiteenge-
zet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het 
grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde water-
toets: "het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwe-
gen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten". 
 
Beleidskader 
 
Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid (Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbe-
leid 21e eeuw en Europese Kaderrichtlijn Water). De watertoets wordt uitgevoerd binnen de be-
staande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en water. Ook het beleid 
van het waterschap zelf behoort hiertoe. Een aantal relevante beleidsdocumenten wordt hieron-
der kort besproken. 
 
Vierde Nota waterhuishouding 
 
De Vierde Nota Waterhuishouding (december 1998) verwoordt de regeringsbeslissing ten aan-
zien van water. Eén van de speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, met als be-
langrijke elementen: 
 waterbesparende maatregelen in de woning; 
 het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering; 
 het infiltreren van regenwater in de bodem; 
 het bergen van regenwater in vijvers; 
 het herwaarderen van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van (nieuwe) woongebie-

den. 
 
Waterbeleid 21e eeuw  
 
Met het Waterbeleid 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere ei-
sen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere de klimaatverandering, bo-
demdaling en zeespiegelrijzing. Het Waterbeleid 21e eeuw heeft twee principes voor duurzaam 
waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen: 
 vasthouden, bergen en afvoeren; 
 schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

 
De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk boven-
strooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo no-
dig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig 
opleveren, wordt het water afgevoerd. 
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Bij de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water zoveel mogelijk 
wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden 
en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van ver-
ontreinigd water aan bod. 
 
Europese Kaderrichtlijn Water 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds eind 2000 van kracht en moet ervoor zorgen 
dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De KRW is er-
op gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren, onder meer door lozingen aan te pak-
ken. Verder is het de bedoeling het duurzaam gebruik van water te bevorderen en de verontrei-
niging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast een verbetering van de waterkwaliteit is 
het streven ook de Europese waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in het jaar 2013. De KRW 
verplicht overheden om doelen aan te geven voor met name de waterkwaliteit voor de in hun ge-
bied voorkomende wateren. Deze doelen moeten worden bereikt (resultaatsinspanning) door het 
nemen van de benodigde maatregelen. De provincie Friesland en het waterschap leggen de 
doelen en maatregelen voor de regionale wateren vast in het eerstvolgende provinciale water-
huishoudingsplan en het waterbeheerplan van het waterschap. Middels het Gemeentelijk Riole-
ringsPlan (GRP) spelen ook gemeenten een rol bij het bereiken van de doelen van de KRW. 
 
Provinciaal beleid 
 
Het Streekplan Fryslân 2007 merkt ten aanzien van water op dat de verandering van het kli-
maat, de bodemdaling en de toename van verhard oppervlak het noodzakelijk maken om met 
nieuwe ogen naar water te kijken. Water dient een belangrijk mede ordenend principe te worden 
in de ruimtelijke ordening. 
 
Zo wil de provincie bij locatiekeuzes voor nieuw stedelijk gebied dat er gebruik gemaakt wordt 
van waterkansen- en risicokaarten. Bij nieuwe ruimtelijke plannen met negatieve gevolgen voor 
de waterhuishouding moeten eventuele kosten voor compensatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
extra berging elders, opgenomen worden in de ontwikkelingskosten van deze plannen. De ruim-
telijke functies in een bepaald gebied moeten goed worden afgestemd op het watersysteem van 
het gebied. Het Wetterskip Fryslân zal in dat kader in de komende streekplanperiode (2005-
2015) per gebied de gewenste grond- en oppervlakteregimes (ggor) in beeld brengen en zich 
uitspreken over de gewenste integrale waterhuishouding. Dit houdt in dat de wensen vanuit de 
functies en de mogelijkheden van de waterhuishouding zo goed mogelijk op elkaar zijn afge-
stemd en dat recht wordt gedaan aan het streven naar een veerkrachtig, duurzaam en gezond 
watersysteem. Het vaststellen van de ggor kan in bepaalde gevallen leiden tot functiewijziging. 
Het voor de functie gewenste waterbeheer (ggor) wordt door het waterschap, onder goedkeu-
ring van de provincie, vastgelegd in het waterbeheersplan. 
 
Om problemen met wateroverlast te voorkomen zet de provincie Friesland in het streekplan in 
op een ruimtelijke reservering voor een nieuw boezemgemaal in de omgeving van Harlingen, 
alsmede het inrichten en op basis van vrijwilligheid bestemmen van gebieden die onder water 
gezet kunnen worden in natte perioden om de boezem te ontlasten (zogenaamde retentiege-
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bieden). Zo zullen langs de beneden- en middenlopen van de beken in Oost-Fryslân retentie-
gebieden ingericht worden. Hieronder valt ook het gebied van de Linde en de Noordwolder-
vaart. In deze retentiegebieden zal altijd sprake zijn van multifunctionaliteit, meestal in de vorm 
van natuur en water. Ook een uitbreiding van de Friese Boezem en het opstellen van een lei-
draad voor de waterhuishoudkundige inrichting van nieuw stedelijk gebied met ontwerpnormen 
voor bergingssystemen (vijvers), infiltratiesystemen (wadi’s) en afvoersystemen staan op het 
programma. Daarnaast wordt aangesloten bij het landelijk beleid om het aantal overstorten te 
verkleinen. Zo nodig wordt de capaciteit van de gemalen, persleidingen en zuiveringsinstallaties 
in de provincie vergroot. Het is de bedoeling dat deze maatregelen binnen enkele jaren voltooid 
zijn. Tot slot vormt het afkoppelen van hemelwater van het riool door het bieden van ruimte voor 
infiltratie of berging, met name bij nieuwe stedelijke uitbreidingen, uitgangspunt. 
 
Naast het streekplan is het Tweede Waterhuishoudingsplan van de provincie Fryslân 2000-2008 
"Dreaun troch it wetter" (2000) relevant. Het plan beschrijft het concrete provinciale waterhuis-
houdkundige beleid tot 2008, uitgaande van de gewenste situatie in 2015. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen algemeen en specifiek beleid. Het algemene beleid is gericht op de elementen 
veiligheid, oppervlaktewaterkwaliteit, grondwater en inrichting. Het specifieke beleid is gericht 
op verschillende functies. Het gaat daarbij om functies als water voor landbouw, water voor na-
tuur, water voor bebouwd gebied, drink- en industriewater en zwemwater. 
 
Plattelandsprojecten 
 
Plattelandsprojecten startte in 2001 in samenwerking met gemeenten met de gebiedsgerichte 
aanpak in Friesland om een impuls te geven aan het platteland. Het doel is het ondersteunen 
van initiatieven voor projectideeën en het werven van projecten om de leefbaarheid en de soci-
aal economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. Voor het onderdeel water is de 
hoofddoelstelling: Optimalisering afstemming waterbeheer op gebruiksfuncties, verbetering re-
gionale watersystemen en ecologische kwaliteit.  
 
Waterschapsbeleid 
 
Wetterskip Fryslân heeft het Integraal Waterbeheerplan (IWBP) opgesteld. Het bestaat uit een 
algemeen deel en zeven deelplannen voor afzonderlijke gebieden. Zo geldt voor Scherpenzeel 
het deelplan voor het gebied van het voormalige waterschap Sevenwolden. In het plan schetst 
het waterschap hoe de doelstellingen van het integraal waterbeheer in de komende jaren be-
reikt zullen worden. Zo geldt bijvoorbeeld ten aanzien van afwatering dat gedurende perioden 
met veel neerslag overtollig water tijdelijk in polders en beekdalen moet worden geborgen en 
vervolgens via de Friese boezem moet worden afgevoerd naar de zee en het IJsselmeer. Daar-
naast geldt ten aanzien van het aspect emissies dat lozingen vanuit een vast punt (rioolover-
storten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, woningen, boerderijen of bedrijven die niet op het riool 
zijn aangesloten) en lozingen vanuit verspreide, telkens wisselende punten (regenwater dat van 
wegen afspoelt en resten olie meevoert, drainagewater uit landbouwpercelen of de vuilwater-
lozingen van pleziervaartuigen) moeten worden beperkt. Met name ten aanzien van rioolover-
storten wil het waterschap binnen acht jaar een aanmerkelijke verbetering bereiken. Daartoe 
stellen zij met de respectievelijke gemeenten rioleringsplannen op. 
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Beleid gemeente 
 
In het structuurplan wordt gesproken over de groenblauwe onderlegger van het gemeentelijke 
grondgebied. In Scherpenzeel is sprake van laagveen. De visie geeft aan dat er gestreefd wordt naar 
een duurzaam waterbeheer waarbij de volgende ruimtelijk relevante richtlijnen worden gehanteerd: 
 benutten van de aanwezige en potentiële verschillen in de natuurlijke waterkwaliteit; 
 sanering van de risicovolle riooloverstorten; 
 permanente verbetering van de waterkwaliteit. 

 
Bestemmingsplan Scherpenzeel 
 
Opgemerkt moet worden dat bovenstaande aspecten voor het bestemmingsplan van het dorp 
Scherpenzeel, in de zin van de redactie van de voorschriften en de keuze van bestemmingen, 
maar zeer beperkt relevant zijn. Het betreft hier immers een bestemmingsplan voor een be-
staande situatie. Tevens kunnen concrete vraagstukken op het gebied van waterbeheer vaak 
niet in een bestemmingsplan geregeld worden. Gewezen kan worden op de Handreiking Water-
toets 2, Samenwerken aan water in ruimtelijke plannen van december 2003, waaruit blijkt dat bij 
bestemmingsplannen voor stedelijk gebied onderscheid gemaakt kan worden tussen plannen 
voor herstructurering van bestaand stedelijk gebied en plannen voor bestaand stedelijk gebied 
(met geringe of geen ruimtelijke dynamiek). Plannen zonder functieverandering (en dus met 
weinig dynamiek) worden ook wel consoliderende plannen of beheersplannen genoemd. Op lo-
catie- en structuurniveau is bij dit soort plannen geen sprake van wijzigingen. Alleen op inrich-
tingsniveau is eventueel optimalisatie mogelijk. Het plan voor Scherpenzeel is over het alge-
meen te kenschetsen als een consoliderend plan. 
Uitgangspunt is dat binnen Scherpenzeel met het nieuwe plan geen nieuwe belemmeringen 
voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water ontstaan. Gezien het karakter van het 
plangebied (met veel bestaande (woon)bebouwing en weinig - direct van water afhankelijke - 
activiteiten) en het karakter van het bestemmingsplan, met in beginsel geen mogelijkheden voor 
(grootschalige) veranderingen die nieuwe belemmeringen voor het waterbeheer opwerpen, 
wordt in deze toelichting beperkt aandacht besteed aan water(beheer). 
 
