
  

Gemeente Achtkarspelen 

Projectbesluit “Mestvergistingsinstallatie Jisteboerewei 3 te Kootstertille” 

(ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing 

 
 
1. INLEIDING 

 
1.1 Aanleiding voor het projectbesluit 

Er is door Oosterhof Holman Milieutechniek BV een aanvraag om bouwvergunning 
ingediend voor het plaatsen van een mestvergistingsinstallatie bij maatschap Veenstra-
Vries op het perceel Jisteboerewei 3 te Kootstertille. Om het plan te kunnen realiseren zal 
een projectbesluit volgens artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten 
worden genomen. Deze ruimtelijke onderbouwing dient als motivering van het 
projectbesluit.  
 
1.2 Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied ligt ten noorden van het bedrijventerrein “De Westkern” te 
Kootstertille. De ligging van het projectgebied is vastgelegd in een digitale verbeelding.   
Onderstaand kaartje geeft de globale ligging van het projectgebied weer. 
 

 
 
1.3 Geldend planologisch regiem 

Het projectgebied valt deels onder het bestemmingsplan “Plan in onderdelen, 
Kootstertille Dorp”. Hierin heeft de locatie een agrarische bestemming zonder 
bouwmogelijkheid. Op grond van de planregels mogen de gronden alleen gebruikt 
worden voor beweiding en bewerking door een agrarisch bedrijf. Het overige deel valt 
onder het bestemmingsplan “Buitengebied”. Hierin heeft de locatie een agrarische 
bestemming met (deels) bouwmogelijkheid.  
Slechts een klein deel van de mestvergistingsinstallatie valt binnen het bouwperceel. In 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is een binnenplanse ontheffing opgenomen waarbij 
één bouwgrens van een bouwperceel met 25 m. mag worden overschreden. Dit biedt 



  

echter geen uitkomst omdat de betreffende gronden voor een groot deel geen onderdeel 
uitmaken van het bestemmingplan ‘Buitengebied’. Daarnaast zou 25 m. niet toereikend 
zijn omdat de omvang van de mestvergistingsinstallatie hier niet binnen past. De 
beoogde locatie voor de mestvergistingsinstallatie zal onderdeel gaan uitmaken van het 
nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied”. Op dit moment wordt er gewerkt aan dit 
nieuwe bestemmingsplan. Het projectbesluit zal worden verwerkt in het nieuwe 
bestemmingsplan “Buitengebied”.  
 

 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

 
In juli 2009 is er een verzoek ingediend om een mestvergistingsinstallatie te plaatsen op 
het perceel aan de Jisteboerewei 3 te Kootstertille.    
De installatie is bedoeld om biomassa (in mest) om te zetten in biogas. Dit biogas wordt 
door een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet in groene stroom en warmte. De 
warmte wordt deels benut voor de verwarming die nodig is voor het vergistingsproces. 
De overige warmte wordt gebruikt voor stalverwarming en woonhuisverwarming. Hiertoe 
wordt warmte opgeslagen in een warmwaterbuffer. De elektriciteit wordt deels 
aangewend voor eigen gebruik en deels teruggeleverd aan het net. Daarnaast is het 
mogelijk dat biogas wordt geleverd aan het op industrieterrein Westkern gesitueerde 
bedrijf APK.  
De APK is voornemens om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te 
beperken en het energieverbruik verregaand te “vergroenen”. De realisering van de 
mestvergistingsinstallatie bij de nabijgelegen boerderij van de maatschap Veenstra-Vries 
verschaft daarvoor een zeer aantrekkelijke mogelijkheid waar beide bedrijven bij zijn 
gebaat.  
 

 

3. ONDERZOEK 
 
3.1 Algemeen 

 
Provinciaal en gemeentelijk beleid 
 
Streekplan 
Met het provinciaal streekplan biedt de provincie Fryslân agrarische bedrijven ruimte om 
op het erf (inclusief bebouwing) nevenactiviteiten te ontwikkelen die aan de agrarische 
activiteiten gebonden zijn. De provincie Fryslân bevordert dat agrariërs, die 
maatschappelijke doelen in hun bedrijfsvoering opnemen, voldoende vergoedingen 
krijgen voor groene en blauwe diensten. Agrarisch gerelateerde activiteiten, zoals 
mestvergisting, kunnen goed op het erf (inclusief bebouwing) ingepast worden.  
 
