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1
Vigerende planologische
regelingen

Inleiding
Het gebied, waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, wordt in
grote lijnen begrensd door de Nijewei in het noorden, het agrarische
buitengebied (Baukewyk) in het zuiden en het oosten en door de
Betonwei in het westen.
Op dit moment zijn voor het plangebied drie bestemmingsplannen van
toepassing. Vervolgens is, vooruitlopend op dit bestemmingsplan, een
aantal artikel 19-procedures doorlopen. In dit bestemmingsplan
worden deze onderdelen bijeengebracht tot één geactualiseerd plan.
Dit biedt de gemeente tegelijkertijd de kans het gebied beter te
beheren. Ook wordt hiermee tegemoetgekomen aan de wettelijke
verplichting, gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, om
bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaren te herzien.
Dit bestemmingsplan is een partiële herziening van de volgende
vigerende bestemmingsplannen:
het bestemmingsplan Harkema-Opeinde dat op 25 april 1966
werd vastgesteld door de gemeenteraad en op 20 december
1966 (gedeeltelijk) is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Fryslân;
het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de
gemeenteraad op 26 maart 1992, door Gedeputeerde Staten
gedeeltelijk goedgekeurd op 20 november 1992 (Koninklijk
Besluit: 21 februari 1995);
het bestemmingsplan Reconstructie Betonwei/Langewyk,
vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2001 en door
Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 9 augustus 2001.
De belangrijkste redenen voor het opstellen van dit bestemmingsplan
zijn het mogelijk maken van bedrijfsvestiging in het plangebied, een
goede regeling voor de bestaande bedrijvigheid en een goede
aansluiting op de recent gereconstrueerde Betonwei.
Het plan heeft een lange voorbereidingstijd gekend en heeft al eerder
inspraak- en overlegfasen doorlopen. De oorspronkelijke opzet van
het bestemmingsplan is feitelijk inmiddels nagenoeg uitgegeven en
ingevuld. De bestaande situatie is vastgelegd en het plan voorziet nog
in een uitbreiding.
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2

Huidige situatie
2.1

Ligging en ontwikkeling

Historische achtergrond

Het dorp Harkema ligt in het zuidwestelijke deel van de gemeente
Achtkarspelen. Het behoort, samen met Surhuisterveen en Buitenpost, tot de drie grootste kernen van de gemeente, als derde in de rij.
Harkema is als nederzetting van betrekkelijk recente datum. Na de
e
e
verveningen in het gebied rond het Bergumermeer (18 en de 19
eeuw) bleef een aantal veenarbeiders in deze streken achter. Ze
vestigden zich op de heide en zo ontstonden in de loop der tijd
heidedorpen. Behalve Harkema behoren in de gemeente
Achtkarspelen ook Boelenslaan en Twijzelerheide hiertoe.
Voor 1950 was Harkema nog een dorp met een zeer verspreide
bebouwing over een vrij groot gebied. In latere jaren is verdichting
opgetreden door de bouw van nieuwe woningen in de tussenliggende
gebieden.
2.2

Ontwikkeling van de
werkgelegenheid

Bedrijven en werkgelegenheid

Vanouds is de beroepsbevolking van Harkema in belangrijke mate
aangewezen geweest op werk elders. Deze situatie van uitgaande
pendel is overigens kenmerkend voor de gehele gemeente
Achtkarspelen. Oorspronkelijk ging het daarbij om arbeid in de
landbouw, veelal seizoensarbeid, tot op grote afstand van het dorp.
Na de tweede wereldoorlog is de pendel gericht geraakt op de
industrie, maar in nog sterkere mate op de bouwnijverheid.
De laatste jaren heeft de werkgelegenheid in de kern Harkema zich
voorspoedig ontwikkeld.
In Harkema zijn allerlei typen ambachtelijke en dienstverlenende
bedrijven gevestigd. Kleinschalige, niet-milieuhinderlijke bedrijvigheid
is aanwezig langs de as Warmoltstrjitte-Reitsmastrjitte (vanaf afslag
Fiifhuzen). Grootschaligere vormen van lokaal gebonden bedrijvigheid
zijn aanwezig tussen de Reitsmastrjitte (nabij de aansluiting op de
Rysloane) en de Nijewei.
2.3

Kenmerken van het plangebied

Momenteel is het gebied deels in gebruik als bedrijventerrein en deels
voor agrarische doelen (weiland). Aan de oostzijde van de locatie is
sprake van verschillende natuurlijke en landschappelijke waarden.

.................................................
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Huidige functies

In het gebied zijn onder meer de volgende bedrijven gevestigd: een
tegel- en natuursteenhandel, een hoveniersbedrijf, een constructiebedrijf, bouwbedrijven, een bouwmaterialenhandel en een transportbedrijf. Het zuidoostelijk deel van het gebied is in gebruik als weiland.
Langs de Betonwei en de Nijewei staat een aantal burgerwoningen.
Bij een aantal bedrijven bevindt zich een bedrijfswoning.

Grootschalige bedrijven
Ontsluiting

Door de aanleg van een rondweg om Drogeham en de rondweg bij
Rottevalle heeft de langs het plangebied gelegen Betonwei na
reconstructie zijn belangrijke verkeersfunctie behouden. De Betonwei
is één van de gebiedsontsluitingswegen van Noord-Oost Friesland.
Het bedrijventerrein Quakkenburg heeft hierdoor een goede
verbinding met Leeuwarden en Drachten.

Ruimtelijke
verschijningsvorm

De bestaande bedrijven in het gebied zijn van een redelijk grote
schaal; zowel de kavels als de bedrijfsgebouwen zijn fors van maat.
De in het gebied aanwezige woningen zijn gebouwd in één of twee
bouwlagen met kap.
Het zuidoostelijk deel van het plangebied bestaat uit een kleinschalig
landschap met weilanden. Deze kleinschaligheid wordt benadrukt
door de begrenzing door middel van boomsingels.

Ontwikkeling huidige
functies

In de afgelopen jaren heeft zich de volgende bedrijfsontwikkeling
voorgedaan. De bedrijven zijn gerangschikt per jaar, waarbij de datum
van de verlening van de bouwvergunning uitgangspunt is geweest.

.................................................
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1999:
2001:

Betonwei 37a (bouwmaterialenhandel)
Splitting 1 (garagebedrijf)
Splitting 3 (stucadoorsbedrijf)
Splitting 5 (handelsbedrijf)
Splitting 7 (bouwbedrijf)
Bolster 4 (handelsonderneming)
Bolster 8/10 (stucadoorsbedrijf; woning en loods)
Bolster 2 (metselbedrijf)
Bolster 6 (opslagloods)
Betonwei 37a (uitbreiding bouwmaterialenhandel)
Farwyk (bedrijfsverzamelgebouw)
Splitting 2 (autohandel)
Splitting 4 (reparatiebedrijf in bouwmachines)
Betonwei 45 (autoschadeherstelbedrijf)

2002:
2003:
2004:

2.4

Werkgelegenheid en bedrijvigheid

De gunstige economische ontwikkeling in Achtkarspelen in het
algemeen komt tot uitdrukking in de uitgifte van bedrijventerrein. In het
begin van de jaren '90 werd in de gemeente jaarlijks gemiddeld 1,5
hectare bedrijventerrein uitgegeven, in 1996 en 1997 echter 3,5 en 7
hectare.
Vraag naar nieuw bedrijventerrein
In de afgelopen jaren heeft zich een sterke groei van de
werkgelegenheid in Harkema voorgedaan.
In de periode 1990 - 1995 boden de bedrijven in het dorp werk aan
rond de 700 personen. Daarna nam dit aantal gestaag toe. In 2001
lag het aantal op 932 personen. In 1995 waren 130 bedrijven in
Harkema gevestigd; in 2000 was dit aantal gegroeid tot 180.
Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Harkema
Jaar

Aantal werkzame personen

Aantal vestigingen

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

697
684
710
739
854
845
847
928
932

127
121
127
130
164
175
155
180
180

Bron: gemeente Achtkarspelen, Fryslân in Cijfers
(recentere gegevens zijn niet meer beschikbaar)
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3

Beleidsuitgangspunten voor het plan
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op het beleidskader
voor het voorliggende bestemmingsplan en de uitgangspunten voor de
inrichting van het terrein. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de
milieu-uitgangspunten en de overige uitgangspunten.
3.1

Beleidskader

Voor het onderhavige plan bepalen vooral het Streekplan Friesland
(1994) en het Structuurplan voor de gemeente Achtkarspelen (1999) en
de Regiovisie van de vier NOF gemeenten (2003) de
ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuw bedrijventerrein.