Lokaal watersysteem 
 
De hoogteverschillen in de gemeente Weststellingwerf - door het Drents plateau in het oosten 
en het IJsselmeer in het westen - zijn bepalend voor de waterhuishouding. De Linde en de Tjon-
ger vormen de centrale aders in de diverse watersystemen. De hoger gelegen delen stromen 
vrij af via beken. In de lagere delen zorgen gemalen voor afvoer van overtollig water. 
 
Ruilverkavelingen in de afgelopen vijftig jaar hebben geleid tot snelle ontwatering van de land-
bouwgronden. De gemiddelde grondwaterstand is ruime een halve meter gedaald. Het oosten 
van de gemeente kent nu zelfs droogte- in plaats van natschade. Het waterpeil bedraagt in 
Scherpenzeel tussen - 2.00 en 0.00 meter boven NAP. 
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Riolering 
 
De riolering van het dorp bestaat voor uit een gemengd rioolstelsel. In de toekomst is het de 
bedoeling om hemelwater vanaf de daken zoveel mogelijk af te voeren naar greppels en sloten. 
 
Waterkwantiteit 
 
Uitgaande van de trits vasthouden, bergen en afvoeren kan opgemerkt worden dat er binnen 
het plangebied maar in zeer beperkte mate oppervlaktewater voorkomt. Voor zover aanwezig is 
sprake van oppervlaktewater in de vorm van sloten en greppels.  
 
De mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van water zijn in Scherpenzeel dus vrij be-
perkt. Bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied, zoals bijvoorbeeld wijkvernieuwing, ontwik-
keling van nieuwe woongebieden, grootschalige reconstructies van wegen of rioolvervangings-
projecten, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan mogelijkheden om het watersysteem te 
verbeteren. Onder andere wordt dan onderzocht in hoeverre infiltratie van regenwater en een 
gescheiden stelsel mogelijk is en in hoeverre oude afwaterstructuren, in oorspronkelijke of al-
ternatieve vorm, hersteld kunnen worden. Voor dergelijke maatregelen geldt overigens wel dat 
zij buiten het bereik van het bestemmingsplan vallen, behalve wanneer het gaat om ingrepen 
waarvoor een herziening van het bestemmingsplan vereist is. In ieder geval geldt bij nieuwe 
ontwikkelingen als uitgangspunt dat de afvoer vanuit het gebied per saldo gelijk moet blijven. 
Zonodig dient bergingscapaciteit binnen het gebied gerealiseerd te worden. 
 
Waterkwaliteit 
 
Uitgaande van de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren is het verbeteren van de waterkwa-
liteit door onder meer het beperken van het aantal riooloverstorten een belangrijke opgave. In 
het algemeen wordt in dat kader gestreefd naar afkoppeling van regenwater van het riool, met 
name bij wijkvernieuwing, ontwikkeling van nieuwe woongebieden, grootschalige reconstructies 
van wegen of rioolvervangingsprojecten, zoals hierboven beschreven. 
 
Water in de voorschriften 
 
De bestaande waterstructuren en waterhuishoudkundige voorzieningen zijn opgenomen in de 
bestemmingsomschrijvingen van de bestemmingen. Bij functiewijzigingen die van invloed kun-
nen zijn op de waterhuishouding is opgenomen dat de watertoets doorlopen moet worden. 
 
Watertoets/Overleg met het waterschap 
 
Het bestemmingsplan betreft zoals aangegeven een conserverend bestemmingsplan. Ontwik-
kelingen die van invloed kunnen zijn op de waterhuishouding zijn slechts bij wijziging mogelijk. 
Dergelijke functiewijzigingen zijn daarbij gebaseerd op het structuurplan, waarvoor de water-
toets eveneens is doorlopen. Voor het onderhavige plan is daarom Wetterskip Fryslân verzocht 
een versnelde watertoets van toepassing te verklaren. Wetterskip Fryslân heeft in december 
2006 ingestemd met een versnelde watertoetsprocedure bij dit bestemmingsplan. Het water-
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schap heeft bij schrijven van 14 september 2007 een positief wateradvies betreffende de actua-
lisatie gegeven en heeft gemeld te kunnen instemmen met de bij een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen voorwaarde dat het proces van de watertoets moet worden doorlopen. De reacties 
van het Waterschap zijn als bijlage opgenomen. 

4.7. Luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit is een belangrijke pijler voor een goede leefomgeving. De vaststelling van een 
bestemmingsplan wordt in de jurisprudentie aangemerkt als de uitoefening van een bevoegd-
heid die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. 
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de “Wet mili-
eubeheer” goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 
veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de “Wet 
luchtkwaliteit”. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en ver-
vangt het “Besluit luchtkwaliteit 2005”. 
De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om: 
♦ negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtveront-

reiniging aan te pakken; 
♦ mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de 

Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
De “Wet luchtkwaliteit” voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit 
via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt 
voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde pro-
jecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze “niet in betekende mate” (NIBM) bij-
dragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe “Wet luchtkwaliteit” geen belemmering voor ruim-
telijke ontwikkeling als: 
♦ er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
♦ een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
♦ een project “niet in betekende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 
♦ een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat 

in werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat slechts bij hoge verkeersintensiteiten in grotere stedelijke gebie-
den overschrijdingen van grenswaarden voorkomen. 
Ook bij luchtkwaliteitsonderzoeken in de kernen Wolvega en Noordwolde is gebleken dat ruim-
schoots aan de grenswaarde van het (toen geldende) Besluit Luchtkwaliteit 2005 wordt voldaan.  
Aangezien dit bestemmingsplan bij recht geen ontwikkelingen mogelijk maakt die van invloed 
zijn op de luchtkwaliteit, voldoet het plan aan het gestelde in de wet. Het plan maakt bij wijziging 
kleinschalige ontwikkelingen mogelijk. Deze ontwikkelingen zullen niet in betekende mate in-
vloed hebben op de luchtkwaliteit en deze wijzigingen mogen daarom voor wat betreft het as-
pect luchtkwaliteit uitvoerbaar worden geacht. 
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5.  Juridische opzet 

5.1. DURP 

DURP is de afkorting voor Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen. 
Bij brief van 11 oktober 2005 heeft de Minister van VROM gemeld dat digitale ruimtelijke plan-
nen in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden gesteld. Alle nieuwe ruimtelij-
ke plannen moeten vanaf de invoering van de wet digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar wor-
den gemaakt alsmede digitaal beschikbaar worden gesteld. Bestaande ruimtelijke plannen moe-
ten binnen 10 jaar eveneens aan die eisen voldoen.  
De Minister heeft een dringend beroep op de gemeentebesturen gedaan om deze standaarden 
nú al te gaan gebruiken en te ontwikkelen en niet te wachten op de invoering van de nieuwe 
Wro. De Minister stelt voorts dat door samen te werken een bijdrage kan worden geleverd aan 
betere dienstverlening en betere handhaving en dat via DURP wordt gewerkt aan een Andere 
Overheid die slagvaardiger, efficiënter en effectiever is en die staat voor een gezamenlijke ruim-
telijke ontwikkeling. 
Met dit bestemmingsplan wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Minister van VROM om 
de standaarden nu al te gebruiken. 

5.2. Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2006 

In deze standaard worden de afspraken weergegeven die de DURP-partners hebben gemaakt 
ten aanzien van de opbouw en van de wijze van presentatie van bestemmingsplannen. Deze 
afspraken hebben geen betrekking op de inhoud van bestemmingsplannen en staan los van het 
te voeren gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid. De afspraken hebben alleen tot doel meer 
eenheid te brengen in de opbouw en presentatie van bestemmingsplannen en hebben bijvoor-
beeld betrekking op de naamgeving van bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidin-
gen, de legenda op de plankaart en de opbouw van bestemmingsvoorschriften. 
In de standaard worden twee categorieën onderscheiden: bindende afspraken en aanbevelin-
gen. Voor de bindende afspraken geldt dat zij in de bestemmingsplanpraktijk gevolgd moeten 
worden. De aanbevelingen zijn niet verplichtend doch de DURP-partners hebben geadviseerd 
deze aanbevelingen wel te volgen. 
In de nieuwe Wro en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zullen de verplich-
tingen ten aanzien van de opzet en de presentatie van et bestemmingsplan worden opgelegd. 

5.3. Systematiek 

De opzet van voorliggend bestemmingsplan is gebaseerd op de gebiedsgerichte benadering. 
Dit houdt in beginsel in dat bijvoorbeeld binnen een woongebied geen sprake is van aparte be-
stemmingen voor de woonstraten, ondergeschikte groenstructuren, nutsvoorzieningen, parkeer-
voorzieningen en speelvoorzieningen. Andere bestemmingen als bijvoorbeeld bedrijven en we-
gen (met meer dan een ontsluitingsfunctie) zijn daarentegen functioneel en individueel bestemd. 

5.4. Digitalisering 

De gemeente heeft een programma opgezet voor de actualisering van de bestemmingsplannen 
in de gemeente Weststellingwerf waarbij ook wordt gestreefd naar digitalisering van bestem-
mingsplannen. De belangrijkste drijfveer voor digitalisering van bestemmingsplannen is in eer-
ste instantie de bevordering van de uitwisselbaarheid van digitale bestanden tussen vooral  
gemeenten en provincies. Een belangrijk afgeleid effect is dat bestemmingsplannen veel een-
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voudiger toegankelijk kunnen worden gemaakt voor burgers. Het bestemmingsplan dient in dat 
kader niet alleen op papier, maar ook digitaal raadpleegbaar te zijn. Een systematiek met bouw-
vlakken en daarop afgestemde bepalingen in de voorschriften zorgt daarbij voor een toeganke-
lijk en goed leesbaar bestemmingsplan.  

5.5. Flexibiliteit 

Het gaat in dit bestemmingsplan grotendeels om bestaande bebouwing in een bestaand dorps-
centrum. Binnen dit bestaande gebied is in beginsel duidelijk welke ruimte wel en niet gegeven 
zou moeten worden voor (uitbreiding van) bebouwing. Er kan dan ook worden gekozen voor 
een systematiek, waarbij relatief gedetailleerd op de kaart wordt aangegeven waar gebouwd 
kan worden. Voor nieuwe ontwikkelingen zal een wijziging of herziening van het bestemmings-
plan noodzakelijk zijn. In bepaalde voorschriften is met het oog daarop een wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen.  

5.6. Toelichting op de voorschriften 

Indachtig de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2006 is bij het opstellen van de 
voorschriften is zoveel mogelijk aangesloten bij de opzet, zoals die is gekozen in het Handboek 
Digitale Bestemmingsplannen ook van de gemeente Weststellingwerf in het kader van de actua-
liseringsoperatie en het in maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan Noordwolde. 
Het thans voorliggende bestemmingsplan zal in beginsel weer als voorbeeld dienen voor de 
volgende te actualiseren bestemmingsplannen in de gemeente. 
 