In het streekplan staat aangegeven dat aan agrarisch bedrijven verwante (collectieve) 
voorzieningen, zoals mestverwerking, mestbewerking, mestvergisting en houtvergassing 
een passende plek kunnen krijgen wanneer deze voornamelijk ten dienste staan van of 
verband houden met de bedrijfseigen agrarische activiteiten. Wanneer er geen sprake 
meer is van in hoofdzaak bedrijfseigen activiteiten, is concentratie van dit soort 
voorzieningen gewenst op de daarvoor geschikte locaties. Daarbij wordt in volgorde 
onderzocht of een locatie mogelijk is: 
- op bedrijventerreinen, glastuinbouwlocaties of rioolzuiveringslocaties; 
- op een geschikt, voormalig agrarisch perceel; 
- als geen van beide opties mogelijk is, op een specifieke goed ontsloten agrolocatie in 
combinatie met vergelijkbare vormen van agrarisch verwante bedrijvigheid, zoals 
grondverzetbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven.  
In alle gevallen is een zorgvuldige landschappelijke inpassing van belang, gelet op de 
omvang en uitstraling van dergelijke voorzieningen.  
 



  

 
 
Handreiking (co) vergisting van mest 
Maatschap Veenstra-Vries heeft een bedrijf in veeteelt. Gelet op de ‘handreiking 
(co)vergisting van mest’ valt het bouwplan onder situatie B van bedrijfseigen agrarische 
activiteit. In situatie B wordt eigen geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van 
derden afkomstige co-substraten toevoegt. Hierdoor kan de mestvergistingsinstallatie als 
agrarische activiteit worden beschouwd.  
 
Raadsbesluit biomassa 
Op 6 juli 2006 heeft de raad ingestemd met het voorstel om de inzet van biomassa voor 
opwekking van energie (mestvergisting/-vergassing) te bevorderen door onder andere af 
te wijken van het vigerend beleid middels een ruimtelijke procedure, indien er sprake is 
van een bedrijfseigen activiteit binnen het (eventueel te verruimen) agrarische bouwblok.  
 
Bestemmingsplan 
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een notitie van uitgangspunten op basis 
waarvan een Structuurvisie Buitengebied en een bestemmingsplan “Buitengebied” zullen 
worden opgesteld. Hoe het beleid met betrekking tot mestvergistingsinstallaties er in de 
toekomst uit zal gaan zien is op dit moment nog niet geheel duidelijk. 
Voor beantwoording van de vraag of medewerking kan worden verleend dient te worden 
beoordeeld of het bouwplan naar verwachting binnen de beleidskaders van het nieuwe 
bestemmingsplan “Buitengebied” zal passen. 
In de huidige systematiek wordt een mestvergistingsinstallatie, onder de hierboven 
genoemde voorwaarden, als een normale agrarische activiteit beschouwd en is de bouw 
binnen een bouwperceel dan ook zonder meer toegestaan. In het licht van de tendens 
naar een vergroting van de agrarische bouwpercelen, alsmede het gemeentelijke beleid 
ten aanzien van de bevordering van de duurzame energieopwekking verwachten wij dat 
het nieuwe bestemmingsplan zeker ruimte zal bieden voor de bouw van een 
mestvergistingsinstallatie.  
Tevens is de APK voornemens om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk 
te beperken en het energieverbruik verregaand te “vergroenen”. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de opgewekte elektriciteit van de mestvergistingsinstallatie. Mede 
hierdoor vraagt maatschap Veenstra-Vries toestemming aan voor het plaatsen van een 
mestvergistingsinstallatie. 
Over het bouwplan heeft diverse keren overleg plaats gevonden. Hierdoor is een 
situering ontstaan waarbij de silo`s van de mestvergistingsinstallatie ruimtelijk een 
eenheid vormt en aansluitend is aan de bestaande bebouwing op het perceel 
Jisteboerewei 3. Het bouwplan wordt ingepast in de omgeving middels de bedekte 
kleurstelling van de silo`s, te weten donkergroen en grijs. Het plan wordt landschappelijk 
ingepast door middel van aarden wallen met opgaande begroeiing, zoals aangegeven op 
de situatietekening behorende bij de bouwaanvraag en het bijbehorende overzicht met 
daarop het sortiment, de plantmaat, plantafstand enz. 
De realisatie van een mestvergistingsinstallatie nabij het agrarisch bedrijf van maatschap 
Veenstra-Vries wordt in planologisch opzicht passend geacht, gelet op de aard en 
omvang van het bouwplan. 
 