Provinciaal beleid

Streekplan
In het Streekplan heeft Harkema de status van "plattelandskern". Voor
plattelandskernen gaat de provincie Fryslân er in het algemeen vanuit
dat deze zich binnen het perspectief van de plaatselijke verhoudingen
verder kunnen ontwikkelen. Het verbeteren van de leefbaarheid in deze
kernen staat daarbij voorop. Bedrijvigheid kan worden toegevoegd voor
zover deze past bij de aard, het karakter en de schaal van een
plattelandskern (Streekplan Friesland, pagina 78).
Als norm wordt gehanteerd een bedrijfskavelomvang van 2500m². Door
middel van een in het bestemmingsplan op te nemen –van passende
criteria voorziene- vrijstellingsbevoegdheid zou dit kunnen worden
verruimd tot 3500m². In bijzondere gevallen zou er een uitzondering
kunnen worden gemaakt voor de omvang van bedrijfskavels voor
bijzondere soorten bedrijven, die op zichzelf naar aard en schaal wel
passend zijn bij een plattelandskern. De provincie staat op het standpunt, dat er in plattelandskernen geen bedrijventerreinen “op voorraad”
moeten worden ontwikkeld. Bedrijfsvestiging in dit soort kernen dient
slechts mogelijk te worden gemaakt op grond van een concrete vraag.
De provincie heeft tussentijds een provinciale Kadernota opgesteld als
voorbereiding op het nieuwe streekplan.
Harkema ligt in een landbouwgebied met het accent op de
melkveehouderij. De omgeving wordt niet aangeduid als een natuur- of
bosgebied. Dit houdt niet in dat er geen belangrijke natuurwaarden voor
kunnen komen. Zo heeft het gebied in de omgeving van de Baukewyk
zich ontwikkeld tot een waardevol weidevogelgebied

.................................................
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Structuurplan van de
gemeente Achtkarspelen

Beleid ten aanzien van
Harkema

Structuurplan
De gemeente heeft in 1999 een structuurplan vastgesteld. Wat betreft
de werkgelegenheid is de hoofddoelstelling van de gemeente om de
werkfunctie te versterken door een gunstig vestigingsklimaat te creëren
voor met name kleinschalige bedrijven en door verbetering van
opleidingsmogelijkheden. De gemeente streeft naar vermindering van
de werkloosheid en afname van de omvang van de uitgaande pendel.
Harkema komt in aanmerking voor kleinschalige bedrijven van zowel
ambachtelijke als dienstverlenende aard. Dit heeft ook betrekking op
bedrijven die qua aard en schaal in de dorpskern niet goed inpasbaar
zijn. Als voorwaarde geldt dat deze bedrijven een binding met het dorp
moeten hebben.
Het beleid van de gemeente voor bedrijventerrein Quakkenburg is dat
er niet op voorraad wordt ontwikkeld. Als er een gerichte vraag komt
vanuit de markt, en als kan worden voldaan aan de criteria om voor
vestiging in Harkema in aanmerking te komen, wordt de procedure die
vestiging mogelijk maakt in gang gezet.
Regiovisie
De vier gemeenten in Noordoost Friesland hebben in 2003 een
Regiovisie vastgesteld. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de
visie is om de regio de ruimte te geven voor nieuwe economische
impulsen en zo de groeiende achterstand in economische zin op de rest
van de provincie Fryslân om te buigen. De visie gaat uit van een
regionale hiërarchie en segmentering van de bedrijventerreinen die
aansluit op het interprovinciale kernzonebeleid.
In dat kader wordt Surhuisterveen/Harkema als een apart cluster
opgevoerd waar uitbreidingsbehoefte kan worden ingevuld.
De aanwijzing van dit regionale cluster (samen met Dokkum) kan een
zekere regionale specialisatie op gang brengen die veel
bedrijfseconomische schaalvoordelen kan geven.
3.2

Aard van de vraag naar nieuw bedrijventerrein

Op basis van het Structuurplan uit 1999 worden op bedrijventerrein
Quakkenburg alleen nog kavels uitgegeven met een omvang van
2
maximaal 2.500 m . Incidenteel is gebruik gemaakt van een vrijstelling
volgens de handleiding gemeentelijke plannen tot een omvang van
3.500m². Dit bedrijventerrein is zodanig opgezet, dat de combinatie van
wonen en werken mogelijk is gemaakt.

.................................................
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De bedrijfsbestemming is alleen toegekend aan bestaande
bedrijvigheid, dan wel middels een wijzigingsbevoegdheid aan
toekomstige vormen van bedrijvigheid die door concrete aanvragen en
een aangetoonde behoefte zijn of worden onderbouwd. Het betreft
bedrijven met de maximale milieucategorie 1, 2 en 3 (50 m) en met een
zodanige zonering, dat bedrijven niet in hun ontplooiingsmogelijkheden
worden geremd en dat er geen overlast optreedt voor omwonenden.
In hoofdstuk 4 wordt het aspect bedrijfswoningen toegelicht.
3.3
Duurzame inrichting

Overige uitgangspunten

De gemeente streeft ernaar om het bedrijventerrein een duurzaam
karakter te geven. Daartoe worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
1. Gestreefd wordt naar een zuinig ruimtegebruik. De beschikbare
ruimte wordt daarbij optimaal benut.
2. Door zonering wordt milieuhinder voor omwonenden (verkeer,
geluid, geur, gevaar) zo veel mogelijk voorkomen.
3. Op het terrein komt een waterberging met natuurlijke oevers en
groen. Deze waterbuffer heeft een belangrijke functie voor het
bergen van hemelwater, afkomstig van de daken van gebouwen en
van verhardingsoppervlakten.
4. De gemeente streeft naar een goede toegankelijkheid van het
bedrijventerrein voor het langzaam verkeer. Vanaf de Nijewei
wordt er een verbinding voor fietsers en voetgangers naar het
bedrijventerrein aangelegd, die ook als nooduitgang kan worden
gebruikt.
De mogelijkheden voor collectieve voorzieningen voor de bedrijven
(wasstraten, gebruik restwater en -warmte, beheer afvalstromen, en
dergelijke) zijn beperkt. Als zich hiervoor niettemin mogelijkheden
voordoen, zal de gemeente eventuele initiatieven ondersteunen.

Ontsluiting

Het terrein dient op adequate en veilige wijze te worden ontsloten voor
voetgangers, (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en
voetgangers biedt het voet- en fietspad langs de bestaande reed aan
de noordoostzijde van het terrein daarvoor goede mogelijkheden.
Voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers is er een
directe ontsluiting op de parallelweg van de Betonwei. Bovendien
bevindt zich aan de zuidkant van het plangebied nog een reed
uitkomend op de Bolster, die in principe door het langzaam verkeer
wordt gebruikt.