Onderstaand worden de bestemmingen voor zover nodig geacht nader toegelicht. 
 
AGRARISCH  
 
De binnen het plan gebied aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen met het bijbehorende erf en 
de agrarische cultuurgronden zijn bestemd als AGRARISCH.  
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen tot het wijzigen van de functie van de bedrijfsge-
bouwen met het bijbehorende erf in WOONGEBIED, BEDRIJF en MAATSCHAPPELIJK, waar-
bij geldt dat bij wijziging van de bestemming ook het bouwvlak wordt herzien (lees verkleind). Bij 
de wijziging in de bestemming MAATSCHAPPELIJK is de als zodanig in de bijlage van de plan-
voorschriften gevoegde bestemming van overeenkomstige toepassing. Onder de wijziging naar 
MAATSCHAPPELIJK wordt ook begrepen een zorgboerderij, mits er geen sprake is van zelf-
standige woonunits aanvullend op de dienstwoning. Bij wijziging naar bedrijf dient de bedrijfs-
voering plaats te vinden binnen de contouren van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen. 
Buitenopslag wil de gemeente tegengaan, en om dit te voorkomen wordt de begrenzing van het 
erf bij wijziging nader beschouwd.  
 
BEDRIJF 
 
Deze bestemming regelt de binnen het stedelijk gebied gesitueerde (bestaande) bedrijven.  
De bestemmingsomschrijving biedt mogelijkheden voor bedrijven van de categorieën 1 en 2 van 
de Lijst van bedrijven, productiegebonden detailhandel en bedrijfswoningen. 
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Bestaande bedrijvigheid van een afwijkende categorie vindt vastlegging middels de aanduiding 
bedrijfsactiviteit.  
Om bedrijvigheid mogelijk te maken in de eerstvolgende hogere categorie van de bedrijvenlijst 
doch die wat betreft de aspecten geur, stof, geluid en gevaar gelijk kan worden gesteld, is een 
vrijstellingsmogelijkheid opgenomen. 
Vanwege de situering binnen stedelijk gebied is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
na een eventuele beëindiging van de bedrijfsfunctie de bestemming te wijzigen in WOON- 
GEBIED. Uitgangspunt is dat dan ook sprake zal zijn van een aanpassing/verkleining van de 
grootte van de bouwvlakken.  
 
DETAILHANDEL 
 
Deze bestemming betreft de percelen waar de supermarkt en de winkel met de VVV zijn geves-
tigd. Vanwege de situering binnen het stedelijk gebied is een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men om de bestemming ten gunste van WOONGEBIED te wijzigen. 
 
MAATSCHAPPELIJK / MAATSCHAPPELIJK - BEGRAAFPLAATS 
 
Deze bestemmingen hebben betrekking op de kerk en de begraafplaats. Omdat de kerk ook 
een rijksmonument is, bevat de bestemmingsomschrijving ook "het behoud van cultuurhistori-
sche waarden". 
 
RECREATIE - VERBLIJFSRECREATIE 
 
Deze bestemming heeft betrekking op de groepsaccommodatie/camping De Landerij.  
Stacaravans zijn niet toegestaan en voor trekkershutten geldt een totale oppervlakte van niet 
meer dan 75 m2.  
Vanwege de situering binnen stedelijk gebied is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
na een eventuele beëindiging van de bedrijfsfunctie de bestemming te wijzigen in WOONGE-
BIED. Uitgangspunt is dat dan ook sprake zal zijn van een aanpassing/verkleining van de groot-
te van de bouwvlakken. 
 
VERKEER 
 
Deze bestemming betreft alleen de 'doorgaande weg'. Andere wegen als woonstraten zijn op-
genomen binnen de bestemming WOONGEBIED. De bestemming biedt ook mogelijkheden 
voor groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden en parkeer- en openbare nutsvoorzieningen.  
 
WOONGEBIED 
 
Deze regeling betreft de in het plangebied aanwezige woonbebouwing met bijbehorende erven 
en tuinen, alsmede de voor het woongebied van belang zijnde wegen, paden en groen-, par-
keer- en speelvoorzieningen. 
Binnen deze bestemming zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan omdat die passen bin-
nen de woonomgeving. 
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De bebouwingsbepalingen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het aantal woningen mag niet 
meer bedragen dan het aantal dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het 
bestemmingsplan bestaat. Voorts moeten alle gebouwen binnen het op de kaart aangegeven 
bouwvlak gebouwd worden en in de voorschriften zijn bepalingen opgenomen over maten als 
afstanden (tot perceelgrenzen), horizontale dieptes, hoogtes enzovoort.  
Voor de goothoogte van woningen geldt een goothoogte van 4 meter als uitgangspunt. De 
bouwhoogte is gesteld op 9 meter. Voor bijgebouwen en andere bouwwerken zijn specifieke 
maten opgenomen in de bebouwingsbepalingen.  
 
Binnen bepaalde grenzen bieden de voorschriften de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen 
van een aantal bepalingen. Zo zijn bij vrijstelling ook kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit 
te oefenen. Het gebruik van bijgebouwen voor bewoning en het gebruik van gronden en bouw-
werken als seksinrichting is als strijdig gebruik aangemerkt. 
 
Anti-dubbeltelbepaling 
 
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. 
Dit zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat al bij de berekening 
van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij een dergelijke bereke-
ning, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt betrokken. 
 
Algemene gebruiksbepalingen 
 
Voor de redactie van de gebruiksbepaling is de algemene formulering aangehouden. Deze gaat 
uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de 
bestemming. In beginsel is de bestemmingsomschrijving van de betreffende bestemming bepa-
lend.  
In verband met het schrappen van het bordeelverbod is in lid b expliciet opgenomen dat onder 
strijdig gebruik in ieder geval wordt verstaan het gebruiken van gebouwen ten behoeve van een 
seksinrichting. 
 
Algemene vrijstellingsbepaling 
 
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders een vrijstellingsbevoegdheid toegekend 
voor een aantal met name genoemde vrijstellingen. 
Indien de plankaart niet geheel blijkt overeen te stemmen met de werkelijke afmetingen in het 
terrein kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het plan teneinde afwijkin-
gen op ondergeschikte punten mogelijk te maken. De bepaling geeft de voorwaarden aan 
waaronder een dergelijke vrijstelling kan worden verleend.  
Ook kleine afwijkingen (maximaal 10%) van de in de voorschriften opgenomen dan wel op de 
kaart aangegeven afmetingen kunnen met behulp van deze bepaling mogelijk worden gemaakt.  
In alle gevallen zullen burgemeester en wethouders de gebruikmaking van de vrijstellingsmoge-
lijkheid moeten motiveren en alle relevante belangen moeten afwegen conform het bepaalde in 
de Algemene wet bestuursrecht.  
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Strafbepaling 
 
Overtreding van de gebruiksbepalingen is strafbaar gesteld als gevolg van het bepaalde in de 
Wet op de economische delicten. 
 
Overgangsbepalingen 
 
Bouwwerken die op het tijdstip van de tervisielegging van het plan bestaan, in uitvoering zijn of 
mogen worden gebouwd krachtens een op dat moment reeds aangevraagde bouwvergunning 
mogen gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijkingen naar hun 
aard niet worden vergroot. Bij de vraag of de afwijking wordt vergroot kan ook het gebruik rele-
vant zijn. Indien een bouwwerk door een calamiteit tenietgaat, is herbouw onder voorwaarden 
toegestaan. 
 
Er is een uitsluitingsclausule opgenomen voor illegale bouwwerken. Deze bepaling beoogt te 
voorkomen dat bestaande, illegaal gebouwde bouwwerken kunnen worden vernieuwd, veran-
derd of uitgebreid. 
Ook is het gebruiksovergangsrecht opgenomen. Bestaand gebruik mag worden gehandhaafd. 
Er is een uitsluitingsclausule opgenomen voor gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. Voorts is geregeld in 
hoeverre wijziging van het gebruik is toegestaan. 
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6.  Financiële uitvoerbaarheid 

 
Bij de uitvoering van het bestemmingsplan Scherpenzeel zijn geen ontwikkelingskosten te ver-
wachten aangezien het een consoliderend bestemmingsplan betreft. 
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7.  Procedure 

 
Inspraak en overleg 
 
Over dit bestemmingsplan is bestuurlijk overleg ex artikel 10 Bro gevoerd en is inspraak ver-
leend op de in de gemeente Weststellingwerf gebruikelijke wijze. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 28 juni 2007 gedurende een termijn 
van zes weken voor en ieder ter inzage gelegen in het Publiekscentrum van het gemeentehuis. 
Tevens was het bestemmingsplan in te zien op de gemeentelijke website.  
 
Tijdens de inspraakperiode zijn 8 inspraakreacties ingediend, die net als de notitie Beantwoor-
ding inspraakreacties als bijlage bij dit bestemmingsplan zijn opgenomen. 
Voorts is een inspraakavond georganiseerd en het verslag daarvan is als bijlage bij dit bestem-
mingsplan opgenomen. 
 
De overlegreacties en de notitie Beantwoording overleg ex artikel 10 Bro 1985 zijn ook als bijla-
gen opgenomen. 
 