Een deel van het plan valt buiten het bestemmingsplan Buitengebied en zelfs buiten de 
gemeente. De locatie van de sleufsilo’s valt namelijk onder de gemeente 
Tytsjerksteradiel. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kan medewerking worden 
verleend aan het realiseren van de sleufsilo’s. De aanvrager is hierover geïnformeerd en 
zal voor de sleufsilo’s een (bouw)aanvraag moeten indienen bij de gemeente 
Tytsjerksteradiel.  
 
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. 
 
Verkeersaspecten en parkeren 
Om het perceel Jisteboerewei 3 te bereiken moet gebruik worden gemaakt van de 
bestaande inrit. Er is sprake van vier vrachtauto’s per dag ten behoeve van het totale 
bedrijf van Maatschap Veestra-Vries. Het aantal verkeersbewegingen zal in verhouding 
weinig effect hebben op de verkeersintensiteit op de Jisteboerewei. Dit omdat de 
Jisteboerewei de doorgaande weg van Kootstertille richting Jistrum is.  
 

3.2 Milieuaspecten 

 
Milieuvergunning (incl. geluidhinder) 
Voor bedrijven zijn in het kader van de Wet geluidshinder grenswaarden vastgesteld. De 
geluidsproductie moet binnen de gestelde werkingssfeer blijven. Met de beoogde 
uitbreiding van het bestaande veebedrijf met een biovergistingsinstallatie valt de 
inrichting niet meer onder de werkingssfeer van het ‘Besluit landbouw milieubeheer’, 
maar is vergunningplichtig.  
Op 16 december 2009 heeft de ontwerpbeschikking Wet milieubeheer gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van ter inzage zijn geen zienswijzen 
binnengekomen. De definitieve beschikking Wet milieubeheer ligt vanaf 10 februari t/m 
23 maart 2010 ter inzage.  
De geluidsproductie voldoet aan de richtlijnen voor het landelijk gebied.  
 
Bodemonderzoek 
Uit de historische toets blijkt dat op het perceel geen bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden. Ook bij de gemeente Achtkarspelen zijn geen gegevens bekend 
over (voormalige) bodembedreigende activiteiten op het perceel.  
Op basis van deze gegevens is vrijstelling verleend voor het doen van een 
bodemonderzoek zoals aangegeven in artikel 1.2.5 lid e van de bijlage, die hoort bij het 
Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.  
 
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 Jisteboerewei worden geconcludeerd dat een overschrijding van grenswaarden niet 
te verwachten is. 
 
3.3 Externe veiligheid 

Toetsingskader 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen en spoorwegen); 
- het gebruik van luchthavens. 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door 
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
 
 
 



  

 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats 
permanent en onbeschermd verblijft. 
 
Groepsrisico (GR) 
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het groepsrisico moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 
 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor het 
projectbesluit “Mestvergistingsinstallatie Jisteboerewei 3 te Kootstertille” zijn de volgende 
besluiten relevant: 
 
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  
 
2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS)  
De circulaire is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen de 
invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
3. Circulaire Regels inzake de zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984) 
De circulaire is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen 
invloedsgebieden van hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Verantwoordingsplicht 
In het Bevi en de circulaires is de verantwoordingsplicht groepsrisico opgenomen. Deze 
verantwoording houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische keuzes 
moet worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag.  
 
Risicobronnen 
 
Risicovolle inrichtingen 
Binnen het projectgebied zijn geen inrichtingen gelegen die onder het Bevi vallen. 
Dit houdt in dat geen grens- en/of richtwaarden van toepassing zijn. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
Door de gemeente Achtkarspelen is geen route gevaarlijke stoffen op grond van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen vastgelegd. Er vindt over de Jisteboerewei incidenteel 
bulktransport van gevaarlijke stoffen plaats. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het water  
De inrichting bevindt zich dusdanig ver verwijderd van het water (Prinses Margrietkanaal) 
dat het invloedsgebied van het Prinses Margrietkanaal niet over het plangebied ligt. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 
Over het spoor vindt in principe geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.  
Daarnaast bevindt dit spoor zich dusdanig ver verwijderd van de inrichting dat het 
invloedsgebied van de spoorlijn niet over het plangebied ligt. 
 
Luchthavens 
Luchthavens zijn in onderhavig bestemmingsplan niet van toepassing. 
 