.................................................
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Het terrein is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Aan de Betonwei
is een bushalte aanwezig. Deze zorgt voor een goede verbinding in
zowel de richting Leeuwarden als de richting Drachten.
Landschappelijke inpassing

De bedrijfslocatie wordt optimaal in zijn omgeving ingepast. Dat
betekent dat vooral daar waar de begrenzing van het terrein een min of
meer definitief karakter heeft op de bedrijfspercelen groensingels
komen. De bestaande groensingels blijven waar mogelijk gehandhaafd.
Enkele kleinere stukken grond zullen worden beplant met
groenvoorzieningen die uit opgaande beplantingen bestaan.
De oorspronkelijke kenmerken van het gebied, zoals
verkavelingsrichting en elzensingels, worden zo veel mogelijk
gerespecteerd.

Waterbeheer

Op het terrein zullen voldoende faciliteiten aanwezig moeten zijn voor
een goed waterbeheer en een voldoende waterberging. Met het
Waterschap is overleg gepleegd over het aan te leggen rioolstelsel en
de waterhuishouding op het terrein. Het is wenselijk op het terrein open
water te creëren. Regenwater afkomstig van daken en schone
verhardingsoppervlakken zal zoveel mogelijk rechtstreeks op het
oppervlaktewater worden geloosd. Er wordt uitgegaan van een
verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Om voldoende bergingscapaciteit voor hemelwater in het gebied te
krijgen, wordt aan de oostrand een waterpartij aangelegd. Deze
waterpartij functioneert tevens als ecologische zone en draagt bij aan
de groene inrichting.

Prostitutiebeleid

Met ingang van 1 oktober 2000 is het wettelijke bordeelverbod
opgeheven. De gemeenten krijgen door de nieuwe regeling, die voor
het bordeelverbod in de plaats komt, de mogelijkheid om de
bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie aan gemeentelijke regels te
binden. Het starten van een prostitutiebedrijf zal slechts nog plaats
kunnen vinden, indien het bestemmingsplan de mogelijkheid van
bedrijven of dienstverlening opent.
Het bedrijventerrein Quakkenburg is bedoeld voor het huisvesten van
bestaande en nieuwe, veelal ambachtelijke bedrijven, gericht op het
dorp Harkema. Gelet op de kleinschaligheid van de opzet van het
terrein, de nauwe fysieke binding met het dorp en de aanwezigheid van
bedrijfswoningen wordt de bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie
uitgesloten.

.................................................
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Vuurwerk

De regering heeft de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk en
professioneel vuurwerk aan stringente regels gebonden. Binnen het
plangebied is slechts een mogelijkheid geopend voor de opslag van
een beperkte hoeveelheid consumentenvuurwerk na een verkregen
vrijstelling.

Externe veiligheid

Het besluit externe veiligheid inrichtingen is op 10 juni 2004 in het
Staatsblad gepubliceerd (Besluit EV).
Het besluit heeft onder meer tot doel uitvoering te geven aan de
zogenaamde Seveso II richtlijn. De Seveso II richtlijn stelt eisen aan de
verstrekking van gegevens aan het bevoegd gezag en door het
bevoegd gezag aan de bevolking met betrekking tot inrichtingen die een
risico van een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.
Het besluit EV voorziet vooral in de doorwerking in de ruimtelijke
ordening.
Door het voorschrijven van milieukwaliteitseisen en afstanden wordt
getracht op termijn uit een oogpunt van externe veiligheid voldoende
afstand te houden tussen risicovolle inrichtingen en risicogevoelige
objecten. Het gaat dan om bijvoorbeeld de inrichting voor de opslag in
verband met vervoer van gevaarlijke stoffen, LPG tankstations, opslag
van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en koel-vriesinstallaties
met een inhoud van meer dan 400 kg ammoniak.
Voor de situatie in Harkema is een risicogevoelig object de in het
Besluit EV aangeduide groep “beperkt kwetsbare objecten”; hierbij moet
men denken aan verspreid liggende woningen (dichtheid maximaal 2
woningen per ha) en dienst- of bedrijfswoningen.
In het onderhavige bestemmingsplan zijn de risicovolle inrichtingen als
bedoeld in het Besluit EV niet aanwezig en uitgesloten.

.................................................
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4

Milieu
4.1

Wegverkeerslawaai

Voor de gemeente Achtkarspelen is een geluidsniveaukaart vastgesteld
(december 1996). In het kader van de herinrichting van de Betonwei en
het daarvoor vastgestelde bestemmingsplan is een akoestisch
onderzoek verricht.
Voor het onderhavige plangebied zijn de Betonwei en de Nijewei van
belang. Berekend is dat de 50 dB(A)-contour van de Betonwei op 103
meter uit het hart van de weg ligt. De 50 dB(A)-contour van de Nijewei
ligt op 71 meter uit het hart van de weg.
Op het bedrijventerrein wordt uitsluitend achter deze geluidscontouren
geluidsgevoelige bebouwing toegevoegd.
De op het terrein aanwezige, aangevraagde en toegestane
bedrijfswoningen zijn op een kaartje in de toelichting aangegeven.

Bestaand bedrijf in het plangebied

.................................................
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4.2

Bedrijvigheid

Enkele bestaande en in aanbouw zijnde bedrijven in het plangebied
behoren volgens de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering tot
milieucategorie 3, met een grootste afstand van 50 meter; de
resterende bedrijven zijn alle categorie 2-bedrijven met een grootste
afstand van 30 meter.
Nijewei 93a
Nijewei 99101
Betonwei 37
Betonwei 45
Nijewei 95
Betonwei 35
Betonwei
37A
Splitting 1
Splitting 3
Splitting 5
Splitting 7
Splitting 2
Splitting 4
Bolster 2
Bolster 4
Bolster 6
Bolster 8/10
Farwyk

Hoveniersbedrijf
Bijkon Staalconstructiebedrijf

Categorie 1
Categorie 3

10 m
50m

Transportbedrijf Land
Autoschadeherstelbedrijf
met spuiterij (De Haan)
Tegelhandel en tegelzetbedrijf Van
Dekken
Houtbouwbedrijf Vekam
Poelman bouwmaterialenhandel

Categorie 3
Categorie 3

50 m
50 m

Categorie 2

30 m

Categorie 2
Categorie 2

30 m
30 m

Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2

30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2
Categorie 2

30 m
30 m
30 m
30 m
30 m

Garagebedrijf Welling
Stucadoorsbedrijf De Woudhoek
Handelsbedrijf Pool
Bouwbedrijf Hamstra
Autohandel Amari
Reparatiebedrijf in bouwmachines
(Idsardi)
Metselbedrijf
Handelsonderneming
Opslagloods
Stucadoorsbedrijf
Bedrijfsverzamelgebouw (voormalige
kuikenmesterij)

Langs de Betonwei zal op de zuidelijke kavel een autoschadeherstelbedrijf met spuiterij worden gevestigd. Het bedrijf zal volgens de meest
moderne technologieën worden ingericht, zodat ter plekke een
minimale afstand van 30 meter (en niet de gebruikelijke afstand van
50 meter) ten opzichte van de nieuwe woning Betonwei 47
gerechtvaardigd is. Dit bedrijf is als zodanig op de kaart aangeduid (as).
4.3

Interne zonering

Voor de toelaatbaarheid van nieuwe bedrijven op het terrein, uit het
oogpunt van milieuhinder, is aansluiting gezocht bij de indeling in
klassen volgens de publicatie Bedrijven en Milieuzonering van de VNG.
Op het terrein zijn bedrijven uit de milieucategorieën 1, 2 en 3 (max.
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50 meter) toelaatbaar. Het terrein is gezoneerd ten opzichte van de
bestaande woningen in de omgeving; naarmate de afstand tot de
woningen toeneemt, zijn bedrijven uit een hogere categorie toegestaan.
De zonering geldt voor nieuwe bedrijven. De al gevestigde bedrijven
worden, ongeacht de zone waarbinnen ze liggen, op grond van hun
milieuvergunning, danwel regeling krachtens de Wet milieubeheer,
geacht binnen de bestemming te vallen en zijn als zodanig bestemd.
Uitbreiding van deze bedrijven is op die grond toegestaan.
4.4