 
 
 
februari 2008. 
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Bijlagen 
bij de toelichting 
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W E T T E R S K 1 P
F R Y S L Â N
Gemeente Weststellingwerf
Afdeling Leefomgeving
T.a.v. de heer M. Mosterman
Postbus 60
8470 AB WOLVEGA
VERZORDEN ' T ~~P. 2Q07
p~~38z5
Leeuwarden, 14 september 2007 Ons kenmerk: WFN0732311 Afdeling 8eleid en Plannen
Bijlage(n): Tel: (058) 292 2702lr. Osinga/as Uw kenmerk: 2007-0083771u/LE
Onderrierp:
Wateradvies voorontwerp bestemmingsplannen voor de kernen Munnekeburen, Oldetrijne,
Oosterstreek, Scherpenzeel en Sonnega.
Geachte heer fWostarman, - -- ----- -- -_
In het kader van het overleg ex. artikel 10 BRO hebben wij de voorontwerp bestemmingsplannen voor
de kernen Munnekeburen, Oldetrijne, Oosterstreek, Scherpenzeel en Sonnega van u ontvangen met
het verzoek hierop te reageren.
Het betreft de actualisatie van enkele bestaande bestemmingsplannen. Er zijn dan ook geen effecten
op de waterhuishouding voorzien omdat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen.
Wel is er in de plannen voor enkele gebieden een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Bij deze
wijzigingbevoegdheden waarbij `Agrarische cultuurgronden' kunnen worden gewijzigd in 'Woongebied'
is opgenomen dat burgemeester en wethouders van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken mits
het proces van de watertoets is doorlopen. Wij kunnen instemmen met deze aanpak.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslán,
namens deze,
/
1
~de Vries,
clusterhoofd Plannen.
riegISIfaUëddIU`'I: ~ .'ktvaf'f'
1EIIIJE~J4 .~. .d~ó
RfdeBrlÿ 1 ~. ItJ~~ , .. ~i~iüilYfü: P~: .
4ísisrnnwWLe ~......,.r . .. '-.. ..-__.. ~fasf: ·
u;a;,_. _... _- . .. ... . `_
~ ~·s6·xa·-r~ a~àar ,,·. . , ... k~mrulien~vol~rc~rre,-.
~cm~",f,i,~,::r:
Wettersklp Fryslin
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23
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Inspraak bestemmingsplan Scherpenzeel 
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 28 juni 2007 gedurende een termijn van zes 
weken voor een ieder ter inzage gelegen in het Publiekscentrum van het gemeentehuis. Tevens was 
het bestemmingsplan in te zien op de gemeentelijke website. Tijdens de inspraakperiode is door een 
achttal insprekers een schriftelijke inspraakreactie ingediend. Buiten de inspraaktermijn is nog één 
schriftelijke reactie ontvangen. Deze inspraakreacties zijn in de bijlage van dit bestemmingsplan 
opgenomen. In het navolgende wordt op deze reacties afzonderlijk ingegaan. 
In deze inspraakperiode is op 2 juli in het dorpshuis It Polderhuus tevens een inspraakavond 
gehouden. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.  
 

1. A. van Veen Grindweg 210 Scherpenzeel 
Er wordt verzocht om de uitbreiding van de tuin in het bestemmingsplan op te nemen en te voorzien 
van een passende bestemming. 
 
Reactie 
Het plan is aangepast. De uitbreiding van de tuin is voorzien van de bestemming “Woongebied”. 
 

2. B. Schotanus Grindweg 141 A Scherpenzeel 
Er wordt verzocht om de uitbreiding van de tuin in het bestemmingsplan op te nemen en te voorzien 
van een passende bestemming. 
 
Reactie 
Het plan is aangepast. De uitbreiding van de tuin is voorzien van de bestemming “Woongebied”. 
 

3. H.M. v.d. Vegt Grindweg 206 Scherpenzeel 
Er wordt verzocht om de uitbreiding van de tuin in het bestemmingsplan op te nemen en te voorzien 
van een passende bestemming. 
 
Reactie 
Het plan is aangepast. De uitbreiding van de tuin is voorzien van de bestemming “Woongebied”. 
 

4. J.E. Kramer, Bouwbedrijf J.E. Kramer, Grindweg 149 Scherpenzeel 
De heer Kramer merkt op dat de bestaande bebouwing van het perceel Grindweg 149 niet is voorzien 
van een goede regeling. Verzocht wordt om dit aan te passen. Tevens verzoekt de heer Kramer om in 
verband met een eventuele uitbreiding het bouwvlak 10 m op te schuiven. 
 
Reactie 
De bestaande bebouwing is conform de reactie voorzien van een bouwvlak. Ten aanzien van een 
eventuele uitbreiding merken wij op dat hieraan niet op voorhand medewerking kan worden verleend. 
De aanvaardbaarheid hiervan (bijvoorbeeld op het gebied van milieu) zal eerst moeten worden 
aangetoond voordat medewerking kan worden verleend.  
 

5. J. Pruim Grindweg 212 Scherpenzeel 
De heer Pruim verzoekt om de bestemming van de gronden achter zijn woning te wijzingen, zodat 
wordt voorzien in een passende regeling voor zijn hobby; het fokken en houden van vogels.  
 
Reactie 
De heer Pruim heeft gedurende langere tijd een vrijstaand bijgebouw achter de woning in gebruik ten 
behoeve van het hobbymatig fokken en houden van vogels. De betreffende schuur is in het 
bestemmingsplan buitengebied niet inbestemd en valt daarom onder het overgangsrecht. Na een 
storm is de schuur verloren gegaan en de heer Pruim wil op de locatie graag een grotere schuur 
bouwen. Doordat dit niet passend is in het bestemmingsplans kan hiervoor echter niet zondermeer 
een bouwvergunning worden verleend. Er is echter geen aanleiding waarom ter plaatse niet een 
vrijstaand bijgebouw gerealiseerd zou kunnen worden ten behoeve van de hobby van de heer Pruim. 
De gronden waar de schuur is voorzien door de heer Pruim zijn daarom voorzien van de bestemming 
“Woongebied” met een bouwvlak. Hierdoor kan op het bouwperceel op basis van een binnenplanse 
vrijstelling ex artikel 15 WRO een gezamenlijk bebouwd oppervlak aan- uitbouwen en bijgebouwen 
van 100 m2 worden gerealiseerd. Hiermee kan op een voldoende manier aan het verzoek van de heer 
Pruim tegemoet worden gekomen.  
 



6. B. Hop Grindweg 165 Scherpenzeel 
Er wordt verzocht om de uitbreiding van de tuin in het bestemmingsplan op te nemen en te voorzien 
van een passende bestemming. 
 
Reactie 
Het plan is aangepast. De uitbreiding van de tuin is voorzien van de bestemming “Woongebied”. 
 

7. Y. Haitsma, Bouwkundig adviesbureau Y. Haitsma, Annerweg 12 Anloo 
Als belangenbehartiger van de Fa. Gebr. Van der Vegt, gevestigd op de locatie Grindweg 264 te 
Scherpenzeel, merkt de heer Haitsma op dat het plan onvoldoende uitbreidingsruimte biedt voor 
toekomstige uitbreidingen van het bedrijf. Er wordt dan ook verzocht om het bouwvlak in zuidelijke 
richting uit te breiden.   
 
Reactie 
Ten aanzien van een eventuele uitbreiding merken wij op dat hieraan niet op voorhand medewerking 
kan worden verleend. De aanvaardbaarheid hiervan (bijvoorbeeld op het gebied van milieu) zal eerst 
moeten worden aangetoond voordat medewerking kan worden verleend.  
 

8. K. Hofstra, Grindweg 157 Scherpenzeel 
De heer Hofstra verzoekt om de huidige bestemming van de gronden achter de woning Grindweg 157 
te handhaven en niet te wijzingen in “Woongebied”. De heer Hofstra wil ten behoeve van de 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten (categorie 1) een schuur met een oppervlakte van circa 75 m2 
realiseren. De schuur zal dienen voor opslag van materialen. De bedrijfsmatige activiteit betreft 
dienstverlening aan agrarische  bedrijven en de teelt en verkoop van riet. Voor deze activiteiten is 
door middel van een vrijstelling ex artikel 19, lid 3 WRO in 2004 medewerking verleend.  
 
Reactie 
Opgemerkt moet worden dat het handhaven van de bestemming juist niet voorziet in een goede 
regeling voor hetgeen de heer Hofstra wil. De huidige bestemming “Bijzondere doeleinden” voorziet in 
een regeling voor openbare gebouwen (een bank). De bestemming “Woongebied” voorziet juist voor 
het gebruik wel in een passende bestemming. In de bestemming zijn kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten na vrijstelling ex artikel 15 WRO toegestaan. Doordat sprake is van een bestaande 
activiteit moet de vrijstelling voor dit gebruik geacht te zijn verleend bij vaststelling van het 
bestemmingsplan. Ten aanzien van de bebouwing moet echter worden opgemerkt dat de 100 m2 die 
kan worden toegestaan ontoereikend is voor de bedrijfsactiviteiten van de heer Hofstra. Dit wordt 
veroorzaakt doordat aan het voormalige bankgebouw een aanbouw is gesitueerd waar van origine de 
kluis stond. Deze platte aanbouw heeft een oppervlakte van circa 60 m2. Het totale oppervlakte aan-, 
uitbouwen en bijgebouwen zal dan 135 m2 bedragen, waarvan 60 m2 ten behoeve van de woonfunctie 
en 75 m2 ten behoeve van de bedrijfsfunctie. Door middel van het vrijstaande bedrijfsbijgebouw kan 
de huidige buitenopslag binnen plaatsvinden. Daarmee wordt voorzien in een verbetering van het 
beeld, mede doordat langs het perceel een openbaar pad aanwezig is. Vanwege de omvang van het 
perceel en de voorgestelde situering van het vrijstaande bijgebouw zijn er ook geen overwegende 
stedenbouwkundige bezwaren voor het plan.  
De gronden zijn dus rekening houdend met het eigendom van de heer Hofstra voorzien van de 
bestemming “Woongebied’, waarbij door middel van een aanduiding wordt voorzien in een 
planologische regeling voor de realisatie van het vrijstaande bijgebouw ten behoeve van het 
uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.  
 
 



Verslag van de inspraakavond ten behoeve van bestemmingsplan Munnekeburen en Scherpenzeel 
gehouden op 2 juli 2007 in het dorpshuis It Polderhuus te Munnekeburen. 
 
 
 
Wiebe de Vries van de gemeente Weststellingwerf opent de vergadering door alle 16 aanwezigen hartelijk 
welkom te heten. 
 
Wethouder Van den Berg is verhinderd. 
 
De heer.Wiebe De Vries vertelt de aanwezigen dat men tot 8 augustus 2007 in de gelegenheid wordt 
gesteld hun bezwaren schriftelijk ter attentie van B&W kenbaar te maken. 
Hij geeft vervolgens de heer Arno Koldenhof van Bureau Witpaard - partners het woord. De heer Arno 
Koldenhof vertelt aan de hand van een beamer-presentatie het een en ander over de bestemmingsplannen 
Munnekeburen en Scherpenzeel. 
 
In het kort komen de volgende punten aan de orde: 
 
* Wettelijk kader. 
* Waarom nieuw bestemmingsplan. 
* Het structuurplan. 
* Wat wordt er geregeld in een bestemmingsplan. 
* Wat houdt een conserverend bestemmingsplan in. 
* Bespreking beide bestemmingsplankaarten. 
 
 
Tijdens de pauze worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om informeel vragen te stellen. 
 
 
Hieronder worden de vragen in het kort samengevat. 
 
Inspreker 1: Beate Nijholt namens Plaatselijk belang. 
 
Vraag 1:  Indien een woning afbrandt hoelang blijft er dan een bouwbestemming op zitten. 
 
Antwoord:  Zolang het bestemmingsplan rechtsgeldig blijft, blijft ook de bouwmogelijkheid op 
het perceel bestaan. Bij een nieuw bestemmingsplan dient de burger wel alert te blijven om 
bouwmogelijkheid te behouden. 
 
