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AANVRAAG 

AANVRAAGGEGEVENS   
 
Op 4 maart 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning  binnengekomen van de heer  
W. Algra. De aanvraag heeft betrekking op: 
 

- bouwen, 
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

 
op de locatie De Wielewaal 2A, 2B, 2C en 2D, 9231 JL te Surhuisterveen. 
 
De aanvraag omvat de volgende documenten: 
 

 aanvraagformulier d.d. 4  maart 2013. 

 bouwkundige tekeningen d.d. 29-03-2013 

 constructieve berekeningen 4 starterswoningen d.d. 11 april 2012 

 bouwbesluit toets berekeningen 11 maart 2013 

 ruimtelijke onderbouwing 
 

 
 

 

TOESTEMMINGEN DIE VALLEN ONDER DE 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 
De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende project: 
 

 Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken of het verrichten van andere handelingen in strijd met 
een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, de regels gesteld in artikel 4.1, lid 3, 
of 4.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit, voor zover toepassing is 
gegeven aan artikel 3.7, lid 4, tweede volzin, van de Wet ruimtelijke ordening, als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

BESLUIT 

BESLUIT 
 
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt 
besloten: 
 

 aan de heer W. Algra  de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende aanvraag met bijlagen; 

 

 aanvraag en bijbehorende, gewaarmerkte, bescheiden onderdeel te laten uitmaken van de 
vergunning; 

 

 de bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de vergunning; 



4 
 

 
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: 
 
De heer W. Algra, Betonwei 21, 9281 KS Harkema. 

BIJ DE BESLISSING BETROKKEN ONDERWERPEN 

LIGGING VAN DE LOCATIE 
 
De locatie is gelegen aan het De Wielewaal 2A, 2B, 2C en 2D te Surhuisterveen, kadastraal bekend 
als Surhuizum, Sectie C, kadastraal nummer 6261. 

LIGGING VAN HET PERCEEL IN HET BESTEMMINGSPLAN 
 
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan SURHUISTERVEEN - Part.herz. BP S-veen-dorp 
Wielewaal 2a+2b en heeft daarin de bestemming Wonen. De woningen worden deels buiten het 
bouwvlak opgericht en het aantal te bouwen woningen wordt overschreden. 

TE VERWACHTEN ONTWIKKELINGEN 
 
Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante 
wijzigingen te verwachten. 

AANVULLENDE INFORMATIE 
 
De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Regeling 
omgevingsrecht daaraan stelt. 

BOUWEN 

BESTEMMINGSPLAN  
 
Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan, omdat het buiten het bouwvlak valt en het aantal 
woningen wordt overschreden. 
 
 

WELSTAND 
 
De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de welstandscommissie Hûs en 
Hiem gevestigd te Leeuwarden. Op 8 april 2013 heeft zij aangegeven dat het bouwplan voldoet aan 
redelijke eisen van welstand. Wij kunnen ons vinden in dit advies. Op 16 december 2013 heeft de 
welstandscommissie de gewijzigde situatie als Voldoet beoordeeld. Kenmerk van dit advies is 
W13ACH092-1. 

BOUWBESLUIT 
 
Uit het bouwplan is niet gebleken dat het niet voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, voor 
zover van toepassing. 

BOUWVERORDENING 
 
Uit het bouwplan is niet gebleken dat het niet voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening. 
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PROCEDURE EN COÖRDINATIE 

PROCEDURE 
 
Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
gevolgd. 
 
 
De ontwerpbeschikking heeft, gelet op artikel 3:11, lid 1 en lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, 
ter inzage gelegen van  21 augustus tot en met 1 oktober 2013. Tijdens deze periode zijn er 
zienswijzen ingediend. 
 

Zienswijzen 

 

De ontwerpomgevingsvergunning met afwijking heeft van 21 augustus tot en met 1 

oktober 2013 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn twee (één gezamenlijke) 

zienswijzen ingediend.  Deze zienswijzen zijn deels gegrond verklaard en het bouwplan is 

aangepast (de garageboxen zijn geschrapt en de woningen worden verder naar achter op 

het perceel geplaatst). Voor de behandeling van de zienswijzen wordt verwezen naar 

paragraaf 3.10 maatschappelijke uitvoerbaarheid (bladzijde 5) van de ruimtelijke 

onderbouwing.  

De omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp (zie gewijzigde 

situatietekening van februari 2014). 

 
 

VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS, BELEID AFSPRAKEN 

EN CONVENANTS 

OVERDRACHT VERGUNNING    
 
In artikel 2.25, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat indien de 
vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, deze dit ten minste 
een maand voordien aan het bevoegd gezag moet melden. 

AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN 

ALGEMEEN 
 
Het perceel is gesitueerd binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan SURHUISTERVEEN - 
Part.herz. BP S-veen-dorp Wielewaal 2a+2b. De woningen worden deels buiten het bouwvlak 
opgericht en het aantal woningen neemt toe. 
 

TOESTEMMING STRIJDIG GEBRUIK 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van grond 
in strijd met het bestemmingsplan.  
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In de ruimtelijke onderbouwing "Bouwen blok van 4 starterswoningen aan de Wielewaal te 
Surhuisterveen" is weergegeven waarom realisering van het plan aanvaardbaar is op de gevraagde 
locatie. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit. Tegen het verlenen van 
deze vergunning met afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo heeft het college van 
burgemeester en wethouders geen bezwaren, mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften, 
zoals bedoeld in artikel 2.22, lid 2 Wabo: 

 
- Er kan pas gestart worden met de bouw van de woningen nadat met Wetterskip Fryslân 

overeenstemming is bereikt over de watercompensatie van onderhavige 
omgevingsvergunning. 

 
- tijdens het uitvoeren van het plan archeologische grondsporen of vondsten worden 

aangetroffen dient de aanvrager contact op te nemen met de provinciaal archeoloog 
(algemeen telefoonnummer provincie Fryslân 058-29 35 925). 

 

AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van grond 
in strijd met het bestemmingsplan. In de ruimtelijke onderbouwing is weergegeven waarom realisering 
van het project aanvaardbaar is op de gevraagde locatie. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt 
onderdeel uit van dit besluit. Tegen het verlenen van deze vergunning heeft het college van 
burgemeester en wethouders geen bezwaren. 

GEMEENTELIJK BELEID 
 
Zie ruimtelijke onderbouwing als bijlage bij deze beschikking.  