Bedrijfswoningen

Aan het gebied dat ontsloten wordt via de Bolster en de Splitting van
het onderhavige bedrijventerrein is het karakter toegekend van een
woon- en werkgebied.
Dit komt ook tot uitdrukking in de aard van de toegestane bedrijvigheid.
Hieronder volgt een overzicht van bestaande en mogelijke
bedrijfswoningen in het gehele plangebied (zie ook kaartje).
Nijewei 97
Nijewei 95
Betonwei 41a
Betonwei 37a
Betonwei 37
Splitting 1
Splitting 3
Splitting 5
Splitting 7
Splitting 2
Splitting 4
Bolster 2
Bolster 4
Bolster 6
Bolster 8

Bijkon
Van Dekken
Van der Veen
Poelman
Land
Garagebedrijf Welling
Stucadoorsbedrijf
De Woudhoek
Handelsbedrijf Pool
Bouwbedrijf Hamstra
Autohandel Amari
Reparatiebedrijf bouwmachines Idsardi
Metselbedrijf
Handelsonderneming
Opslagloods
Stucadoorsbedrijf

bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
toegestaan
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
bestaande bedrijfswoning
toegestaan
bestaande bedrijfswoning
toegestaan
bestaande bedrijfswoning

Het komt er feitelijk op neer dat nagenoeg alle bestaande bedrijven aan
de Betonwei en de Nijewei over een bedrijfswoning beschikken.
Voor de reeds gevestigde en nog te vestigen bedrijven aan de Splitting
en de Bolster geldt, dat er reeds een bedrijfswoning gebouwd is of dat
daarvoor veelal een vergunning aangevraagd is. Bij het
autoschadeherstelbedrijf op het perceel Betonwei 45 kan geen
bedrijfswoning worden gebouwd. Daar waren (en zijn) een aantal
redenen voor. Afgezien van het feit, dat de verdeling van aan de
gemeente toegekende woningbouwcontingenten zeer nauwkeurig is
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vastgelegd en er geen contingent is gereserveerd voor nóg meer
bedrijfswoningen op het bedrijventerrein Quakkenburg, is de bouw van
een bedrijfswoning niet mogelijk vanwege het wegverkeerslawaai van
de Betonwei. De bouw van een bedrijfswoning zou in onderhavig geval
namelijk als een zogenaamde nieuwe situatie moeten worden
aangemerkt. In situaties als deze is de ligging van de 55 (+2 dB(A))contour maatgevend. Servicebureau De Friese Wouden heeft op
verzoek van de gemeente de ligging van deze contour berekend op
basis van stil asfalt en uitgaande van de meest recente
verkeersgegevens. Gebleken is, dat de contour op 80 meter uit de as
van de Betonwei is gelegen. Wanneer deze lijn op de bedrijfskavel
wordt uitgezet, blijkt er geen ruimte meer over te blijven voor een
bedrijfswoning op het perceel. Afgezien daarvan wordt de bouw van
een bedrijfswoning achter op het perceel – wanneer er wel ruimte zou
zijn – vanuit planologisch oogpunt niet acceptabel gevonden. In de
eerste plaats vanwege de bebouwingsstructuur langs de Betonwei,
waarbij de woningen zijn georiënteerd op deze weg en de
bedrijfsgebouwen daarachter zijn gesitueerd. In de tweede plaats,
omdat direct achter het in geding zijnde perceel de bedrijfsgebouwen
van een ander bedrijf zijn gesitueerd. Een eventuele bedrijfswoning zou
dan ingeklemd raken tussen bedrijfsbebouwing, hetgeen ongewenst
wordt geacht.
In het plan is een wijzigingsbevoegheid opgenomen om de agrarische
bestemming op basis van een concrete behoefte te wijzigen in een
bedrijfsbestemming. In dit gebied zullen geen nieuwe bedrijfswoningen
meer worden toegestaan.
4.5

Bodemzaken

Bodemkwaliteit
Om de bodemkwaliteit in kaart te brengen, zal bij elk bouwinitiatief een
indicatief bodemonderzoek worden verricht.
Ontgronding
Er wordt gestreefd naar het werken met een gesloten grondbalans. De
te ontgraven grond zal naar verwachting binnen het plangebied worden
hergebruikt.
Archeologie
Het plangebied ligt gedeeltelijk in een zone met een lage
archeologische verwachting voor de Middeleeuwen maar kent wel een
middelmatige verwachting voor de steentijd. Het bedrijventerrein is
deels verstoord, omdat feitelijk de terreinen grotendeels ten behoeve
van bedrijvigheid geschikt zijn gemaakt. Voor zover de gronden een

.................................................
005.00.07.33.00.toe

18

...................................................................

agrarische bestemming hebben verkregen en als potentieel
bedrijventerrein (middels een wijzigingsbevoegdheid) worden
aangemerkt, is een aanvullend archeologisch onderzoek
randvoorwaardelijk in de criteria voor de wijzigingsbevoegdheid
opgenomen. Dit geldt niet voor het agrarische gebied ten noorden van
de Farwyk. Dit gebied is reeds volledig verstoord en geroerd.
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kaartje
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5

Onderzoek Flora- en Faunawet
Het onderzoeksgebied betreft een perceel midden in het
bedrijventerrein Quakkenburg (ten noorden van de Farwyk).
Het perceel is rechthoekig van vorm. De zuidelijke zijde ligt aan de
Farwyk, de noordelijke zijde aan een sloot langs de dorpsbebouwing
en de westzijde ligt langs het terrein van een naburig bedrijf. Langs de
noordkant staat een boomsingel, langs een deel van de oostkant een
goed ontwikkelde houtsingel. De sloot langs de Farwyk is vergraven.
Het terrein ligt sinds een paar jaar braak en er ligt een aantal
zanddepots op en is aanzienlijk geroerd.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand in het gebied is minder dan
40 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand is
meer dan 120 cm onder het maaiveld.
Het gebied ligt in een afgeveend zandgebied met podzolgronden.
Plaatselijk komt nog een restveenlaag voor van 5 – 40 cm dikte,
waarop een zanddek is aangebracht. De podzolgronden zijn een
associatie van Moerige podzolgronden en Veldpodzolgronden. Deze
Moerige podzolgronden hebben een humushoudend zanddek en een
moerige tussenlaag. De Veldpodzolgronden zijn leemarm en zijn
ontstaan in zwak lemig fijn zand.

Panoramafoto vanaf de Farwyk

Uit het grondwatermodel voor de provincie Fryslân blijkt dat het
plangebied op de grens ligt van een gebied met een kweldruk van 0,5
tot 2,5 mm per dag.
Er komt geen natuurmonument (uit de Natuur beschermingswet) voor
in de gemeente. Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet
aan een in het kader van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn
aangewezen gebied. Wel loopt er een natte ecologische zone rond
de Baukewyk ten zuiden van het plangebied. Het algemene
natuurdoel voor de omgeving is elzensingels, houtwallen en dobben.
Voor deze zone vormt de beoogde ontwikkeling geen reële
bedreiging.
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Plangebied gezien vanaf de oostkant

Het gebied is begin januari 2003 bezocht om een indruk te krijgen van
het terrein.
5.1