Vraag 2:  Wanneer komt het buitengebied aan de orde, en komt er dan ook een 
inspraakavond. 
 
Antwoord:  Het is de planning dat het bestemmingsplan "Buitengebied" over circa 2 jaar aan de 
orde komt. Er komt dan uiteraard ook weer een inspraakavond. 
 
Inspreker 2: De heer Wiegmink Grindweg 178 Scherpenzeel 
 
Vraag 1:  Waarom kan het bestemmingsplan "Buitengebied" niet sneller. 
 
Antwoord:  Dit heeft te maken met onder andere financiën, tijd en personeel. Eerst worden alle 
kernen van de gemeente Weststellingwerf geactualiseerd, daarna komt het bestemmingsplan buitengebied 
aan de orde. 
 
Vraag 2:  In het vigerend plan van Scherpenzeel zat aan de noordzijde van Scherpenzeel de 
bebouwingsmogelijkheid voor een zorgcomplex, waarom nu niet. 
 
Antwoord:  Dit klopt niet want in het vigerend plan heeft dit de bestemming agrarisch. Indien 
hier een zorgcomplex komt, zal hiervoor een aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd moeten worden.(in 
het plan dat vastgesteld is d.d. 19 augustus 1974, is het ook buiten het plan gelaten). 
 



Naar aanleiding van dit antwoord ontstaat een discussie waarin de belangrijkste zaken hieronder worden 
vermeld. 
 
Vroeger lag er wel een woonbestemming, maar de gemeente heeft destijds vanwege te weinig 
belangstelling de grond terugverkocht aan de eigenaar. Er zijn geen concrete plannen, dus kan het nog wel 
een tijdje duren voordat er een zorgcomplex wordt gebouwd. Wel heeft de woningstichting een schetsje 
laten maken. 
Wat gebeurt er met de locatie van de christelijke scholen. 
Antwoord: De gemeente wil de locatie verkopen. Er zijn nog geen concrete plannen voor, maar 
woningbouw behoort tot de mogelijkheden. 
 
Na de inspraakronde licht de heer Wiebe de Vries globaal de vervolgprocedure toe. Tot 8 augustus 2007 
kan een ieder schriftelijk reactie op het plan indienen ter attentie van B&W. 
Het verslag van deze avond wordt meegenomen in het ontwerpplan. Hierin worden ook de reacties van 
diverse overheden verwerkt. Reacties kunnen resulteren in aanpassing van het plan .In november 2007 zal 
het plan voor een ieder analoog terinzage worden gelegd, en digitaal raadpleeg zijn. 
Burgemeester en wethouders zullen het bestemmingsplan vaststellen. Hierna is er bij Gedeputeerde Staten 
nog beroep mogelijk. 
De herziende versie van het bestemmingsplan wordt dan vermeld op de website en in de Staatscourant. 
 
Tot slot bedankt de heer Wiebe de Vries iedereen voor de belangstelling. 
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Onderwerp : Advies voorontwerpbestemmingsplannen Oldetrijne, Munnekeburen,
Oosterstreek, Scherpenzeel en Sonnega
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Geacht college, pÎ o03lll~
Op 21 juni 2007 heeft de commissie de vijf voorontwerpbestemmingsplan voor advies ont-
vangen.
De plannen bevat de juridisch-planologische regeling voor de bebouwde kommen van ge-
noemde dorpen.
De commissie heeft de plannen behandeld in haar vergadering van 27 september 2007.
De commissie kan op hoofdlijnen met de plannen instemmen, maar heeft een aantal opmer-
kingen, die u schriftelijk worden bericht.
Voor de betekenis van de categorieaanduiding verwijst de commissie naar de provinciale
Handleiding Gemeentelijke Plannen 2000.
Ruimtelijke kwaliteit (cat.2)
De commissie is van mening dat meer aandacht zou moeten worden besteed aan het aspect
ruimtelijkellandschappelijke kwaliteit. Het betreft in hoofdzaak conserverende plannen. Maar
juist in het moment van omslag van een meer op uitbreiding gericht beleid naar een meer op
kwaliteit gericht beleid past het om een kwaliteitsvisie op te stellen, wellicht samen met het
dorp. Daaruit zou een eventueel actieprogramma dorpsverbetering voor kwetsbare / te verbe-
teren plekken kunnen worden afgeleid dat bij kan dragen aan de kwaliteit van het woonmilieu.
De neerslag daarvan zou, voor zover nodig, in het bestemmingsplan gestalte moeten krijgen.
Uit die ruimtelijke analyse kunnen ook uitgangspunten worden herleid voor de eventuele inci-
dentele woningbouw. Een criterium inzake landschap I ruimtelijke kwaliteit zou aan de wijzi-
gingsbevoegdheid moeten worden toegevoegd, meent de commissie.
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commissie van overleg provinsje fryslân
provincie fryslân ~
ex artikel 10 van hec Bro. 1985
Omgevingsaspecten (cat.3)
De commissie adviseert om alsnog een criterium inzake bodemkwaliteit op te nemen in de
wijzigingsbevoegdheid van'agrarisch' naar'wonen'.
Plangrenzen (cat.3)
De plangrenzen zijn afgeleid van het plan Buitengebied en van het Structuurplan, maar niet
steeds even consistent. De commissie beveelt aan om vanuit de beoogde toekomstige be-
grenzing van het plan Buitengebied nog eens per dorp naar de plangrens te kijken, met name
daar waar dorpsuitlopers in het buitengebied resteren.
Per dorp:
Munnekeburen
- Het bouwvlak voor wonen op het perceel Voetpad 17a is erg ruim. Dat geeft kans op (te) ver-
spreide bouw van bijgebouwen. De commissie vraagt zich af wat hier de achterliggende ge-
dachte is. Gegeven de ligging van deze strook, grenzend aan natuurontwikkeling, is dat onge-
wenst. (cat.2)
- De commissie merkt op dat het vlak met de wijzigingsbevoegdheid van 'agrarisch' naar 'wo-
nen' aan de zuidkant ruimer gelegd dan de rode contour. Die keuze wordt niet benoemd en
verklaard. Uitgaande van incidentele bouw zou verkleining tot binnen de rod_ e contour in de
rede liggen.(cat.2)
- De adresverwijzing van de wormenkwekerij Voetpad 37 in het voorschrift lijkt onjuist (moet
zijn 20?). (cat.3)
Scheroenzeel
- De commissie beveelt aan om te bezien of het plangebied aan de noordkant zou moeten
worden verruimd, door ook de lintstructuur ten noorden van Grindweg 172 in dit plan op te ne-
men, conform de rode contour-begrenzing van het structuurplan. (cat.3)
- De wijzigingscriteria van 'agrarisch'naar 'wonen' zijn standaard opgenomen in alle plannen,
maar voor de enkelvoudige mogelijke bouwlocatie in Scherpenzeel - die ook al bij recht in het
vigerende plan zat - nogal zwaar. (cat.3)
- Artikel 8.2.1, sub c (Verblijfsrecreatie) laat buiten het bouwvlak gebouwen, waaronder trek-
kershutten toe, tot 75m2. Een aangepaste redactie 'tot een gezamenlijke oppervlakte van
75m2' zou verhelderend werken, nu niet beoogd wordt, zo meent de commissie, om een on-
beperkt aantal trekkershutten van elk 75m2 toe te staan. (cat.2)
Oosterstreek
- De woningbouwlocatie (bij wijziging, achter het Stienpad, ca 1 ha, uitbreiding in agrarisch
gebied) ligt buiten de rode contour van het Structuurplan en heeft alle kenmerken van een pro-
jectmatige ontwikkellocatie. Het Structuurplan en het woonbeleid gaan echter uit van incidente-
le woningbouw binnen de rode contour van het structuurplan. De commissie meent dat deze
ontwikkelingsruimte niet past binnen de inzet van het gemeentelijke beleid. De plantoelichting
gaat daar niet op in en geeft ter zake van de locatie ('binnen de rode contour') geen juiste in-
formatie. Bovendien is de (theoretische) capaciteit van de locatie veel ruimer dan past binnen
de te vennrachten bouwruimte voor een kerntje als Oosterstreek. Dat speelt wellicht enigszins
ook bij enkele andere kernen, maar in die gevallen betreft het minder ontwikkellocaties, dan
wel incidentele plekken. Hoewel het plan wel het criterium inzake het woonplan bevat, meent
c
<
_2_
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commissie van overleg provinsje fryslân	; ~
- --- provincie fryslân ~	
ex artikel 10 van het Bro. 1985	
	