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
 
Zie ruimtelijke onderbouwing als bijlage bij deze beschikking. 
 

ACHTERBLAD 

 

Beroep 

 

Van 15 april tot en met 27 mei 2014 kan beroep worden ingesteld tegen de verlening van 

de omgevingsvergunning door: 

 een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend; 

 een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft 

ingediend; en 

 een belanghebbende die bedenkingen heeft over de genoemde wijzigingen. 

U kunt uw brief sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 

Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de 

voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht.  

De omgevingsvergunning wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, 

behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief 

nadat de Rechtbank een beslissing heeft genomen.  
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OVERIGE INFORMATIE 
 
Het bevoegd gezag kan de vergunning intrekken in de gevallen, zoals genoemd in artikel 2.33, tweede 
lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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BEGRIPPENLIJST 
riolering 

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
 

bevoegd gezag 

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een 

ander besluit. 
 

Verwijzing naar normen 

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in 

een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, 

constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze 

vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot 

die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op 

voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten 

betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, 

constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is 

bepaald. 

 

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te 

Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) CUR/PBV-

Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research 

en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 

2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl) PGS-richtlijnen zijn 

te downloaden van de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM). (www.vrom.nl , dossier Externe Veiligheid, 

Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen. Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 

3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175. BRL 

Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl. 
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BOUWEN 

1. PLICHTEN VOOR, TIJDENS EN NA DE BOUW 

 

 ER KAN PAS GESTART WORDEN MET DE BOUW VAN DE 

WONINGEN NADAT MET WETTERSKIP FRYSLÂN 

OVEREENSTEMMING IS BEREIKT OVER DE 

WATERCOMPENSATIE VAN ONDERHAVIGE 

OMGEVINGSVERGUNNING. 

 

 

Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van 

bouwwerkzaamheden 
 
1.1 Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk 
intrekken, indien gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 
vergunning. 

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden 
 
1.2 Op het bouwterrein zijn, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de volgende bescheiden 

aanwezig en worden op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage gegeven: 

 de omgevingsvergunning; 

 andere vergunningen en ontheffingen; 

 het bouwveiligheidsplan; 

 de aanschrijving. 

Het uitzetten van de bouw 
 
1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, wordt - 

onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet begonnen 
alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig: 

 het straatpeil is aangegeven; 

 de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. 

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de 

bouwwerkzaamheden 
 
1.4 Het bouwtoezicht wordt - voor zover het een bouwwerk betreft waarvoor deze 

omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de 
omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk van de hierna te 
noemen onderdelen van het bouwproces in kennis gesteld: 

 de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen; 

 de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen 
daaronder begrepen; 

 de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden. 
 
1.5 Het bouwtoezicht wordt ten minste één dag van tevoren in kennis gesteld van het storten van 

beton. 
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Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen 
 
1.6 Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid worden alle opmetingen, ontgravingen, 

opbrekingen en onderzoeken verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de 
naleving van deze beschikking en van het Bouwbesluit en de bouwverordening nodig acht. 

Bemalen van bouwputten 
 
1.7 Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve 

van bouwwerkzaamheden wordt niet op een zodanige wijze water aan de bodem onttrokken, dat 
een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van 
naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die 
bouwwerken schaadt. 
 

Veiligheid op het bouwterrein 
 
1.8 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, geschiedt op veilige 

wijze. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen 
die ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers noodzakelijk 
zijn. Daarnaast zijn alle maatregelen genomen die nodig zijn ten behoeve van het borgen van de 
veiligheid voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. 

 
1.9 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd zijn, wanneer er niet wordt 

gewerkt (rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen): 
a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en  
grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van 
de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is; 
b machines en werktuigen achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel 
mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in 
werking kunnen worden gesteld. 

 
1.10 Voorschrift 1.9 is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of 

van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen 
dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd. 

 
1.11 Het is niet toegestaan stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere 

veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn. 

Afscheiding van het bouwterrein 
 
1.12 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden 

verricht, is door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of 
terrein afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.  

 
1.13 De in 1.12 bedoelde afscheiding is zodanig geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min 

mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare 
voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd. 

 
1.14 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het 

aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, wordt, wanneer er niet wordt gewerkt, 
bewaakt, tenzij het bevoegd gezag dit niet nodig acht. 

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder 
 
1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal 

voldoen, wat kwaliteit en samenstelling betreft, aan de eis van goed en veilig werk en verkeren 
in goede staat van onderhoud. 

 
1.16 Het is niet toegestaan bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te 

gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt. 
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1.17 De Gemeente Achtkarspelen kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder 

voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden. 
 
1.18 De Gemeente Achtkarspelen kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken 

krachtwerktuig: 

 uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of 

 de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of 

 het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt. 

Bouwafval 
 
1.19 Het bouwafval wordt op de bouwplaats ten minste gescheiden in de volgende fracties: 

 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende 
bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst; 

 steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; 

 glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; 

 overig afval. 
 
1.20 Overig afval, zoals bedoeld in voorschrift 1.19 onder d, en de fracties, bedoeld in het 

voorgaande lid onder a, b en c, worden op de bouwplaats gescheiden gehouden. 
 
1.21 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de 

inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden 
verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag. 

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 
 
1.22 Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering en van 

leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil wordt 
bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis gesteld.  

 
1.23 Onderdelen van het bouwwerk, waarop voorschrift 1.22 betrekking heeft, worden niet zonder 

toestemming van bouwtoezicht aan het oog onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van 
kennisgeving.  

 
1.24 Het bepaalde in voorschrift 1.23 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het 

bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften een plicht tot 
kennisgeving van voltooiing is bepaald.  

 
1.25 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning 

betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij bouwtoezicht gemeld. 
 
1.26 De in voorschrift 1.25 bedoelde kennisgevingen geschieden, indien bouwtoezicht dit verlangt, 

schriftelijk. 

2. MONUMENTEN 
 
2.1 Indien tijdens de werkzaamheden tot dan toe onbekende onderdelen van een monument worden 

aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur-)historische 
waarden bezitten, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de Gemeente Achtkarspelen om 
te bezien of een andere goedkeuring noodzakelijk is. 