Flora

Het km-hok waarin het perceel ligt is 10 jaar geleden goed onderzocht
op vaatplanten. Daarbij zijn 2 Rode lijst soorten aangetroffen. Omdat
het perceel braak ligt, zijn de gegevens van deze inventarisatie niet
goed te herleiden tot de huidige toestand. Door deze bodemverstoring
zijn er op dit moment geen belangrijke floristische waarden. Er zullen
plantensoorten van pioniervegetaties en van schrale vegetaties
voorkomen. Enkele soorten die voorkomen zijn Reukgras, Zachte
dravik en Geknikte vossenstaart.
Op het terrein liggen een paar zanddepots en er staan verspreid wat
zwarte elzen.
Langs de noordkant staan een paar zwarte elzen en zomereiken.
Langs de oostkant staat een goed ontwikkelde houtsingel met onder
meer Zwarte els, Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg, braam en Riet.
5.2

Fauna

Amfibieën, reptielen en vissen
In het uurhok rond het bedrijventerrein zijn de volgende amfibieën
waargenomen: Gewone pad, Bruine kikker en Kleine
watersalamander. Deze soorten zullen voorkomen in de sloten langs
het perceel. Dit zal voor deze en andere soorten amfibieën een
aantrekkelijk leefgebied worden. Aangezien ook de houtsingel langs
de oostkant gehandhaafd wordt, bedreigt bebouwing van het perceel
deze amfibieën niet.
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In het uurhok zijn geen reptielen waargenomen. Die zijn in het
plangebied ook niet te verwachten.
De atlas meldt in het uurhok rond het bedrijventerrein waarnemingen
van Rivierdonderpad. Dit is een beschermde vissoort. Deze soort zal
niet in het plangebied voorkomen, omdat sloten geen geschikte
habitat vormen. De waargenomen Snoek, Driedoornige stekelbaars
en Tiendoornige stekelbaars kunnen wel in de sloten voorkomen. De
te ontwikkelen vijver vormt voor deze soorten ook een geschikte
habitat. Bebouwing bedreigt deze soorten niet.
Insecten
De atlas meldt dat in het km-hok (204-576) zijn waargenomen: Groot
koolwitje, Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Oranjetipje,
Bontzandoogje, Koevinkje. Dit zijn algemene soorten die vooral leven
in grasland, tuinen, bermen, slootkanten en houtwallen. Bebouwing
van het perceel bedreigt deze soorten niet. De houtsingel is een
belangrijk biotoop voor allerlei insecten.
Het ecologisch beheer van de sloot langs de Farwyk verhoogt de
kwaliteit van het gebied voor insecten in het algemeen. Insecten
vormen een belangrijke voedselbron voor diverse vogels, voor
vleermuizen, spitsmuizen en egels.
Er komen geen beschermde libellen voor in het uurhok. Wel zijn
waargenomen: Gewone Pantserjuffer, Houtpantserjuffer, Lantaarntje
en Steenrode heidelibel. De vijver en omringende sloten vormen voor
deze soorten een geschikt habitat. Libellenlarven kunnen de
ontwikkeling van amfibieën belemmeren.
Beschermde kevers en mieren zijn niet te verwachten in dit perceel.
Zoogdieren
De volgende beschermde zoogdieren zijn volgens de atlas in het
uurhok rond het bedrijventerrein waargenomen: Gewone bosspitsmuis
(braakbalvondst), Tweekleurige bosspitsmuis(braakbalvondst),
Waterspitsmuis, Huisspitsmuis, Veldmuis, Dwergmuis, Bosmuis,
Woelrat, Egel, Mol, Hermelijn, Wezel, Bunzing, Ree, Haas, Konijn,
Das (veldwaarneming).
De houtsingel en de slootkanten vormen een belangrijk biotoop voor
de spitsmuizen, Veldmuis, Bosmuis en Woelrat. Bij het behoud van
houtsingel en slootkanten wordt het voortbestaan van deze soorten
niet bedreigd. De exemplaren van deze soorten en de dwergmuizen
die in de stukjes ruige gras- en rietvegetaties op het terrein leven,
worden door de bouw verjaagd. Dit bedreigt Veldmuis en Bosmuis
niet. Het voorkomen van Egel en de marterachtigen is afhankelijk van
het voedselaanbod en dekking in een gebied. Dit zal bij het behoud
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van de houtsingel niet veranderen voor deze soorten. Door de ligging
nabij bestaande bebouwing en infrastructuur is het plangebied niet
aantrekkelijk voor Ree en Haas. Bebouwing op deze locatie zal het
biotoop van Egel, marterachtigen, Ree en Haas niet drastisch
veranderen. Bebouwing verkleint het leefgebied van een enkele Mol
en mogelijk van een enkele Haas. Dat bedreigt het voortbestaan van
de soorten niet. Ook het foerageergebied van een aantal Konijnen kan
worden verkleind. De soort wordt echter ernstig door virusziekten
bedreigd. Daardoor is er voor gezonde exemplaren waarschijnlijk
voldoende leefgebied om naar uit te wijken.
De waarneming van een das betreft waarschijnlijk een exemplaar uit
de burcht in het nabij gelegen atlashok. Het is zeer onwaarschijnlijk
dat de dassen op het bedrijventerrein en zo dicht bij de
dorpsbebouwing voorkomen. Bebouwing van het perceel bedreigt de
soort niet.
In het uurhok rond het bedrijventerrein zijn volgens de atlas
Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis en
Laatvlieger (kolonie) waargenomen.
Laatvlieger is een algemene vleermuissoort die waarschijnlijk in de
bebouwing van het dorp kolonieplaatsen heeft en het hele dorp en de
omgeving benut voor foerageervluchten. Het plangebied is hooguit
een deel van het foerageergebied en kan dat blijven bij veranderend
gebruik. Gewone Dwergvleermuis kan zich ook goed in stedelijk
gebied handhaven. Beide soorten worden niet bedreigd door
bebouwing van het perceel. De houtsingel is voor deze soorten een
mogelijke bron van insecten.
Watervleermuis en Meervleermuis jagen boven open water, wat
binnen het plangebied niet voorkomt.
Vogels
De weidevogels die volgens de atlas in het uurhok rond het
plangebied zijn waargenomen (o.a. Scholekster, Kievit, Wulp, Grutto,)
zullen weinig in het plangebied voorkomen. Het perceel biedt hun
weinig voedsel en de houtsingel en bebouwing rondom het
plangebied beperken het uitzicht voor deze vogels. Bovendien is het
plangebied verstoringsgevoelig door de ligging in de bebouwde kom
en bij de infrastructuur. Als ze in het perceel voorkomen zal dat
incidenteel zijn en alleen om te foerageren. Bebouwing van het
perceel zal voor deze soorten geen bedreiging vormen.
Water-, riet- en moerasvogels (Fuut, eenden, Meerkoet, Waterral,
Kleine Plevier, Kleine karekiet) komen niet in het plangebied voor. De
te ontwikkelen waterberging zou voor een enkel exemplaar van een
van deze soorten een geschikt habitat kunnen vormen.
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Van de soorten die broeden in ruige graslanden (Grasmus,
Bosrietzanger, Putter), zullen in het plangebied hooguit enkele
exemplaren voorkomen. Bebouwing van het perceel zal deze
exemplaren verjagen. Ruige vegetaties langs de sloot kunnen deze
soorten nieuwe broed- en foerageerplekken bieden.
De houtsingel wordt als schuil- broed- en/of foerageerplaats gebruikt
door diverse vogels van bos en struweel zoals Merel, Heggenmus,
Roodborst, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Gaai, Ekster, Vink,
Fitis, Tuinfluiter, lijsters, Grauwe vliegenvanger, Boompieper en
Spotvogel. Veel van deze soorten zullen vanuit de houtsingel in de
omgeving, ook in het plangebiedje, foerageren. Het merendeel van
deze soorten verblijft ook in de winter in de houtsingel en omgeving.
Bij handhaving van de houtsingel zal bebouwing van het terrein
enkele individuen die in de houtsingel leven, verjagen. Het
foerageergebied van een aantal individuen wordt dan verkleind. De
soorten worden daardoor niet in hun bestaan bedreigd. Het betreft
soorten die in Nederland niet bedreigd worden.
Voor een enkele roofvogel (Torenvalk, Kerkuil, Ransuil) die in het
uurhok is waargenomen, kan het perceel een klein deel van het totale
jachtgebied zijn. Bebouwing bedreigt deze soorten niet omdat een
groot stuk jachtgebied overblijft.
Soorten die in de bebouwde kom nestelen en in de omgeving jagen
(Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Zwarte roodstaart, Bonte
Vliegenvanger), zullen door bebouwing van het plangebied niet
worden bedreigd.
Twaalf waargenomen soorten binnen het uurhok staan op de rode lijst
van het SOVON vermeld. Het gaat om Geoorde fuut, Ooievaar,
Zomertaling, Porseleinhoen, Kwartelkoning, Kerkuil, Watersnip,
Grutto, Tureluur, Oeverzwaluw, Snor en Rietzanger.
Voor de meeste van deze soorten is het perceel een ongeschikt
broedhabitat. Voor Geoorde fuut en Zomertaling ontbreekt een
waterpartij. Voor Ooievaar ligt het perceel te ingesloten door de
bebouwing. Porseleinhoen broedt in veenmoerassen, riet- en
graslanden met ondiep water en ruigtevegetaties. Kwartelkoning
broedt in hoge en relatief dichte vegetaties. Watersnip, Grutto en
broeden in rustige weilanden. Snor bewoont rietvegetaties, Rietzanger
leeft in moerasgebieden. Deze vegetaties komen niet in het perceel
voor.
Het plangebied zou een onderdeel kunnen zijn van het jachtgebied
van een enkele kerkuil. Bebouwing zou het jachtgebied van een
exemplaar verkleinen, maar de soort als geheel niet bedreigen.
Oeverzwaluw broedt in zelf gegraven holen, onder andere in kale
gronddepots. Zij nestelen in de buurt van zoet water. Op het terrein
liggen ruige, begroeide zandhopen en aan de overkant van de
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Betonwei ligt een grote plas water. Dit maakt het perceel minder
geschikt voor Oeverzwaluw.
Vogelsoorten die alleen buiten het broedseizoen, meerdere maanden
in het uurhok rond het bedrijventerrein voorkomen, zijn vooral
watervogels. Deze soorten komen niet voor op het perceel.
Ruigpoot buizerd, Koperwiek en Sijs kunnen incidenteel in het perceel
voorkomen om te foerageren. Bebouwing bedreigt deze soorten niet,
omdat het een klein deel van een groter foerageergebied betreft.
De aanwezigheid van de beschermde Rivierkreeft, Wijngaardslak en
Bataafse stroommossel in het plangebied kan worden uitgesloten.
5.3