de commissie dat in dit geval nadrukkelijk een heroverweging nodig is. (cat.2)	
- De wijzigingsbevoegdheid waarmee de bestemming `Agrarisch-Paardenhouderij' kan worden	
omgezet in woongebied beperkt zich niet, zoals in de andere plannenlsituaties (bijv. van agra-	
risch naar (o.a.) woongebied) - tot de bestaande bedrijfsbebouwing, met toevoeging van één	
extra woning, maar beslaat het gehele perceel. Daarmee wordt ruimte geboden aan een rela-	
tief verstrekkende woonontwikkeling, met name op het perceel van de aan de westkant gele-	
gen paardenhouderij. In samenhang met het voorgaande adviseert de commissie om de strek-	
g
king te beperken tot de bestaande bebouwing, met toevoeging van max. één extra woning.	t
(cat.2)	
r
Sonneaa
- De commissie heeft twijfel over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een extra woning
achter Sonnegaweg 14a, in de 2e lijn. (cat.2)
Art. 19, lid 2 WRO
De commissie is van mening dat de verklaring voor elk van de vijf plannen kan worden afge-
geven, behoudens voor de in de plannen opgenomen wijzigingsbevoegdheden.
Hoogachtend,
Narperts de Commissie van Overleg,
[\`L-" LLL"1
. Jong, secretaris
-3-
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BRANDWEER ~~ ~(~~tt~ C~~Y7
Fryslán
Aan het Colle va~r~~~y~ P . y 11
dagemeantA ~P1~G4 - 8934AA ~EUWARDEN
PtOdttChtl.: . Tel. (058) ,Z99 66 99 ~
DehearM.M
Postbus 60 ~ ~o ~· Ae~ ~r vervNgpr~) zs9 ss so
8470 AB Wol a www.brarSdweerfryrsian.nl
Irrfo®brandweerfryslan.nl
· -~ mmer: NL 8076.z0.105.B01
~L~iYmmec 028.50.83.368
Damn 24 Juli 2007 Be~mndem d0ar Reinoud Scher~
Ona3 retererNa 416 DW anmer (058) 299 66 73
uw rereremte e-mag r.scheres~brandweerfryslan.nl
uw bderw~n 21 juni 2007 Bipagen 2
Advles betreffende de exteme veiligheid in relatie tot de
ondenverp bestammingsplannen Munnikeburen, Oldetrjine, Oosterstreek, Sonnega en
Scherpenaeal
GeacM College van burgéme~ter en wethouders,
Ten befioeve van het overleg ex ar(Ikel 10 Bro 1985 heeft u ons op 21 Jun1 Jongstleden da
t~stemmingsplannen voor de kemen Munnikeburen, Oldetr~ne, Oostersfreek, Sonnega en Scherpenzeel
toegezonden, met de vraag om vóór 1 september 2007 een reacHe te geven.
Het bestuur van de reglonale brandw~r heeft in het kader van het Besluit F~ctame Veiligheid Inrichtlngen
(BEVI) een adviearecM gekr~en (zle arfikelen 12 en 13 van het BEVI). Daamaast wordt in de circulairo
Risiconormedng vervoer gevaarlijke stofren (cRNVGS) aangeraden om de regionale brandweer als
adviseur bij het b~luit te benoemen. In het beleldskader verantwoording groepsrisico (VROM, 2006)
wordt daamaast aangegeven dat de regionale brandwesr adviserend orgaan zaI ziJn bij buisleidingen en
Iuchthavens.
Alleen bij het b~temmingspian Scherpenzeel is de cRNVGS van toepassing. Bij de ovedge
óestemmingsplannen is zowel het BEVI als de cRNVGS niet van toepassing. Ook lopen er geen
hogedruk aardgastransportleidingen door de betreffende bestemmingsplannen. Brandweer Fryslân ziet
dan ook geen reden om te adviseran op de bestemmingsplannen anders dan die van Scherpenzeel. D'rt
advies is alleen gerlcht op het bestemmingsp)an Scherpenzeel en dan met name de omgaving van de
N351, omdat daar gevaarl~jke s(offen avar worden vervoerd (AVIV, 2006). Voor de telgegevens wordt
venuezen naar bijlage 1.
Scenarlo's Transport gevaarlijke stoffen ovar de weg (z1e ook 6lj7age Zj.
Binnen de 35 kWlm2 contour zal federeen overlijden, ongeacM beschermende maatregelen zoals kleding
of het verblijf binnen een gebouw. Dat wil zeggen dat, ongeacht de aard van de bescherming, de kans op
overGjden 1 Is. Afhankelijk van de vullingsgraad Ilgt de contcur op 150 (100%), 126 (67%) en 96 (33%)
meter. Daarbuiten neemt de kans af, afiankalijk van de aard van de beschenning, tegen de (kortdurende)
warrntestraling. De 1 %-letalite'rtsgrens (effectgebied) ligt op angeveer 300 meter (bij 100% vullings~graad).
Meiïnoar foarût
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BRANDWEER cw7
Fryslán
Maatregal:
1. De gegevens over het transport van gevaadijke stoffen over de N355 in de exteme
veiligheidsparagraaf op te nemen.
Groepsrlstca
De oriéntattewaarde van het groepsrisico wonit waarschijntijk nlet overschreden. Om dit zeker te weten
kan een anafyse aan de hand van de wtstregels (CPR 181PGS 3) worden gemaald
Maatregel:
2, globale groepsrisico maken aan de hand van de vulstregels uit de CPR 18.
Zelfrodzaamheid
De zelfredzaamheid in het effectgebied warclt voldoende geacht Er zijn geen functles voor venninderd
zelfrodr~me personen in het gebied. Daamaast is er geen sprake van hoogbouw en zijn er voldoende
mogelijkheden voor personen om het gebied te verlatan. De dekking van het vraarschuwings- en
alanneringssteisel (WAS) is vaidoende.
Maairegel:
3. fundies voor verminderd zelfrodrame parsonen uitsluiten (zoais kinderdagverblijven,
basisscholen, zarginstellingen).
Bestrljdbaarheld
Da N351 geeft ter hoogte van Scherpenzeel gean belemmeringen voor de bestrijdbaarheld.
Advies
Hleronder wordt het advies van Brandweer Fryslân weargegeven. Hat gaat In dft advies concrest om
voorstollen om de veiligheidsituatie te optimaliseron en niet om de vraag of het (groeps)dsico
aanvaardbaar is. Het is uitelndelijk aan het bevoegd gezag om te oordalen of het (groeps)dsico wel of niet
aanvaardbaar is. Daarbij gaat het om een bestuurlijke afwegfng van de risico's tegen de maatschappelijke
kosten en baten.
Brandweer Frysidn adviseert ten aanzien van de verantwoording van het groepsris(co in het
bestemmingsplan Scherpenzeel om:
· in de toelichting van het bestemmingsplan aan te geven dat over de N351 gevaadijke stoffen
worden vervoerd. Daarbij ook de feigegevens weergeven (zte bijlage 1 );
· een globale groepsdsicoanalyse te maken met behulp van de vuistregels uft CPR 181PGS3;
. functi~ voor verminderd zelfredzame personen binnen 300 meter vanaf da N351 uit te sluiten;
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
R.J.M. Scheres van de afdeüng Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 299 68 73.
Een afschrift van deze bdef zendan wij ter kennisneming aan de commandant van brandweer IBOW
(Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwer~.
Ik ga er vanuit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.
Met vriende0jke groat,
namens het dagelijks bestuur van de Hulpvedeningsdienst Fryslân,
ir. E. Bostes MCDM
hoofd afdeling Risicobeheersing
- p Meïinoar foarût
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Bronb~tanden:
· AVIV, 2006. Teflingemnregtransportgevaarlijke stoffen Provincie FryslBn In opdracht
Provincie Fryslân, Afdeling Verkeer en Vervoer.
· www.fryslan.nUrisicokaartpluslpublieklkaart.htm
· htt~lmai~sgooale-nIi
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Bíjiage 2: Scenarío's transport van gevaarüjke stoffen
Risicoberekeningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ove~ de weg beperken zich tot het
bulkvervoer van stoffen. Het vervoer van stukgoed (vaten, gasflessen) wordt niet b~chouwd. Bij een
ongeval met stukgoed zijn, de aistanden tot waarop dodelijke effecten kunnen optreden klein en draagt
daarom niet bíj aan het rísíco op grotere afstand. llit vele studies díe ztjn uitgevoerd bliJkt dat het
exteme veiligheidsrisico van het iransport van gevaarlijCe stoffen over de weg wordt bepaald door het
transport van LPG. De overige staffen dragen naar verhouding marginaal bij. Dit heeft hoofdzakelijk te
maken met het kleine invloedsgebied vart bijvoorbeeld benzine en diesel dat tot ruwweg 30 meter
vanaf de rand van de weg reikt.
Mogeltjke scenarlo's
Bij exteme veiligheidsrislco's van LPG~tankstaflons gaat het vooral om ~n ongeval fljdens de
overslag van de tankauto naar de LPG-opsla9hank. Uitgangspunt van de risicoanalyse is dat ondanks
alle genomen veiligheidsmaatregelen bij bevoorrading van LPG.tankstations verschillende ongevallen
kunnen optreden. De volgende ongevailen zouden de grootste gevolgen kunnen hebben:
1. De tank van de LPG-tankaufo wordt venvarmd en verzwakt ien gevolge van een brand van
bijvoorbeeid benzine. Na circa 20 - 30 minuten aanstraling door de brand bezwijki de
opsÎagtank ineens en ontstaan een drukgolf en esn vuurbal (lnrarme BLEVE; maximale
efiectafstand: 300 meter).
2. Ook een ortgeval of kapot materiaal kan ertoe leiden dat de tank van de LPG-tankauto
óezwijld, waama de LPG ineens vr3jkomt en direct daama ontsteekL Ook bij zo'n 'koude
BLEVE' (maximaie effectaístand: 250 meter) ontstaan een drukgolf en wurbal, maar door de
lagere temperatuur zljn deze iets kleiner dan bij een warme BLBlE.
3. Uitstroming als gevolg van een breuk van de losslang. De LPG kan dan zowel direct als
vertraagd ontstekert. Dit veraorzaakt een fakkel respectievelijk een explosie/flash flre
(maximale effectafstand; 45 meter).
Scenario's in reiatie tot het transport van cevaarl~ke stoffen
Een warme BLEVE is mogefijk wanneer een LPG tankwagen betrokken raakt b(j een ongeluk waarbij
de tankwagert wordt verwarmd door bijvoorbeeld benzfne uít een lekkende tank vart eén auto af
vrachtwagsn. Bij een warme BLEVE heeft de hulpverisning tussen de 20 en 30 minufen tijd vanafhat
begln van de aanstrallng(!) om de tank te koelen eNof de brand te biussen. Ook kunnen mensen nog
vluchten, mits op fljd gewaarschuwd
Wanneer bij een ongeval de tankwagen bezwijkt kan ook een koude BLEVE ontstaan. Er is dan geen
tijd om het gebied te ontvluchten of te ontruimen, omdai een koude BLEVE zonder opwamring
plaatsvindt en zich niot aankondigt. Tijdens het transport van gevaarlijke stoffen wordt een breuk van
de losslang niet waarschijnlijk geachx omdat deze alleen wordt gebruikt fljdens overslag.
Verder b~taat nog de mogelijkheid dat bij het bezwijken van de tank delen ervan worden
wegg~üngerd. Tot op honderden meters kan er schade en gevaar ontstaan. Er is niets te voarspellen
ovar de richting en de afstand waarover de brokstukken zich verplaatsen, maar er zijn al afsianden
van 800 meter waargenomen.
De schade díe eert BLEVE met zich meebrengf, wordt voor een groot deel bepaaid door de
optredende warmt~traling. Bij ~n BLEVE van een tank on~taat een wurbol met een straal vart 100
mefet Binnan de wurbol wordt 100% letaliteft verondersteld, oftewel iedereen blnnen die wurbol
komt te overlijden. Ook zullen gebouwen binnen die straal onherstelbaar verwoest zijn. Daamaast
onderscheidt men afstanden waarin iweede- en derdegraads brandwonden mogelijk zijn en koelen
noodzakelijk is in verband met secundaire branden.
In ondersfaande iabel is een overzicht opgenomen van de verschillende effectafsianden bij een
volledig gewlde tankwagen, een 55 gewlde en een'f~ gewlde tankwagen. De afstanden gelden vanaf
de LPG-tankwagen.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 6