 
2.2 Ten aanzien van graafwerk, en als gevolg van vondsten, voor of tijdens de werkzaamheden 

wordt verwezen naar het gestelde in hoofdstuk 5 van de Monumentenwet 1988. 
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1. AFVOER VAN AFVALWATER TIJDENS BOUWWERKZAAMHEDEN 

EN TIJDENS GEBRUIK BOUWWERKEN 

Afvoer van afvalwater op een drukriolering 
 
1.1 Het vuilwater wordt afgevoerd via het gemeentelijke drukriool. Voor de afvoer van het 

regenwater (afkomstig van dak-oppervlakken en erfverhardingen), dat als niet-verontreinigd 
wordt aangemerkt, worden andere voorzieningen getroffen, het is niet toegestaan dat dit via het 
gemeentelijke drukriool wordt afgevoerd. 

 
1.2 De afvoer van niet-verontreinigd regenwater op of in de bodem, watergang of sloot is 

toegestaan, mits deze afvoer rechtstreeks geschiedt. Dit houdt voor het af te voeren regenwater 
in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd worden, de eventueel in het regenwater 
aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet toenemen en aan het regenwater 
geen warmte door middel van een handeling of proces wordt toegevoegd. 

 
1.3 Voor de afvoer op of in de bodem wordt een infiltratie- en/of bezinkvoorziening aangebracht en 

wordt een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op 0,50 meter boven het 
maaiveld geplaatst. 

 
1.4 Voor de afvoer in een watergang of sloot wordt een afvoervoorziening aangebracht. 
 
1.5 Voor de aanleg en het gebruik van een infiltratie- en/of bezinkvoorziening op of in de bodem en 

voor een afvoervoorziening in een watergang of sloot wordt contact opgenomen met de 
gemeente c.q. het waterschap. 

Afvoer van afvalwater op een DWA-riool 
 
1.6 Het vuilwater wordt geloosd op het gemeentelijke DWA-riool. 
 
1.7 Regenwater wordt op een gescheiden manier afgevoerd. 
 
1.8 Het gehele rioleringssysteem behorende bij de locatie wordt als gescheiden systeem uitgevoerd. 

Regenwater afvoer op een IT-riool 
 
1.9 Regenwater afkomstig van dakoppervlakken wordt geloosd op het gemeentelijke IT-riool. 
 
1.10 Het gehele rioleringssysteem behorende bij de bouwlocatie wordt als gescheiden systeem 

uitgevoerd. 
 
1.11 Het af te voeren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Dit houdt voor het af te voeren 

regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan mogen worden toegevoegd, de eventueel 
in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen 
toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag 
worden toegevoegd. 

 
1.12 Er wordt een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op 0,50 meter boven het 

maaiveld geplaatst. 

Regenwater afvoer op een RWA-riool 
 
1.13 Regenwater afkomstig van dakoppervlakken wordt geloosd op het gemeentelijke RWA-riool. 
 
1.14 Het gehele rioleringssysteem behorende bij de locatie wordt als gescheiden systeem uitgevoerd. 
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1.15 Het af te voeren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Dit houdt voor het af te voeren 

regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd mogen worden, de eventueel 
in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen 
toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag 
worden toegevoegd. 

 
1.16 Er wordt een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op 0,50 meter boven het 

maaiveld geplaatst. 

Regenwater van het dak infiltreren op eigen terrein 
 
1.17 Regenwater afkomstig van dakoppervlakken wordt geïnfiltreerd op eigen terrein. 
 
1.18 Het gehele rioleringssysteem behorende bij de bouwlocatie wordt als gescheiden systeem 

uitgevoerd. 
 
1.19 Het af te voeren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Dit houdt voor het af te voeren 

regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd mogen worden, de eventueel 
in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen 
toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag 
worden toegevoegd. 

 
1.20 Er wordt een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op 0,50 meter boven het 

maaiveld geplaatst. 
 
1.21 De berging in het infiltratiesysteem bedraagt minimaal 15 mm. Het infiltratiesysteem, inclusief de 

benodigde berekeningen en tekeningen, wordt aan het bevoegd gezag voorgelegd voor 
goedkeuring. 

Regenwaterafvoer overig 
 
1.22 De afvoer van niet-verontreinigd regenwater op of in de bodem, watergang of sloot  is 

toegestaan, mits deze afvoer rechtstreeks geschiedt. 
 
1.23 Regenwater afkomstig van dakoppervlakken wordt geloosd op het gemeentelijke IT-riool. 
 
1.24 Regenwater afkomstig van dakoppervlakken wordt geloosd op het gemeentelijke RWA-riool. 
 
1.25 Regenwater afkomstig van dakoppervlakken wordt geïnfiltreerd op eigen terrein. 
 
1.26 De gebruiker zorgt er voor dat binnen 6 maanden nadat de (druk)riolering is aangelegd de 

koppeling van de "huisaansluiting" van de onroerende zaak op de (druk)riolering door of namens 
hem is gerealiseerd. Deze periode gaat in vanaf de datum waarop schriftelijk bericht is 
ontvangen dat deze koppeling tot stand kan worden gebracht. 

Lozen bronneringswater 
 
1.27 De inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie geschiedt met goedkeuring van de . 
 
1.28 Uitgangspunt is dat bronneringswater geloosd wordt op het oppervlaktewater. Alleen als lozing 

op het oppervlaktewater om technische redenen redelijkerwijs niet mogelijk is, komt afvoer via 
de riolering aan de orde. 

 
1.29 De  erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de goedkeuring voor het hebben 

en in stand houden van de grondwatersanering.  
 
1.30 De vergunninghouder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid rond de 

grondwatersanering. 
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1.31 De vergunninghouder treft alle mogelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat de  dan wel 
een derde schade lijdt. Eventuele schade aan het openbaar gebied wordt door de  in rekening 
gebracht. 

 
1.32 Lozing van water geschiedt altijd via een debietmeter en een zandvanger. 
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 Ruimtelijke onderbouwing starterswoningen De Wielewaal Surhuisterveen 

Gemeente Achtkarspelen 

Ruimtelijke onderbouwing 'Bouwen blok van 4 starterswoningen aan De 

Wielewaal te Surhuisterveen'  

 

 

1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking 

Op  4 maart 2013 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen 

van een blok van vier starterswoningen en zeven garageboxen op enkele percelen aan de 

Wielewaal te Surhuisterveen (kadastrale gemeente Surhuizum, sectie C, nummers 6260, 

6261 en 6262). Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bouwplan 

aangepast. De garageboxen zijn vervallen en de locatie van de woningen is aangepast 

(verder naar achter op het perceel). Zie paragraaf 3.10 Maatschappelijke 

uitvoerbaarheid.  