Conclusie

Gebiedsbescherming
In of rond het plangebied zijn geen speciale beschermingszones
(Structuurschema Groene Ruimte, Natuurbeschermingswet,
Vogelrichtlijngebieden of Habitatrichtlijngebieden) aanwezig.
Niet bedreigde waarden
Door de bodemverstoring zijn er op dit moment geen belangrijke
floristische waarden in het plangebied.
Bij het handhaven van de houtsingel en de slootkanten wordt het
voorbestaan van de daar levende spitsmuizen, ware muizen, Woelrat,
marterachtigen en Egel niet bedreigd. De singel en slootkanten
bieden hun veel verblijfplaatsen en voedsel.
Ree, Haas en Konijn zullen geen nadelige gevolgen hebben van de
bebouwing. Het verkleinen van het territorium van een enkele Haas
lijkt niet onoverkomelijk. Rond het plangebied levende Konijnen
hebben waarschijnlijk voldoende leefgebied om naar uit te wijken.
Bebouwing van de percelen bedreigt de in het gebied voorkomende
insecten en vleermuizen niet.
Niet te ontheffen waarden
Alle vogelsoorten zijn beschermd op basis van de Flora en faunawet.
Daarmee is in principe iedere ontwikkeling moeilijk te realiseren. Toch
zal ontwikkeling mogelijk moeten blijven. Er zal dus een goede
afweging over de gevolgen moeten worden gemaakt.
Bebouwing van het terrein betekent verlies van oppervlakte van het
leefgebied van de voorkomende vogelsoorten. Dat is een vorm van
verstoring. Dit zal geen relevante gevolgen hebben voor het
voortbestaan van de vogelsoorten of -populaties. Het perceel maakt
deel uit van een groter gebied waar de voorkomende soorten andere
foerageergebieden kunnen vinden.
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De werkzaamheden kunnen in het plangebied broedende vogels
verstoren. Daarom dienen deze buiten het broedseizoen te worden
uitgevoerd of vlak voor het broedseizoen te worden ingezet en continu
door te gaan.
De houtsingel biedt een broed-, rust- en/of foerageerplek aan diverse
soorten vogels van bos en struweel. Veel van deze soorten leven daar
ook buiten het broedseizoen. De verstoring van enkele exemplaren
door bebouwing, is voor geen enkele soort als geheel bedreigend. Het
zijn soorten die in Nederland niet bedreigd worden. Uit nader
onderzoek blijkt, dat oeverzwaluwen niet hebben genesteld in de
zandhopen.
AMvB
Voor zover Gewone bosspitsmuis, Tweekleurige bosspitsmuis,
Huisspitsmuis, Veldmuis, Bosmuis, Woelrat en Mol in het open terrein
voorkomen, wordt vrijstelling verleend. Deze diersoorten vallen
volgens de AMvB betreffende artikel 75 van de Ffw, in de lichtste
beschermingsregime. Deze AMvB is op 23 februari 2005 in werking
getreden.
Het bestemmingsplan bevat ook een agrarische bestemming aan de
oostrand van het gebied. Deze bestemming mag na toepassing van
een wijzigingsbevoegdheid worden veranderd in een
bedrijfsbestemming. Voorafgaand aan deze wijziging zal ecologisch
onderzoek worden verricht.
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6

Inrichting van het terrein
6.1

Locatiekeuze

In het Structuurplan Achtkarspelen is destijds aangegeven waar in de
toekomst uitbreiding van de werkgelegenheidsfunctie kan
plaatsvinden. Het gebied ten zuiden van de Nijewei en ten oosten van
de Betonwei wordt hiervoor geschikt geacht. Op basis van een in
1997 opgesteld voorontwerp-bestemmingsplan is met toepassing van
artikel 19 WRO-procedures reeds een eerste aanzet gegeven voor de
invulling van dit gebied. Het ligt voor de hand met een verdere
e
uitbreiding op deze 1 fase aan te sluiten. In dit bestemmingsplan
wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt. Ook deze gronden zijn
grotendeels in handen van een projectontwikkelaar met wie een
realisatie-overeenkomst is gesloten.
6.2

Prognose ruimtebehoefte

Zoals gezegd is in 1997 reeds een voorontwerp-bestemmingsplan
Quakkenburg in de inspraak en het overleg gebracht. Dit plan omvatte
een deel van het plangebied van onderhavig bestemmingsplan.
Voorafgaand aan de opstelling van genoemd voorontwerpbestemmingsplan zijn gesprekken gevoerd met potentiële gegadigden
voor vestiging op het bedrijventerrein. Daardoor ontstond een goed
inzicht in de behoeften en wensen van de betrokken ondernemers. De
belangrijkste conclusies uit de inventarisatie waren:
er is voldoende behoefte om de aanleg van een terrein van 4,5
hectare te rechtvaardigen. Er is behoefte aan in totaal 3,8
hectare bedrijventerrein;
de grootste vraag doet zich voor bij bedrijven in de bouwsector;
de bouw van een bedrijfswoning is een voorwaarde voor
vestiging.
In 2004 kan worden vastgesteld, dat de gepeilde behoefte ook
daadwerkelijk aanwezig was, gezien het feit dat inmiddels nagenoeg
alle uitgeefbare terreinen binnen het toenmalige plangebied zijn
verkocht en bebouwd. Met het oog op de verdere ontwikkeling van
bedrijvigheid in Harkema wordt het wenselijk geacht in planologisch
opzicht ruimte te bieden voor uitbreiding van het bedrijventerrein.
Hiervoor zijn twee terreinen in beeld. Een perceel ten noorden van de
e
weg Farwyk en het gebied oostelijk van de 1 fase van het
bedrijventerrein. Deze terreinen worden voorshands van een
agrarische bestemming voorzien. Bij gebleken concrete behoefte kan
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deze bestemming –onder een aantal voorwaarden- worden omgezet
in een bedrijfsbestemming.
6.3