Buisleidingen 
Ten zuiden van het projectgebied lopen hogedruk aardgastransportleidingen en bevindt 
zich een NAM aardgaslocatie/mengstation. 



  

De hogedruk gastransportleidingen zijn van NAM en Gasunie en variëren qua diameter 
tussen de 8 en 24 inch en qua druk tussen de 66 en 80 bar. De bijbehorende 
inventarisatieafstand (invloedsgebied) bedraagt maximaal 330 meter. De 
biogasinstallatie bevindt zich binnen dit invloedsgebied. De uitbreiding van de activiteiten 
op het perceel Jisteboerewei 3 houdt geen uitbreiding in van werknemers. Er vindt geen 
wijziging plaats van het groepsrisico. 
 
De inrichting bevindt zich binnen de 10-6 contouren van een aantal hogedruk 
aardgasleidingen, zie onderstaande kaart. Omdat de biogasinstallatie een onbemande 
installatie is, is hier geen sprake van een (beperkt) kwetsbaar object, en mag deze 
installatie zich binnen de 10-6 contour bevinden. 
 
Wel dient op basis van de Circulaire Regels inzake de zonering langs hogedruk 
aardgastransportleidingen een toetsingsafstand van 80 meter aan weerzijden te worden 
aangehouden. (Planologisch, technische en economische belangen kunnen tot een 
kleinere afstand dan de toetsingsafstand leiden. In die gevallen dient de bebouwing 
minimaal 5 meter aan weerzijden verwijderd te zijn.) 
 

 
 
 
Conclusie 
De geplande mestvergistingsinstallatie bevindt zich gedeeltelijk binnen de 10-6 
contouren van de gasbuisleidingen. Omdat het hier een onbemande installatie betreft is 
geen sprake van een (beperkt) kwetsbaar object en is dit derhalve toegestaan.  
 

3.4 Archeologie 

Uit de provinciale archeologische kaart blijkt dat de mestvergistingsinstallatie gebouwd 
wordt binnen een gebied dat voor de periode ‘IJzertijd-Middeleeuwen’ aangemerkt wordt 
als een gebied waar bij ingrepen van meer dan 5000 m² een archeologisch waarderend 



  

onderzoek uitgevoerd moeten worden. De oppervlakte, die de mestvergistingsinstallatie 
beslaat, overschrijdt de 5000 m² zodat een waarderend onderzoek noodzakelijk is.  
Uit het onderzoek van RAAP Noord Nederland blijkt dat de bodem in het plangebied voor 
een deel bestaat uit een bouwvoor of verstoorde laag met hieronder beekafzettingen. 
Aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen ontbreken. Er zijn geen 
archeologische indicatoren waargenomen. Op basis van de resultaten van het onderzoek 
wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. De voorziene ingrepen, kunnen 
uit archeologisch oogpunt, zonder bezwaar worden uitgevoerd. Het rapport is opgenomen 
in de bijlagen (bijlage 2). 
 

3.5 Flora en fauna 

In het kader van de Flora- en faunawet heeft een onderzoek plaatsgevonden door Vos 
ecologisch onderzoek (d.d. 11-09-2009). Dit onderzoek is in de bijlagen (bijlage 3) 
opgenomen. Hieruit is gebleken dat de realisering van het bouwplan geen strijd oplevert 
met de natuurwetgeving.  
 
3.6 Waterhuishouding 

Wetterskip Fryslân hanteert als uitgangspunt dat een toename van verhard oppervlak 
gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen (10% van het te 
verharden oppervlak). Op de door de aanvrager aangeleverde tekening Compensatie 
oppervlaktewater (tekeningnummer 7667-SA-5-A van 26-11-2009, bijlage 4)) is 
aangegeven dat het te verharden oppervlak met 10.881 m2 toeneemt. Op deze tekening 
staat aangegeven dat 1.085 m2 extra waterberging gerealiseerd zal worden in de directe 
omgeving van de mestvergistingsinstallatie. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde 
compensatie eis.  
Het hemelwater zal worden afgevoerd naar het oppervlakte water en het afvalwater 
wordt via perssapputten met pompleiding naar de vergister afgevoerd.  
Het plan is voor vooroverleg toegezonden aan Wetterskip Fryslân. Op 29 december 2009 
hebben wij het wateradvies ontvangen. Naast bovengenoemde aspecten adviseert het 
waterschap nog over aan aantal zaken zoals het gebruik van milieuvriendelijk en 
duurzaam materiaal, de drooglegging en waterpeilen en de keur. Het wateradvies is 
toegezonden aan de aanvrager.  
Het waterschap ziet met betrekking tot de bouw van de mestvergistingsinstallatie geen 
waterhuishoudkundige bezwaren.   
 