 

Het bouwplan bestaat uit een rij van vier woningen bedoeld voor starters. Het bouwen 

van deze vier woningen is in strijd met het geldende bestemmingsplan Surhuisterveen-

Dorp, De Wielewaal 2a en 2b.   

Om het plan te kunnen realiseren zal een omgevingsvergunning met afwijking moeten 

worden verleend (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo). Deze ruimtelijke 

onderbouwing dient als motivering van de omgevingsvergunning.  

 

1.2 Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied ligt in het noorden van het dorp Surhuisterveen. De ligging van het 

projectgebied is vastgelegd in een digitale verbeelding. Onderstaand kaartje geeft de 

globale ligging van het projectgebied weer. 
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1.3 Geldend planologisch regiem 

Het projectgebied valt onder het bestemmingsplan Surhuisterveen-Dorp, De Wielewaal 

2a en 2b. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een twee-onder-één-kapwoning 

mogelijk binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak. Het blok met vier 

starterswoningen valt buiten dit bouwvlak en het aantal woningen is meer dan het 

toegestane aantal van twee. Het bouwplan is daarom strijdig met het bestemmingsplan.  

 

 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

 

De eigenaar van de betreffende percelen aan de Wielewaal te Surhuisterveen wil vier 

starterswoningen realiseren. De percelen behoren tot de woning aan De Dellen 61. 

Momenteel is er geen bebouwing aanwezig en ligt het terrein braak. Invulling van deze 

plek met woningen sluit aan op de bebouwingsstructuur van De Wielewaal en kan voor 

meer samenhang zorgen.   

Voordat dit bouwplan aan de orde kwam was het de bedoeling van de grondeigenaar om 

een twee-onder-één-kapwoning te plaatsen. Om dit mogelijk te maken is in 2011 een 

partiële herziening van het bestemmingsplan Surhuisterveen-Dorp vastgesteld. De 

verkoop van deze twee woningen is echter lastig gebleken in deze slechte economische 

tijd. Starterswoningen liggen momenteel beter in de markt, vandaar dat de eigenaar zich 

nu op het onderhavige bouwplan wil richten.  

De vier starterswoningen vormen één blok. Ten westen van het blok met de vier 

woningen wordt een voetpad aangelegd naar de achtertuinen van de woningen 2 b en c.  

 

3. ONDERZOEK 

 

3.1 Algemeen 

 

Gemeentelijk beleid 

 

Bestemmingsplan 

De betreffende percelen hebben in het geldende bestemmingsplan Surhuisterveen-Dorp, 

De Wielewaal 2a en 2b een woonbestemming met een bouwvlak bestemd voor twee 

woningen. Het bouwblok voor de vier starterswoningen past niet binnen het bestaande 

bouwvlak en het aantal woningen is meer dan het toegestane aantal van twee. Het 

bestemmingsplan kent geen mogelijkheid om het aantal woningen uit te breiden naar 

vier woningen.  

 

Provinciaal beleid 

 

Verordening Romte  

In de Verordening Romte is aangegeven dat een ruimtelijk plan mogelijkheden voor 

woningbouw kan bevatten indien de aantallen en kwaliteit van de woningbouw in 

overeenstemming zijn met een woonplan dat de schriftelijke instemming heeft van 

Gedeputeerde Staten. Een dergelijk woonplan vormt de Notitie regionale 

woningbouwafspraken.  

 

Notitie regionale woningbouwafspraken 

In de Notitie regionale woningbouwafspraken biedt de provincie de gemeente de 

mogelijkheid om binnenstedelijk, binnen bestaand bebouwd gebied, 'plafondloos' te 

bouwen. Dit houdt in dat de gemeente op die locaties niet afhankelijk is van de 

beschikbaarheid van contingenten. Het plangebied ligt binnen de binnenstedelijke 

contour van de provinciale verordening en past daarmee in het provinciale beleid. Het 

toevoegen van twee woningen aan het reeds in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte 

aantal van twee vormt daarmee geen probleem.  
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Welstandsnota en monumenten 

De welstandscommissie heeft het bouwplan getoetst aan de welstandsnota en is van 

oordeel dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.  

In de nabijheid van het projectgebied liggen geen monumenten. 

 

Volkshuisvestelijke onderbouwing 

Om aan te tonen dat het bouwplan voldoende kans van slagen heeft is de aanvrager 

gevraagd een volkshuisvestelijke onderbouwing aan te leveren. In opdracht van de 

aanvrager heeft De Flexibele Makelaar te Surhuisterveen een visie gegeven op de 

mogelijkheden voor starterswoningen in Surhuisterveen. In onderstaande onderbouwing 

is deze visie verwerkt.  

 

Op grond van het vigerende bestemmingsplan kunnen op de voorgenomen locatie twee 

royale twee-onder-één-kapwoningen gebouwd worden. Deze woningen worden reeds 

enige tijd te koop aangeboden maar de belangstelling voor deze woningen blijkt gering. 

Dit is voor de eigenaar van de gronden aanleiding om het plan aan te passen naar een 

woningtype dat beter aansluit bij de huidige markt. Het gewijzigde plan betreft vier 

woningen in een rij. De initiatiefnemer heeft gekozen voor kleinere woningen in een 

lagere prijsklasse; €150.000 – 160.000. Vanwege het relatief kleine woonoppervlak zijn 

de woningen geschikt voor starters en kleine huishoudens. In vergelijking met het 

huidige woningaanbod voor deze doelgroep hebben de vier starterswoningen uit dit plan 

een gunstig energielabel dat kan resulteren in lagere woonlasten voor de starters.  

De keus voor starterswoningen ligt voor de hand. Starters hebben geen woning die zij 

verkocht willen hebben voordat zij tot aankoop van een nieuwe woning overgaan. Zij 

kunnen daardoor makkelijker de overstap maken naar het kopen van een woning. Uit de 

ervaring van De Flexibele Makelaar blijkt dat er vanuit de markt een duidelijke behoefte 

is aan dit type woning. Ook het grote succes van het plan De Opslach in Surhuisterveen, 

waarmee 25 starterswoningen zijn gerealiseerd, geeft aan dat er veel animo is voor 

starterswoningen en ook dit succes draagt bij aan de keuze voor dit bouwplan. 