Zonering

Gelet op de huidige samenstelling van het bedrijvenbestand en het
feit dat er zich een aantal bedrijfswoningen op het terrein bevindt, is
het wenselijk dat ruimte wordt geboden aan bedrijven in de
milieucategorieën 1, 2 en 3 (tot 50 meter). Voor de zonering is
aangesloten bij de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering.
Op de plankaart zijn 2 zones aangegeven:
Zone B I:
Zone B II:

6.4

Bedrijven die toelaatbaar zijn aan de rand van
woonbebouwing op enige afstand (minimaal 30 meter);
Bedrijven die toelaatbaar zijn aan de rand van
woonwijken, op minimaal 50 meter afstand daarvan.

Inpassing en groenvoorzieningen

Bij de opzet van het plan is er naar gestreefd de bestaande opgaande
beplanting zo veel mogelijk te handhaven. Aan de oostrand van het
terrein zal een strook afschermende beplanting worden aangebracht.
Op deze manier wordt een goede inpassing in het gebied
gewaarborgd.
In het plan is verder een afwisseling van bebouwing, laag groen en
opgaand groen nagestreefd.
6.5

Ontsluiting

Het gebied is ontsloten op de parallelweg van de Betonwei. De
hoofdontsluiting van het gebied wordt gevormd door de Farwyk. Deze
weg loopt vanaf de Betonwei in oostelijke richting door het
plangebied. Samen met een aantal aftakkingen zijn de bedrijven
bereikbaar.
Een aantal bestaande bedrijven wordt ontsloten vanaf de Nijewei, die
aan de noordkant langs het plangebied loopt. Deze situatie blijft
ongewijzigd. Nieuwe bedrijven die na wijziging van het plan zich
mogen vestigen op de agrarische bestemming ten noorden van de
Farwyk dienen op de Farwyk een ontsluitingspunt te verkrijgen.
Voor fietsers en voetgangers is er een nieuwe verbinding tussen de
Nijewei en de interne ontsluitingsstructuur gepland. In de tweede fase
zal de wegenstructuur aansluiten op het verlengde van de Farwyk en
anderzijds op de Bolster.
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Behoud bestaande woningen in één bouwlaag met kap

6.6

Inrichting

De hoogte van de bedrijfsgebouwen mag maximaal 7 meter bedragen
of van de bestaande gebouwen de bestaande hoogte, als deze meer
bedraagt. Deze maat is aangehouden, omdat deze maat compensatie
kan geven voor de beperking in het maximale kaveloppervlak
(2500 m²). Het plan bevat overigens nog een vrijstellingsbevoegdheid
om de maat van 7 meter te verhogen tot 9 meter.
Naast het bieden van mogelijkheden voor vestiging van nieuwe
bedrijven is het behoud van de bestaande bedrijven uitgangspunt van
het plan door middel van positieve bestemmingen met
uitbreidingsmogelijkheden.
Aan de oostzijde van het plangebied heeft een strook weiland
vooralsnog een agrarische- en waterbestemming gekregen met dien
verstande dat deze strook bedoeld is om in een eventuele uitbreiding
van het bedrijventerrein te voorzien. Het plan biedt daartoe
geclausuleerd mogelijkheden. De grens van het plangebied is zodanig
getrokken dat nog oostelijker een voldoende bufferzone overblijft ten
opzichte van de ecologisch waardevolle zone De Lijen-Baukewyk-De
Lauwers. Een beplantingsstrook zal in belangrijke mate de
bedrijvigheid aan het oog onttrekken. De aanwezige burgerwoningen
hebben een passende woonbestemming gekregen, maar kunnen
worden omgezet –na wijziging- in een bedrijfsbestemming.
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6.7

Water

In overleg met het Wetterskip Lauwerswâlden heeft er in augustus
2003 een watertoets plaatsgevonden. Deze is destijds door het
Wetterskip positief beoordeeld. Het uitbreidingsplan omvatte onder
andere het dempen van een schouwsloot en de vervanging van deze
schouwsloot door een duiker. Het verlies aan oppervlaktewater is door
de aanleg van een vijver gecompenseerd. Bij de verdere invulling van
de tweede fase van het plan zal opnieuw aandacht aan het
wateraspect worden besteed.
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7

Juridische vormgeving
7.1

Algemeen

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 12 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985
(Bro) moet een bestemmingsplan worden vervat in:
1. een omschrijving van de bestemmingen, waarbij het toe te kennen
doel of de doeleinden worden aangegeven, alsmede in het
voorkomende geval een beschrijving in hoofdlijnen van de wijze
waarop met het plan dat doel of die doeleinden worden
nagestreefd;
2. een of meer kaarten met bijbehorende verklaring, waarop de
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden worden
aangewezen;
3. voorzover nodig, voorschriften omtrent het gebruik van de in het
plan begrepen grond en van de zich daarop bevindende opstallen;
4. voorzover nodig uitwerkings-, wijzigings- en vrijstellingsbepalingen.

Doel en inhoud beschrijving
in hoofdlijnen

Voorts dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting,
waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de
uitkomsten van het onderzoek, de uitkomsten van het overleg, de
rapportering van de inspraak en in het voorkomende geval het
ontbreken van overeenstemming over de verdeling van hogere kosten
is vermeld.
In de voorschriften is in aansluiting op de in het Besluit 1985
aangegeven mogelijkheid, een beschrijving in hoofdlijnen opgenomen.
In een afzonderlijk artikel (artikel 3) is de toepassing van nadere
eisen, vrijstellingen en wijzigingen en de afstemming op andere
wetten en verordeningen aangegeven. Voor het overige is een
beschrijving in hoofdlijnen opgenomen bij de bestemming waar deze
ook van toepassing is.
Zowel de inrichting van de openbare ruimte als de bebouwing dienen
in overeenstemming te zijn met de beschrijving in hoofdlijnen. De in
de beschrijving opgenomen criteria ten aanzien van de
stedenbouwkundige structuur zijn bindend voor het gemeentebestuur.
Voor het handelen van burgers is de toetsing aan de beschrijving in
hoofdlijnen beperkt tot het bouwen, het uitvoeren van werken en
werkzaamheden, indien daarvoor een vergunning nodig is, en het
gebruik indien middels gebruiksvoorschriften een duidelijke relatie met
de beschrijving in hoofdlijnen is gelegd.
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7.2
Leidingen e.d.