3.7 Economische uitvoerbaarheid 

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van Wro) dient een exploitatieplan te 
worden opgesteld indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro.  
Aangezien er geen sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro is dit niet 
aan de orde. Er is een overeenkomst met betrekking tot tegemoetkoming in schade 
(voorheen planschade) afgesloten die het risico van eventuele tegemoetkoming in schade 
bij de aanvrager neerlegt.  
 
 
4. INSPRAAK EN OVERLEG 

 
Een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van het projectbesluit is een beschrijving 
van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisatie betrokken zijn bij de 
voorbereiding van het projectbesluit (artikel 5.1.3 Bro). In onze gemeente geven we hier 
vorm aan door middel van het verlenen van inspraak. Tegelijkertijd wordt het plan voor 
overleg (ex artikel 3.1.1. Bro) naar de diverse overleginstanties verzonden. 
 
Het plan heeft van 10 februari tot en met 9 maart 2010 ter inzage gelegen (in het kader 
van inspraak). Tijdens deze termijn konden inwoners en belanghebbenden hun reactie 
ten aanzien van het plan naar voren brengen. Er zijn geen reacties binnengekomen.  
 



  

In het kader van het overleg (artikel 3.1.1. Bro) hebben de volgende instanties een 
reactie gegeven (bijlage 1): 
 
1. Gemeente Tytsjerksteradiel. 
Zij geven aan geen op- of aanmerkingen te hebben op het projectbesluit. Wel geven zij 
aan dat voor het verplaatsen van de sleufsilo’s nog geen bouwaanvraag is ingediend bij 
deze gemeente.  
 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en leidt niet tot aanpassingen in de 
ruimtelijke onderbouwing. 
 
2. Brandweer Fryslân. 
De Brandweer Fryslân heeft een aantal opmerkingen ten aanzien van het optimaliseren 
van de veiligheidssituatie. Er wordt geen uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van 
het groepsrisico. De volgende adviezen zijn gegeven: 

* Brandweer Fryslân ziet geen beperkingen op het gebied van externe veiligheid 
voor de oprichting van een mestvergistingsinstallatie op deze locatie. 
* De lokale brandweer dient op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid 
van de installatie met bijbehorende gasopslag. Hierbij kan de brandweer de 
aanvrager van advies voorzien op het gebied van (brand)preventie. 
* Het verdient echter wel de aanbeveling de reservoirs zoveel mogelijk tegen 
externe belasting (zoals een aanrijding) te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van een hekwerk. Een reservoir in een gistingstank is hiertegen reeds 
voldoende beschermd. 
* Brandweer Fryslân adviseert om de risicocontouren behorend bij de installatie 
op de plankaarten van het desbetreffende bestemmingsplan op te nemen. Dit 
heeft onder meer een signaleringsfunctie voor eventuele toekomstige 
ontwikkelingen in de directe nabijheid. 

 
Wij hebben de reactie met aanbevelingen van Brandweer Fryslân toegezonden aan de 
aanvrager om projectbesluit. In het kader van de bouwvergunningverlening zal een 
afschrift van de vergunning gezonden worden aan de brandweer. Bij de verwerking van 
het projectbesluit in het bestemmingsplan zal aandacht besteedt worden aan de externe 
veiligheid en de mogelijkheden dit op de plankaart tot uitdrukking te brengen. De 
adviezen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Provincie Fryslân. 
De provincie vraagt aandacht voor het voldoende waarborgen van de landschappelijke 
inpassing in het projectbesluit. De landschappelijke inpassing zelf zoals weergegeven op 
de tekening (nummer) is voldoende. De provincie ziet een ontwerp-projectbesluit in het 
kader van de verdere procedure tegemoet. 
 
In het projectbesluit zullen wij de landschappelijke inpassing als voorwaarde opnemen.  
 
4. Wetterskip Fryslan 
Het wetterskip heeft laten weten dat het wateradvies goed is overgenomen in deze 
ruimtelijke onderbouwing. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. 
 
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 



  

Bijlage 1: Inspraak en Overlegreacties 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

Bijlage 2: Archeologisch onderzoek 



  

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

Bijlage 3: Flora en Fauna 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

Biijlage 4: Watercompensatie



  

 
 