Het plan resulteert in de toevoeging van een beperkt aantal woningen. Zo’n beperkte 

toevoeging draagt bij aan de differentiatie in het woningaanbod in de betreffende 

prijsklasse. Er moet voor gewaakt worden dat de nieuwbouw niet overmatig concurreert 

met de te koop staande woningen in de bestaande voorraad. Daarom zal dit woningtype 

slechts in beperkte mate  toegevoegd moeten worden aan de voorraad. De toevoeging 

van het aantal van vier woningen wordt in dit licht acceptabel gevonden. 

 

Verkeersaspecten en parkeren 

De woningen zijn via De Wielewaal te bereiken. De verkeersintensiteit zal met de nieuwe 

woningen naar verwachting iets toenemen. Binnen de bebouwde kom van Surhuisterveen 

zal dit geen problemen vormen.  

 

3.2 Milieuaspecten 

 

Bodem 

Ten aanzien van het bestemmingsplan dat in 2011 voor het betreffende perceel is 

vastgesteld is de bodemgesteldheid beoordeeld. Uit de historische toets die de 

initiatiefnemer destijds heeft ingevuld (in april 2010) blijkt dat op de percelen geen 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook is er bij de gemeente niets 

bekend over dergelijke activiteiten op het perceel. Sinds de beoordeling in het kader van 

het bestemmingsplan hebben geen activiteiten plaatsgevonden op het braakliggende 

terrein die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bodemkwaliteit. Een 

bodemonderzoek is daarom ook nu niet nodig. 

 

Geluidhinder 

Het realiseren van de woningen valt buiten de werkingsfeer van de Wet Geluidhinder en 

daarom is geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.  
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Luchtkwaliteit 

Veranderingen in de luchtkwaliteit worden grotendeels veroorzaakt door de toename van 

het verkeer. Als aannemelijk is dat er geen sprake is van een feitelijke of dreigende 

overschrijding van een grenswaarde, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen 

belemmering voor het project. In dit geval is er van een feitelijke of dreigende 

overschrijding geen sprake. In de provincie Fryslân zijn de achtergrondconcentraties 

PM10 en NO2 laag. De afgelopen jaren zijn berekeningen uitgevoerd voor verschillende 

provinciale wegen met de hoogste verkeersintensiteiten. De uitkomsten hiervan geven 

aan dat de grenswaarden niet worden overschreden. Nu op de drukste wegen in onze 

provincie de grenswaarden niet worden overschreden kan gelet op de verkeersintensiteit 

op De Wielewaal worden geconcludeerd dat een overschrijding van grenswaarden niet te 

verwachten is. 

 

3.3 Externe veiligheid 

Uit de Risicokaart van de provincie Fryslân blijkt dat er in de nabijheid van de 

projectlocatie (binnen 500 meter) geen risicovolle inrichtingen zijn. Ook voegt het 

bouwplan geen nieuwe risicobron toe. 

 

3.4 Archeologie 

Voor het onderdeel archeologie is de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra 

(FAMKE) geraadpleegd. Deze bestaat uit twee advieskaarten. Uit de advieskaart ijzertijd-

middeleeuwen blijkt dat de betreffende percelen aan De Wielewaal te Surhuisterveen in 

een gebied liggen waar geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Uit de kaart 

steentijd – bronstijd blijkt dat archeologisch onderzoek alleen noodzakelijk is bij zeer 

omvangrijke ingrepen van meer dan 2,5 hectare. Voor het bouwen van de woningen is 

archeologisch onderzoek dus niet nodig.  

 

3.5 Flora en fauna 

In september 2010 is ten aanzien van het in 2011 vastgestelde bestemmingsplan een 

flora- en faunaonderzoek uitgevoerd door Modderman flora en fauna. Uit de resultaten 

van dit onderzoek zijn geen belemmeringen gebleken voor de bouw van de twee 

woningen (waarvan destijds nog sprake was). Wel wordt gesteld dat de werkzaamheden 

niet in het broedseizoen (maart tot en met juli) mogen starten omdat broedende vogels 

niet verstoord mogen worden. Als de werkzaamheden voor het broedseizoen aanvangen, 

kunnen ze in het broedseizoen doorgaan, mits er continu doorgewerkt wordt en de 

verstoringzone niet wordt uitgebreid.  

Gezien de recente datum van het onderzoek, wordt een nieuw flora- en faunaonderzoek 

niet nodig geacht. De gestelde voorwaarden ten aanzien van het uitvoeren van 

werkzaamheid in het broedseizoen moeten ook nu in acht worden genomen.  

 

3.6 Waterhuishouding 

De aanvraag is aangemeld bij het Wetterskip Fryslân via de digitale watertoets waaruit 

blijkt dat de 'normale procedure' moet worden doorlopen. De reden hiervoor is dat het 

plan zorgt voor een toename aan verhard oppervlak die meer dan 200 m² bedraagt. Naar 

aanleiding van de watertoets heeft Wetterskip Fryslân een voorlopig wateradvies 

opgesteld (d.d. 3 mei 2013). Uit dit advies blijkt dat er een watercompensatie plaats 

moet vinden van 10% van de toename aan verharding. Het advies van 3 mei 2013 ging 

nog uit van het oorspronkelijk plan met de garageboxen en parkeerplaatsen achter de 

woningen. Deze zijn in het huidige plan vervallen. De initiatiefnemer heeft inmiddels 

overleg met het waterschap over de watercompensatie van het huidige plan. Dit overleg 

loopt op dit moment nog, om verdere vertraging bij het verlenen van de 

omgevingsvergunning te voorkomen zal aan deze vergunning de volgende voorwaarde 

worden verbonden. "Er kan pas gestart worden met de bouw van de woningen nadat met 

Wetterskip Fryslân overeenstemming is bereikt over de watercompensatie van 

onderhavige omgevingsvergunning". Het waterschap heeft met deze handelswijze 

ingestemd.  
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Hiermee vormen de waterbelangen geen belemmering voor het plan. 

 

3.7 Economische uitvoerbaarheid 

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van Wro) dient een exploitatieplan te 

worden opgesteld indien er sprake is van onder andere de bouw van een of meerdere 

woningen (artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening). Dit is anders indien de 

kosten anderszins zijn verzekerd. Het anderszins verzekeren van de kosten kan door 

middel van het sluiten van een exploitatieovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat de 

initiatiefnemer de kosten van de gemeente die uit het plan voortvloeien, niet zijnde de 

leges en het bedrag van een eventuele tegemoetkoming in schade, voor zijn rekening 

neemt. De omgevingsvergunning met afwijking wordt verleend nadat de aanvrager een 

exploitatieovereenkomst heeft ondertekend. 