Post in - 8990



>
T~eJ 2: eH~faf~anden (~. ven ~n BLEVE tllt N. 0óertf8, R Van den Brmid (200sr).
1.1.1 Conclnetes acenarIo rerroer gevsartijke stotïen over de weg
>
Binnen de 35 k'Nlmz contour zal iederesn overlïJden, ongeacht beschermende maatregeien zoais
kledlng of het verblijf binnen een gebouw. Dat wil zeggen dat, ong~cht de aard van de b~cherming;
de kans op oveflijden 1 is. In bovenstaande tabei (tabel 2) is de grooCe van tieze straal in de iw~de
kotom weergegeven (respectievelijk 150, 128 en 96 mefer). Daarbuften n~mt de kans af, afhank~i)k
van de aard van de t»cherming, tegen de (kortdurende) warmtestraüng, De 1%-Ietalíteitssgrens ligt
ongeveer tussen de 250 en 300 meter.
` 17e w)~ ba~aft ean volumepercentsge van de mmdmete volumecapsdt~t van de ~nkwagan.
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~1m~382~
Pastbus 50, 6920 AB Buiven
Gemeente Weststellingwerf
Afdeling Leefomgeving
T.a.v. de heer M. Mosterman
Postbus 60
847o AB Wolvega
Contactpersoon
mr. L.R.M.P. Muijtjens MBA
Telefoon oz6 - 8q4 zz t3
Betreft
Voorontwerp Munnekeburen e.a.
Geachte heer Mosterman,
Divisie Netwerk Services
Bezoekadres
Utrechtseweg 68
Arnhem
Postadres
Postbus so
69zo AB Duiven
Telefoon oz6 844 zt z8
Fa2t o26 844 zo y
Batum
6 augustus zooy
Bw kenmerk
2ooy-oo837z/u/LE
Onder-vercvij-zing~tlaaraw brief d.d. zo juni j.l. met betrekking tot bovengenoemd onderwe~ kunnen ~ - --
wij u het volgende meedelen.
Wij kunnen u meedelen dat wij geen aan- of opmerkingen dienaangaande hebben.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij zien uw bevestiging gaame tegemoet.
1 _ ~ . ,
mr. L.R.M.P. Muijtjéns~IVIBA
Manager JuridischeF8r Algemene Zaken
Kopie aan: C. Bouma (Nuon)
n.v. Nuon Netwerk Service5 maakt áeel uit van óe Nuon groep. K.v.K. 09091531.
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	Vl6e~ FryB~e
	Snekertrakrreg 61
Gemeente Weststellingwert	ssiznn~.araee
T.a.v, de heer M. Mosterman	~'°°
postbus 60	asoi se ~eraen
8470 AB WOLVEGA	r~~ (°~) ~' ~ 9°
	Fex (O58) 294 53 00
	~yp.~.N
een~m~aaoor dhr. J. Dell newm 1 augustus 2007
oow~nemummer (058) 294 53 38 u,. kenmmK 2007-008372jujLE d.d,
20 junl 2007
ons kenmerk 2007/650 DIS-Ojbdh emm johan.dell@vitens.n)
onaeMra<u Voorontwerp bestemmingspiannen Munnekeburen, Oldetrtjne, Oosterstreek,
Scherpenzeel en Sonnega prpp j~~ ( ~ ~ %3B ?Y
Dr~3s~s- ~ 1 ~t..)
Geachte heer Mosterman, ~
Hlerbij delen wfj u mee dat bovengenoemde bestemmingsplannen ons geen reden geven tot
_ , - _ _ _- _ _
_ _ - _ ~ ,~- , - _-_
_ a e ~~ .
Met vrlendelijke groet,
KvK Zwolle 05U.69.561
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Hallo Michiel, 
 
Naar aanleiding van de email van 10 juli 2007 In het kader van het overleg ex artikel 10 Bro 
voor de bestemmingsplannen voor de kernen Oosterstreek, Oldetrijne, Munnekeburen, 
Sonnega, Scherpenzeel , Wolvega en Noordwolde.  
 
 
 
Heb ik, uw plan gezien te hebben, geen aanleiding tot opmerkingen van KPN Vaste Net.  
 
De straalpaden lopen niet over de plangebieden. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Henk Nieuwenhuis. 

 

 

Wholesale & Operations, Business Operations 
Rayon Noord Oost Straalverbindingen Leveringen 

Kwaliteit en Automatisering medewerker  
 
Wilmersdorf 32 , Kamer 00.15  
7327 AC Apeldoorn   

Correspondentie adres: 
                 