 

Degene die in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 

onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van de afwijking van het 

bestemmingsplan, kan een verzoek om een tegemoetkoming in schade indienen bij het 

college. Om de gemeenschap niet te laten opdraaien voor toekenning van een 

tegemoetkoming, zal de gemeente met de initiatiefnemer een overeenkomst aangaan, 

waardoor een eventueel toegekende tegemoetkoming in schade volledig door de 

initiatiefnemer zal worden gecompenseerd. Deze overeenkomst is door beide partijen 

getekend.  

 

3.8 Vooroverleg 

Vooroverleg met de provincie Fryslân is in dit geval niet nodig. De provincie vindt 

vooroverleg over ruimtelijke plannen in bestaand stedelijk gebied niet nodig, tenzij 

toepassing wordt gegeven aan bepaalde artikelen in de provinciale Verordening. Doordat 

de gemeente en de provincie de woningbouwafspraak 'plafondloos' bouwen hebben, is 

overleg in dit geval niet nodig.  

 

Voor overleg met het waterschap (artikel 3.1.1. Bro) is het plan aangemeld via de 

digitale watertoets. Hieruit is gebleken dat de normale procedure van toepassing is. Het 

wateradvies is omschreven in paragraaf 3.6 van deze onderbouwing.  

 

3.9 Verklaring van geen bedenkingen 

De omgevingsvergunning kan pas verleend worden nadat de gemeenteraad heeft 

verklaard dat het geen bedenkingen heeft tegen het plan. Deze verklaring van geen 

bedenkingen (vvgb) is geregeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo. Op 15 december 

2011 heeft de gemeenteraad een lijst van categorieën vastgesteld waarvoor geen vvgb 

nodig is. Het realiseren van maximaal vijf woningen met de daarbij behorende 

(bij)gebouwen binnen het stedelijk gebied is één van de categorieën op deze lijst. Voor 

onderhavige aanvraag is daarom geen vvgb vereist. 

 

3.10 Maatschappelijk uitvoerbaarheid 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft van 21 augustus tot en met 1 oktober 2013 ter 

inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn een aantal zienswijzen ingediend. In verband 

met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens geanonimiseerd. 

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en daaronder is het commentaar van het 

gemeentebestuur weergegeven.  

 

Zienswijze A 

Zienswijze A betreft een zienswijze van een aantal bewoners aan De Wielewaal. De 

bewoners hebben samengevat de volgende bezwaren tegen het bouwplan: 

1. Het plan is te groot voor de kavel. Door op het achterterrein 7 garageboxen te 

plaatsen, moeten de woningen te veel naar voren worden gebouwd waardoor de 

rooilijn De Dellen 61 en de woningen aan De Wielewaal in grote mate wordt 

overschreven. De samenhang wordt hierdoor verstoord. 
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2. Het blok starterswoningen sluit niet aan op de bebouwingstructuur. Ruimte opzet, 

gevarieerde bebouwing, verspringende huizen, ongelijk qua grootte en gevels, veel 

ruimte voor groen. In bouwplan is weinig ruimte voor groen. 

3. Angst voor gevaar voor de verkeersveiligheid (betreft een drukke route naar een 

school) door een intensief gebruik van inrit (naar 7 garageboxen en 8 

parkeerplaatsen).  

4. Vrees voor geluidsoverlast door gebruik van garageboxen (sluitende garagedeuren, 

dichtslaande autoportieren, draaiende motoren, versterkt door weerkaatsing tegen 

omliggende huizenblokken). 

5. De bewoners vragen aandacht voor de termen plafondloos bouwen en verklaring van 

geen bedenkingen omdat deze volgens hen van toepassing zijn op de woningen en 

niet op de voor verhuur bestemde garageboxen.   

 

Reactie gemeente 

ad.1 en 2 

Nadat de zienswijzen zijn ingediend heeft overleg plaatsgevonden met onder andere de 

geluidspecialisten van Serviceburo De Friese Wouden. Dit heeft geleidt tot een 

aanpassing van het plan. In eerste instantie een vermindering van het aantal 

garageboxen naar vier stuks en vervolgens het schrappen van alle garageboxen. 

Hierdoor kunnen de woningen verder naar achter op het perceel worden gebouwd.  

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan dit punt in de zienswijze.  

Stedenbouwkundig gezien sluit ook dit aangepaste plan aan op de bestaande bebouwing 

en het gevarieerde beeld. Het betreft een plan van vier woningen onder-een-kap. Dit is 

ook het beeld aan De Wielewaal, blokken met meerdere woningen onder-een-kap.  

De gevelstructuur van het bouwplan is zo ontworpen dat het de indruk geeft dat het om 

een twee-onder-een-kap woning gaat.   

De indieners van de zienswijzen zijn over de aanpassing van het plan (brief van 2 

december 2013) geïnformeerd. In deze brief werden de indieners van de zienswijzen 

uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 december 2013 waar de aanpassingen van het 

plan zijn toegelicht. Op het moment dat de definitieve situatietekening gereed was is 

deze per mail/brief, op 18 december 2013, toegezonden aan alle indieners van de 

zienswijzen.  

 

ad.3 

Zoals al aangegeven zijn de garageboxen vervallen. Wellicht dat dit punt uit de 

zienswijze daarmee ook vervalt. Toch is nog wel gekeken naar de verkeersveiligheid in 

relatie tot dit (aangepaste) plan.  

De Wielewaal is onderdeel van een 30 km-zone. De weg heeft voornamelijk een 

verblijfskarakter. Vanwege de ontsluiting van de basisschool aan De Merel en 

achterliggende woongebieden heeft de weg ook in zekere mate een verkeersfunctie. De 

verkeersintensiteit wordt geschat op een werkdagetmaalgemiddelde van 500- 1000 

motorvoertuigen. Op basis van kengetallen kan aangenomen worden dat de vier 

geplande woningen per woning 5 tot 7 verkeersbewegingen genereren.  

De afgelopen jaren heeft meermalen overleg plaatsgevonden tussen de school, de 

gemeente en VVN (Veilig Verkeer Nederland) over de schoolomgeving van CBS De 

Bernebrêge. De verkeerssituatie op De Wielewaal heeft daarbij nooit aanleiding gegeven 

tot klachten.  

Gelet op de hiervoor genoemde intensiteiten zijn wij van mening dat de verkeerssituatie 

in De Wielewaal niet wezenlijk zal veranderen. Bovendien zijn wij van mening dat de 

mate van verkeersveiligheid in verblijfsgebieden eerder wordt bepaald door het 

verkeersgedrag van de betrokken weggebruikers dan door het aantal 

verkeersbewegingen. Verder wijzen wij er op dat aan weerzijden van De Wielewaal een 

trottoir is gelegen. Omdat de basisschool westelijk van De Wielewaal is gelegen, zal het 

merendeel van de schoolkinderen van het aan de westkant gelegen trottoir gebruik 

maken. Voor deze schoolkinderen verandert er niets.     
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ad.4 

Zoals al aangegeven heeft overleg plaatsgevonden met onder andere de 

geluidspecialisten van Serviceburo De Friese Wouden en heeft een aanpassing van het 

plan plaatsgevonden. De garageboxen in het plan zijn vervallen. Hiermee wordt 

tegemoetgekomen aan dit punt in de zienswijze.  

 

ad.5 

De term plafondloos bouwen is alleen van toepassing op woningen en vloeit voort uit het 

volkshuisvestingsbeleid van de provincie. De provincie maakt afspraken met de 

gemeente over het aantal te bouwen woningen. Kort samengevat is de afspraak tussen 

de provincie en gemeente Achtkarspelen dat "binnen stedelijk" (in de dorpen) niet voor 

elke woning toestemming gevraagd hoeft te worden aan de provincie, plafondloos 

bouwen. Dit betekent echter niet dat het aantal te bouwen woningen niet onderbouwd 

moet worden. De onderbouwing is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen onder 

paragraaf 3.1, kopje volkshuisvestelijke onderbouwing. 

Over het aantal te bouwen garageboxen worden dergelijke afspraken niet gemaakt. Maar 

dit is niet meer aan de orde omdat de garageboxen zijn vervallen.  

 

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb), waarop in paragraaf 3.9 wordt gedoeld, 

heeft inderdaad betrekking op woningen (en daarbij behorende (bij)gebouwen). Omdat 

het bouwplan is aangepast en de garageboxen zijn vervallen is voor dit (aangepaste) 

bouwplan geen vvgb vereist.  

 

Zienswijze B 

Zienswijze B bevat samengevat de volgende punten: 

1. De beschikbare ruimte op het perceel is te krap. Door de bouw van 7 garageboxen, 

achter het blok starterswoningen wordt de rooilijn aanzienlijk overschreden. Het blok 

starterswoningen sluit niet aan op de bebouwingstructuur en zorgt door de naar 

voren geplaatste situatie zeker niet voor meer samenhang.  

2. Volgens appellant B passen de woningen wel binnen het bouwvlak, maar door de 

voorgenomen bouw van de garageboxen legt een te groot beslag op de beschikbare 

ruimte. 

3. Appellant B geeft aan dat hij van mening  is dat de garageboxen niet onder het 

plafondloos bouwen vallen. Dit punt wordt nogmaals genoemd in het kader van het 

vooroverleg met de provincie 

4. Appelant B vraagt zich af wat redelijk betekent in de zin van "de welstandscommissie 

is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand". Appellant B 

vindt het aanzicht van vier startswoningen onder-een-kap saai en sober en niet 

passend bij de bestaande woningbouw.  

5. Een overmatig gebruik van de uitrit, ontsluiting van de 7 garageboxen en 8 

parkeerplaatsen, is niet bevorderlijk voor de veiligheid van de passerende 

schoolgaande kinderen en hun begeleiders.  

6. Appellant B plaatst zijn kanttekeningen bij het punt dat eigenaren van de woningen 

de eerste optie hebben op de huur van de garageboxen. Appellant B vraagt zich af of 

de doelgroep van de woningen voldoende draagkrachtig is om de huur van de 

garageboxen te kunnen opbrengen, naast de hypotheek. 

7. Op de situatieschets is de manoeuvreerruimte tussen de garageboxen en 

parkeervakken beperkt. Volgens appellant B is het niet denkbeeldig dat in de praktijk 

de parkeervakken niet gebruikt zullen worden omdat er te weinig ruimte is en dat de 

auto's in de straat geparkeerd zullen worden. Dit vormt een belemmering voor de 

verkeersdoorstroming, met als gevolg een gevaarlijke verkeersituatie zo vlak na een 

druk kruispunt. 

8. Ten aanzien van het punt luchtkwaliteit geeft appellant B aan dat de concentraties 

van fijnstof en stikstofdioxine vrijwel nihil zijn. Het is aannemelijk dat door het 

realiseren van de garageboxen vlak naast de tuin van appellant B, genoemde 

concentraties aanzienlijk zullen toenemen. 
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9. Appellant B is van mening dat er wel een verklaring van geen bedenkingen is vereist 

omdat de aanvraag ook de bouw van 7 garageboxen bevat. 

10. Appellant B vreest geluidsoverlast door de realisatie van 7 garageboxen en 8 

parkeerplaatsen door draaiende motoren, sluitende garagedeuren en dichtklappende 

portieren. De geluiden worden versterkt door weerkaatsing van het geluid via 

omliggende woonblokken. 

 

Reactie gemeente 

ad.1 

Zie onze reactie op zienswijze A, onder ad.1 en 2. 

 

ad.2 

Het betreffende perceel aan de Wielewaal heeft in het vigerende bestemmingsplan 

Surhuisterveen-Dorp, de Wielewaal 2a en 2b, een woonbestemming. Hierbij is een 

bouwvlak aangegeven met het aantal te bouwen woningen aangeduid, namelijk twee. 

Volgens de regels van het bestemmingsplan zijn vier woningen daarom niet toegestaan. 

Bovendien overschrijden de woningen de grens van het bouwvlak zoals deze op de 

verbeelding van het bestemmingsplan is opgenomen. 

  

ad.3 

Zie onze reactie op zienswijze A, onder ad.5. 

De provincie heeft aangegeven dat voor bouwplannen met een uitbreiding van het aantal 

woningen (met bijbehorende bijgebouwen) binnen het bestaand stedelijk gebied geen 

vooroverleg noodzakelijk is indien het gaat om (onder andere) de toevoeging van 3 

woningen in een regionaal centrum. Surhuisterveen is een regionaal centrum. Op basis 

van het geldende bestemmingsplan mogen 2 woningen worden gebouwd. Er is dus 

sprake van een toevoeging van 2 woningen en daarom is geen overleg met de provincie 

noodzakelijk.  