Postbus 9107  
7300 HR Apeldoorn  
 



Míjne Heren, Scherpenzeel, 07-07-2007.
Op de informatie avond, georganiseerd door de gemeente, van 2 juli 2007 in het
pniderh"c tP Munnekeburen, werd ons geadviseerd eventuele wijzigingen te-- -
melden, zodat deze kunnen worden vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan.
In verband met onze reeds gerealiseerde erfuitbreiding, dienen we hierbij een
verzoek in, om deze gro~nden te onttrekken aan de agrarische bestemming en in
te kleuren c.q. in te vullen als erf/eigendom.
Voor het vaststellen van het aantal vierkante meters komt het kadaster nog om
de definitieve grenzen te bepalen. Het is de bedoeling dat dit in de loop van het
jaar gebeurd.
Ons perceel is kadastraal bekend onder nr. 9014 sectie C Oldetrijne.
We hopen U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, willen wij ëén en ander gaarne toelichten
Graag zouden we een bericht ontvangen als u ons verzoek honoreerd
Met vriendelijke groeten,
Familie A. van Veen
Grindweg 210
8483JL Scherp~eel. ~ '
I `, `,.. ;
'
I J ~I '
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~I003b92
BOUWBEDRIJF
· Grindweg 149
· 8483JM SCHERPENZEEL(FR.)
· Tel. (0561) 48 12 16
· Fax (0561) 48 12 18
· Rabobank rek.nr. 35 81 02 669
· Handelsreg. Leeuwarden 01017398
· BTW nr.: NL8086.33.892B01
J. E. KRAMER
Scherpenzeel 13 juli 2007
B en W van de
Gemeente Weststellingwerf
Zienswijze betreffende
de bebouwing perceel grindweg 149
Geachte dames, heren,
Postbus 60
8470 AB Wolvega
RE t Wü,~· u i O ~P r ~ ~'_:~nr.: 2~0 .~
Un y._a.~. ,.,_.cla hj,,- ~. ~~D~___
Ffdeing L~. II ~,n -~ê~Unandafendamtienaar , Pa,'Jafy
t 411,5 _ i _
AfSten' ~^.- t~~.de.= 7el~,~en~: fi=~tum: I P,.·t:J:
p~-.d-u;t__ -_- -_-_i°ralui.. ~. ____.__ .___..._--..
BesdSSiny ~ Sai ^n. .;a . , ~,:.~ruik f r ·.,·6~ ~.6, ~, . ." ....
.,c. rnlnlra. .;--.. .... . . .. , .. .
Naar aanleiding van de openbare inspraakavond gehouderï óp 2 jû~ZÛ07 in het polderhuis,
hierbij onze zienswijze.
Het te bebouwen gedeelte van perceel grindweg 149 te Scherpenzeel staat niet goed
ingetekend. Wij hebben op de kaart, bestemmingsplan Scherpenzeel aangegeven hoe
de werkelijke bebouwing is.
Wij verzoeken u de tekening aan te passen.
Verder lijkt het ons verstandig om de rode lijn , achter de bestaande nieuwbouw ,
10 meter richting voetpad op te schuiven. Dit in verband met een eventuele uitbreiding
van ons bedrijf in de toekomst.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Boyíwbedt~jFJ.E.Kram
J.E:~ráme ~
Bijlage 1 bestaande tekening bestemmingsplan Scherpenzeel
Bijlage 2 Gewijzigde tekening bestemmingsplan Scherpenzeel 13 juli 2007
paginal van 1
Op al onze transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Aannemingen in het Bouwbedrijf (AVA) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank te's-Gravenhage, zoals zij luiden als laatstelijk gedeponeerde tekst.
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~ ~~a~~QB
s~~.
Gemeeme weststellingwerf
T.a.v. College van B en w
Postbus 60
8470 AB wolvega
Betreft: Bezwaar voorontwerp bestemm~plan Scherpenzeel
G~chte college,
Op het ornarerpbestemmingsplan zagen wij dat er een plangeus door onze tuin loopt Het
achterste deel van onze tuin valt volgens het bestemmingsplan buiten het woongebied.
I~ertegen maken wij bij deze bezwaar.
wij willen u vragen het bestemmingsplan aan te passen, zadat ons gehele pecrzel de
bestemming "w~ngebied" heeft. wij wonen op de Grindweg nr. 165 in Scherpenzeel
(kadast<aal nummer 10236 en 10542).
wij zien uit naar uw reactle.
M~ ~'j ,(~'1PÍ11ÍCP OMPY
Bas eD Pe
B. Hap
Grindweg 165
8483 JN Scherpenzeel
Scherpenz~l, 1 augushis 2007
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Bouwkundig
Y. Haitsma
ITelefoo~ : (0592-273826/271905)
Telefax : (D592-273341)
Bankrelaöe: ABN-AMRO Emmeloord
Rek.nc 55.94.30.820
K.v.K Meppel nc 38084035
BTWnr 0827.87.737.8.01
Gemeente Weststellingwerf
T.n.v College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 60
8470 AB Wolvega
Ref: Ing. Y. Haffsma Dafum: 30 jufi 2007
Onderwerp: BezwaarschrHt tegen het (vooroniwerp) bestemmingsplan van Munnekeburen
Scherpenzeel. De ter inzage legging h tot en mef 6 augustus oanstaande.
Geachte College,
Als belangen behartiger van de Fa. Gebr. Yan der Vegt, gevestigd op de locatte Grfidweg 264,
8483 JP te Scherpenzeel, wtl ik namens de Firma bezwaar aantekenen tegen het bovenstaande
vooroniwerp bestemmingsplan. Voor de laatste uffbretding van het bednjf is eind vorig jaar een
bouwvergunnlng aangevroagd (uw ref. nummec R2Q060554). De vergunntng afgffte laat op dIt
Rufmte~jke ordening. Na realisatie van deze uttbretding is het voor het bedrüf niet meer
om in de toekomst oan de acfiterdjde verder uit te breiden. B7 hei ter inzage gelegde
vooroniwerp bestemmtngsplan is ons inziens onvoldoende rekening gehouden met de
mogeGjkheid voor een toekomstige uifbretding aan de zuldkant.
Wij verzoeken u derhalve om de bebouwingsgrens aan de zuldn7de te verruimen tot aan de
erfgrens van de naastgelegen woning (Kavel 7938).
Hopende u hierrnee voldoende te hebben ge5nforrneerd, ziJn we graag bereid onze motivatie
persoonlijkk toe te üchten. .
Namens de opdrachtgever.
Hoogachtend,
Ing. Y. Hattsma.
_ _ , _.._.... "_...
nnset~u;;,~e.dwnax;rwvnui;v, ~.2
Op el m2e óm~ea ziJn ven tm~óig ot2e slgmr~e voorvrsarden zoels d® eP 14 meI2002 zijn geàepunemd 6p da K~ren Kwpha~el te M~el. 1
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Concernstaf Kadaster ~1`dl.l`d5'r~~'
Afdaling Klachten en bezwaarschritten
Postbus 668, 7300 AR Apeldoorn
Telafoon (05B) 291 48 80 Volgblad: 1
digitaal bezwaar aww.kadaster.nl/kennisgeving
Kadastrale geeeente : OUDETRIJNE
NIEUR perceel De VERVALLEN percelen, zoals die
geheel of gedealtelijk in het
' nleuNe perceel aijn apganp7nen
kadastrale aanduiding grootte kadastrale aanduiding ~ grootts
ha a ca ha a c
pe~ceelsadras
GRINDRG NABY C 10748 0 03 10 C 9291 gedaeltalíjk / 0 00
C 10692 gedeeltelijk ~-^` 0 02 7
Uw recht betrett 1/2 EIGEHDON
® ····
'I Á···
·
··~
Registratienuweer : 202007041100042 jga r liddggiep
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Concernstaf Kadaster f.ldllC~Ster
Afdeling Klachten en bezwaars<hriften
Postbus 668, 7300 AR Apeldoorn
Talefoon f058) 291 48 80 Volgblad: 1
dígitaal bazwaar www.kadaster.nl/kannisgeving
Kadastrale geneente : OUDETRIJHE
NIEUW perceel De YERVALLEN percelen, zoals dia
gaheel of gedeeltelijk in het
nieuNa perceel lijn opgenonen
kadastrala aanduiding groatta kadaskrale aanduiding ~ groott~
perceelsadres ha a ea
6rindweg 157 C 10746 I 0 10 65 C 8187 ~'
C 9510 ~
C 9539-'
C 10146 ÿ
Uv recht betraft 1/Z EIGENDON
®W
®®ei
®W
ha a ea
0 05 85
0 00 40
0 02 05
0 02 3E
Registrat3enunmer : 202007041100044 ~ ~~7aT'l.ltiCidStf°T
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Gemeente Weststeilingwerf
u ap~,l zoo4
0-t0? 783lC E
ntw. J. Oosterhof
691324
verzoek tot wijziging
van gebruik
Geachke mevrouw Ifofstra.
Mavrouw J. Hofstra
kerkwee 1
8475 GB NIJEHOLTPADL:
Naar aanleiding van uw verzoek tot verlenen van vrijstellíng van het huidige gebruik van de
dienstwoning naar een "gewone" woning op het perceel plaatselijkbekend Grindweg 157 te Scher-
penzeel, delen wij u het volgende mede.
LTw verzoek is in strijd met het ter plaatse geûldende bestemmíngsplan. Gelet op toekomstige ont-
wikkelingen zijn wij in principe bereid medewerking te verlenen aan uw verzoek middels het ver-
lenen van vrijstellíng ex artíkel 19, (id 3 van de Wet op de Ruímtelíjke Ordening.
Het voornemen om middelç vrüstellinQ medewerkin~ te verlenen aan nw verzoek zal worden ee-
publiceerd en met ingang van 15 april 1004, gedurenc:e víer weken, ter inzagc wcrden geleg,a,.
Eenieder wordt daarmee in de gelegenheid gesteld zijn/haar bedenkingen tegen hetplan kenbaarte
maken. Na afloop van deze periode zullen wij een definitief besluit nemen omtrent het verlenen
van vrijstelling van het huidige gebruik.
Wij vertrouwen erop u hiertnee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en V,fethouders van Weststellingwerfj
namens d /e
het h9ófd `iyerjm van de afdeling Leefomgeving,
.1. H. ísándá~~>~
3ezoekadres: TeleYOOn : (056i) 691234
Griffioenpark t. Wolvega Fax : (0561) 61~ 36 O6
PostarJres: E-mail : info~wéststellingwérf.nl
~__...._~., o.~~~o,ee,n."".. i.,..,.~o, .,..,."..,~óe7MUu(nnwártol
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Klaas Hofstra te ~ijeholtpade;
verzoek tot wijziging bestemming perceel Grindweg 157 te Scherpenzecl van BD-E
(bijzondere doeleindervbankgebouw) naar woonbestemming.
Aanleiding de reactie van de buurman (uitbater horecabedrijt) n.a.v. de publicatie van de
voorgenomen bestemmingswijziging (naar meer gevoelige bestemming).
Deze reactie van de buurman is voor liofstra reden geweest om zich te realiseren dat in de
door hem gewenste situatie geen sprake zal zíjn van een meer gevoelige bestemming dan de
vigerende bestemming BD-E (met inpandige bedrijfswoning).
Immers, wat hij wil is:
vanaf de locatie Grindweg 157 te Scherpenzeel een éénmans bedrijf uitoefenen (hij is
zelfstandig werkzaam als klauwverzorger en dienstverlenend aan agrarische bedrijven in de
regio, terwijl hij daarnaast zelfstandig werkzaam is als rietteler/riethandelaar.
In dat verband is hij voornernens om op de locatie:
- zijn bedrijfsauto (overdekt) te stallen;
- zijn mobiele klauwverzor~ngsbox (overdekt) te stallen;
- zijn rietmaaimachine (overdekt) te stallen;
- enig onderhoud te plegen en kleine reparaties aan zijn machines uit te voeren;
Hiervoor dient een nieuwe bedrijfsruimte van ca. 75-100 m2 te worden gebouwd.
De-re bedrijfsruimte zal toegankelijk zijn via de bestaande toegangsweg, welke aan de
ZtildZijde vaa hci perCeel ls g.°,situeerd en iïa 2lgendOm 15 vet`vJOi ven.
Tot slot zal in de bedrijfswoning op de begane grond een kantoorruimte met een opp. van
25- 30 m2 worden ingericht voor het bijhouden van de bedrijtsadministratie en de opslag van
het archief; Met nadruk wil hij er op wijzen dat op de locatie geen sprake zal zijn van opslag
van riet e.d..
De aanvrager is dan ook tot de conclusie gekomen dat het verzoek om de bestemming te laten
wijzigen van BD-E in een evoonbestemming niet geheel overeenkomt met de door hem
gewenste bedrijfsvoering en daarom niet juist is geweest.
De gewenste bedrijfsvoering zal in hoge mate overeenkomsten vertonen met een kleinschalig
hoveniersbedrijf (SBi code 0141.1, als bedoeld in de brochure bedríjven en milieuzonering
van VIVG).
Om deze reden verzoekt hij dan ook om:
t. de inmiddels opgestarte procedure tot wijziging van de bestemming BD-E in een
woonbestemming stop te zetten;
2. een nieuwe procedure tot wïjziging van de vigerende bestemming BD-E (met
bedrijfswoning) in een bedrij£sbestemrning voor bedrijfsactiviteiten in milieucategorie
1 (met bedrijfswoning) op te starten;
JP 27072004
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Gemeente t;~es,stel~ing4~~erf
7 oktober 3004
__~,E
1t9. Btaauw
691374
verzoek tot wijziging van
het gabruik op het pand aan de
Grindweg 157 te Scherpenzeel
De heer K. Hofstra en
mevrouw J. G. Hofstra-v.d. Weg
Kerkweg I
8475 GB NUEIIOLTPADE
Geachte heer Hofstra en mevrouw Hofstra-v.d. Weg,
Hierbij doen wij u het vrijstellingsbesluit toekomen omtrent uw verzoek tot het verlenen van vrij-
stellíng van het huidige gebruik op het pand aan de Grindweg 157 te Scherpenzeel.
Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,
namens dezen,
de n~édgwerker van de afdeling Laefomgeving,
l .. r7 J~y ,
~~r!
j ~
K Y3 ~ckstra
Bezoekadres:
Griffioenpark 1, Wolvaga
Postadres:
pnefn«cRO Ad7n.AR~lAlnlvona
Tetefoon : 10561 ) 69 12 34
Fa>< :.(0561) 61 36~06~
E-mail : ~ínfo~weststellingwerf.nl
Intnrnut -vsm.u woetetdllinmunrf nl
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Gemeente Weststellingwerf
Nummer: 040773111_E.
IIRIISTELLIR611RTIKElI9, LID 3 WET OP DE RUIMTELIINE ORDEHING
Burgemeester en Wethouders van de gemeente WeststellingwerF
gelezen het verzoek van de heer K. Hofstra en mevrouw J. G. Hofstra-v.d. Weg van
~l augustus 2004, voor het vestigcn van een eenmansbedrijf (klauwverzorger, dienstverlening aan
agrarische bcdrijven, rietteler/riethandclaar) met dienstwoning in het pand aan de Grindweg 7 57 te
Schctpenzeet;
overwegende dat het gebied is gelegen in het bestemmingsplan Scherpenzeel op gron-
den met de bestemmingen Bijzondere doeleinden;
dat deze gronden zijn bestemd voor openbare gebouwen (bankinstelling), met daarbij-
behorende dienstwoning en bijgebouwen, gronden, andere bouwwerken en andere werken;
dat de gewenste realisatie van het eenmansbedrijf met dienstwoning in strijd is met de
vigerende bestemming;
dat op grond van attikcl 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20
van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 van de bestemmingsplanbepalingen vrijstellingkan
worden verleend ten behoeve van een wijziging in het gebruik van opstallen in de bebouwde kom,
mits het aantal woningen gelijk blijft en het gebruik niet meer omvat dan een brutovloeroppervlak
van L500 m=;
dat het verzoek voldoet aan de in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985 gestelde eisen;
dat het verzoek otn medewerking overeenkomstíg atükel 19A van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening gcdurende vier weken ter inzagc hu ft gelegen;
cïatér geen zienswijzen z.ijtt ingeùicisd;
gelet op artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening en artikel 20 van het
Besluit op de ruimtelijkc ordening 1985;
besluiten:
vrijstel(íng te verlenen als bedoeld in artikel t9, lid 3 van dc Wet op de Ruimtelijke Ordening vatt
het gebruik ten behoeve van kleinschalige bedríjfsactiviteiten in de categorie I-bedrijven met be-
drijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie C, nummer 8187, plaat-
selijk bekend als Grindweg 157 te Scherpenzeel.
Wolvega, 7 oktober 2004.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
ncunens dezen,
d~rtyedewerker van de aldeling I~efomgeving,
..
t` f ` lt~ fi
~~~ f
2C.B. L,ee~~s ra
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