 

ad.4 

De welstandscommissie betreft een onafhankelijke en deskundige commissie die 

adviseert over de bouwplannen. Daar waar staat "de welstandscommissie van mening is 

dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand" kan ook gelezen worden "de 

welstandscommissie geeft een positief advies". Het betekent dat het bouwplan voldoet 

aan de criteria uit de Welstandsnota.  

 

ad.5 

Zie onze reactie op zienswijze A, onder ad.3. 

 

ad.6 

Omdat de garageboxen in het aangepaste plan zijn vervallen is dit punt niet meer aan de 

orde.  

 

ad.7 

Omdat de garageboxen in het aangepaste plan zijn vervallen is dit punt niet meer aan de 

orde.  

 

ad.8 

Ter onderbouwing van de afwijking van het bestemmingsplan moet onder andere het 

punt luchtkwaliteit aan de orde worden gesteld. Het gaat er dan om of het aannemelijk is 

dat er sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. Dit 

is niet aan de orde.  

Dat de verkeersbewegingen in het gebied iets zullen toenemen klopt, maar het is zeker 

niet aannemelijk dat hiermee de grenswaarde zal worden overschreden.  

 

ad.9 

Zie onze reactie op zienswijze A, onder ad.5 
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ad.10 

Zie onze reactie op zienswijze A, onder ad.4. 
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4 - ontluchting riolering : dakdoorvoer

3 - dakdoorvoer Itho Daalderop Base Cube geplaatst op zolder : dubbele dakdoorvoer

2 - mech. ventiatie b.g. woonkamer / verd. badkamer van mv unit ( zolder ) : dakdoorvoer

1 - mech. vent. toilet b.g. : buisventilator ( op lichtschakeling ) dakdoorvoer

- balklaag t.p.v. verdiepingsvloer cls 38 x 284 h.o.h. 600 

- opbouw kap : sporen 38x235 , minerale wol 190mm, 14 mm spanoplaat
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PEIL
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kunststof wit

patentgoot type 150.00

multiplex dikte 12 mm

dampremmer

minerale wol 190 mm

sporenkap cls 38x235

dampopen folie
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panlat 22x50 mm

beton dakpan

SPORENKAP Rc = 4,5

catnic latei

2x9.5mm gipslaat ( overnaads 60min. bw )

regelwerk plafondregels 22x50 h.o.h. 300 mm

geluidswering isolatie dikte 80 mm

balklaag 71x271 h.o.h. 400/600

vloerhout 19mm plywood

fermacell vloerplaat E32, 30mm

VERDIEPINGSVLOER 

cementdekvloer dikte 70mm

uitvoeren vlgs. tekening leverancier

type Plus cvp 350, Rc =3,5

Betonson ribcassette vloer

BEGANE GRONDVLOER

balken fundering vlgs. constructeur

open stootvoeg

vensterbank werzalit : wit

uitvoeren met HR ++ beglazing

Europrofyl type K-vision Trend

kunststof kozijnen wit / antraciet

of vlgs. leverancier kap

muurplaat 71x246

100250

250150

150250

70

12,5 mm gipsplaat

dampremmer

minerale wol dikte 230 mm

cls 38x235 mm h.o.h.

osb dikte 9 mm

dampdoorlatende folie

gevelsteen rood / antraciet

SPOUWMUUR Rc = 4.35



3

4

PEIL

3050+

2688+

647

o n t w e r p b u r o

bouwkundig advies

binnenhuisarchitectuur

 

DETAILBLAD

4 STARTERSWONINGEN SURHUISTERVEEN

SCHAAL

DATUM

:  1  : 10

:  29-03-2013

10

palenplan vlgs. constructeur

balken fundering 350x500

cementdekvloer dikte 70mm

uitvoeren vlgs. tekening leverancier

type Plus cvp 350, Rc =3,5

Betonson ribcassette vloer

BEGANE GRONDVLOER

tussenspouw totaal 120mm

regelwerk cls 38x89 h.o.h. vlgs constr.

dampremmende folie

2x12.5mm gipsplaat ( overnaads )

per zijde :

WONINGSCHEIDENDE WAND BG

tussenspouw totaal 120mm

regelwerk cls 38x89 h.o.h. vlgs constr.

dampremmende folie

2x12.5mm gipsplaat ( overnaads )

per zijde :

WONINGSCHEIDENDE WAND VERD.

2x9.5mm gipslaat ( overnaads 60min. bw )

plafondregels 22x50 h.o.h. 300 mm

geluidswering isolatie dikte 80 mm

balklaag 71x271 h.o.h. 400/600

vloerhout 19mm plywood

fermacell vloerplaat E32, 30mm

VERDIEPINGSVLOER 

ter hoogte van vloer ( geluidsoverdracht )

strook minerale wol 120mm

oplegging uitvoeren vlgs. leverancier

175175

350

115120115
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5

6

7

6037+

5700+

9.5mm gipslaat 

plafondregels 22x50 h.o.h. 300 mm

balklaag 38x286 h.o.h. 600

vloerhout 19mm plywood

ZOLDERVLOER 

ter hoogte van vloer ( geluidsoverdracht )

strook minerale wol 120mm

tussenspouw totaal 120mm

regelwerk cls 38x89 h.o.h. vlgs constr.

dampremmende folie

2x12.5mm gipsplaat ( overnaads )

per zijde :

WONINGSCHEIDING ZOLDER

multiplex dikte 12 mm

dampremmer

minerale wol 190 mm

sporenkap cls 38x235

dampopen folie

tengels 11x33

panlat 22x50 mm

beton dakpan

SPORENKAP Rc = 4,5

muurplaat 28x71

gevelpan RBB betonpan

opvullen met minerale wol

panlatten onderbreken

400

300100

150 250 115120115

350

12,5 mm gipsplaat

dampremmer

minerale wol dikte 230 mm

cls 38x235 mm h.o.h.

osb dikte 9 mm

dampdoorlatende folie

gevelsteen rood / antraciet

SPOUWMUUR Rc = 4.35
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E-mail:  drachten@w2n.nl

Dopheide 2 0512 544 888tel.:
Postbus 258

9200 AG Drachten
fax: 0512 544 860
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