Plansystematiek

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming
staande voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, paden,
voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van
watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in de bestemming
begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Ten aanzien van de
planologische belangenafweging is een nadere regeling in het
algemeen niet nodig. Voor zover uitsluiting of een nadere regeling
gewenst is, kan dit uitdrukkelijk in de voorschriften worden vermeld. In
het onderhavige plan is dit niet het geval.
Indien dergelijke voorzieningen beperkingen met zich meebrengen,
kan dat in onderling overleg tussen belanghebbenden worden
geregeld.
Wat betreft de juridische vormgeving wordt aangesloten bij die van
soortgelijke bestemmingsplannen elders in de gemeente
Achtkarspelen. In het voorliggende bestemmingsplan komen de
volgende bestemmingen voor:
Bedrijfsdoeleinden (-B I- en -B II-)
Agrarische doeleinden -AWoondoeleinden -WGroenvoorzieningen, opgaande beplantingen -G(o)Tuin -TWater -Wa-

Bedrijfsdoeleinden

De bestemming ”Bedrijfsdoeleinden” omvat het bestaande en het nog
uitgeefbare terrein plus de openbare ruimte op het bedrijventerrein
voor zover deze wegen, doorgaande fietspaden, trottoirs en
aangrenzende groenvoorzieningen omvat. Binnen de bestemming zijn
twee zones onderscheiden voor wat betreft de toegelaten
milieucategorieën.
Naast de bestaande bedrijfswoningen zijn in beperkte mate nieuwe
bedrijfswoningen geclausuleerd toegestaan.

Agrarische doeleinden

In het plangebied zijn twee stroken agrarische grond betrokken die
dienst doen als uitbreiding van het bedrijventerrein op lange termijn.
Afhankelijk van de concrete behoefte en marktontwikkelingen kan een
wijzigingsbevoegdheid worden toegepast om de agrarische
bestemming in een bedrijfsbestemming danwel in de bestemming
water dan wel in de bestemming groenvoorzieningen, opgaande
beplantingen te wijzigen. Aan deze bevoegdheid is een aantal criteria
verbonden. Bedrijfswoningen worden in dat geval niet meer
toegestaan.
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Woondoeleinden

De bestemming "Woondoeleinden" omvat uitsluitend de bestaande
woningen zoals die in het plan voorkomen en niet als bedrijfswoning
zijn aan te merken. De nieuwe bijgebouwenregeling is in dit
voorschrift verwerkt.

Groenvoorzieningen

Er is een bestemming voor groenvoorzieningen in het plan
opgenomen: opgaande beplanting.

Tuin

De bestemming tuin spreekt voor zich.

Water

Dit gebied is bestemd en gereserveerd voor een waterbergende
functie.
7.3

Bijzondere aspecten

Windturbines

De bouw van nieuwe solitaire windturbines op het bedrijventerrein
wordt uitgesloten. Windturbines worden steeds grootschaliger en dit
past niet bij de kleine schaal van het bedrijventerrein.

Kamperen

In de Wet op de openluchtrecreatie is voor bijzondere vormen van
kamperen een vrijstelling of ontheffing mogelijk van het verbod om
buiten een kampeerterrein te mogen kamperen. De vrijstelling of
ontheffing is voor een aantal vormen alleen mogelijk indien het
bestemmingsplan zich daar niet tegen verzet. In het plangebied zijn
dergelijke vormen van kamperen ongewenst. Dit betekent dat het plan
zich verzet tegen deze bijzondere vormen van kamperen.
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8

Overleg en inspraak
8.1

Overleg ex artikel 10 Bro 1985

Met betrekking tot een eerder voorontwerpbestemmingsplan
bedrijventerrein Quakkenburg heeft in 1997 en 1998 al overleg en
inspraak plaatsgevonden. De bestemmingsplanprocedure werd
daarna echter niet afgerond vanwege de eigendomssituatie. Het
bedrijventerrein is vervolgens met toepassing van artikel 19 WROprocedures - grotendeels conform voornoemd plan - ontwikkeld. Op
basis hiervan kan worden vastgesteld, dat blijkbaar in voldoende mate
aan de overleg- en inspraakreacties is tegemoetgekomen. Die
reacties zijn uiteraard ook in onderhavig plan verwerkt. Ten aanzien
van dit aangepaste plan, dat naast vastlegging van de (middels artikel
19-procedures gerealiseerde) bestaande situatie voorziet in een
uitbreiding van het bedrijventerrein, zal een nieuwe inspraak- en
overlegronde plaatsvinden.
Hierna volgt eerst een overzicht van de thans nog relevante maar wel
gedateerde reacties uit de periode 1997 - 1998. Vervolgens worden
de resultaten van de nieuwe inspraak- en overlegronde besproken.
Commissie van Overleg, reactie d.d. 18 februari 1998
(voorontwerpplan 1 juli 1997)
Algemeen
De Commissie benadrukt dat er sprake moet zijn van een
uitbreiding die qua aard en ruimtelijke schaal bij zowel de
dorpskern als bij het landschap past. Daarnaast moet de
concrete behoefte aan bedrijfsruimte worden aangetoond. Het op
voorraad bouwen is in Harkema uitgesloten.
In het Structuurplan van de gemeente Achtkarspelen (1999)
wordt hieraan tegemoetgekomen. In het huidige plan is hieraan
eveneens aandacht besteed.
Toetsing van de bedrijfsplannen aan het Streekplan Friesland
(1994)
Er is onvoldoende onderbouwing voor het aanleggen van 5
hectare bedrijventerrein. Het gebied met de bestemming
"Bedrijventerrein" moet worden verkleind (opmerking +
categorie 2).
Inmiddels is de situatie geheel anders. Er zijn in de afgelopen
jaren diverse bouwplannen gerealiseerd. Er wordt nu alleen nog
maar gebouwd als de behoefte concreet is aangetoond en aan
de voorwaarden voor vestiging in Harkema wordt voldaan.
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-

-

-

Het bestemmen van een deel van het plan tot agrarisch gebied
met een wijzigingsbevoegdheid wordt gezien als een
aanvaardbaar en doelmatig instrument om de toekomstige
behoefte aan bedrijventerrein mogelijk te maken. Voorwaarde is
wel dat de wijzigingsbevoegdheid van toetsingscriteria wordt
voorzien (opmerking categorie 2).
Het huidige plan is hieraan aangepast.
De landschappelijke inpassing wordt als erg sober ervaren.
Behalve een beplantingsstrook aan de zuidzijde van het gebied
zou ook in zo'n strook aan de oostzijde moeten worden voorzien.
Verder wordt aanbevolen dat er geen vermindering van de
hoeveelheid oppervlak aan beplanting optreedt door het
bebouwen van een elzensingelgebied (opmerking categorie 2).
In het voorliggende plan is hierop ingespeeld.

Het vergroten van het plangebied ten noorden van de Nijewei
Sinds 1990 is door het toepassen van procedures volgens artikel
19 van de WRO 4 tot 5 hectare agrarisch gebied ten noorden van
de Nijewei met bedrijfsgebouwen ingevuld. Om deze bedrijven te
kunnen inbestemmen en het voorkomen van procedures volgens
artikel 19 WRO in de toekomst, is het wenselijk dit gebied aan
het ontwerpplan toe te voegen (opmerking categorie 3).
Het toevoegen van het gebied ten noorden van de Nijewei aan
het plangebied heeft een aantal nadelen. In de eerste plaats is
het een gebied met eigen kenmerken. Dit houdt in dat er andere
eisen aan het bestemmingsplan worden gesteld dan in
Quakkenburg. In de tweede plaats betekent het een
waarschijnlijk nog langere planprocedure, waarbij het opnemen
van het gebied ten noorden van de Nijewei een vertragende
werking kan hebben op bedrijventerrein Quakkenburg en
andersom. Deze situatie is niet wenselijk. Het genoemde gebied
zal worden opgenomen in het bestemmingsplan voor Harkemadorp, waarvoor reeds een eerste aanzet is gemaakt.
Plankaart
Op een beperkt deel van de bebouwing aan de Nijewei wijken de
bedrijfsactiviteiten af van de gekozen bedrijfscategorie (Bl).
Voorgesteld wordt deze bedrijven specifiek te bestemmen.
Verder wordt verzocht de begrenzing van de categorie-indeling
duidelijk aan te geven (opmerking categorie 3).
In het huidige plan is de categorie-indeling aangepast. Bestaande
bedrijvigheid is gelegaliseerd.
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Verkeersdoeleinden
De Betonwei voldoet niet aan de eisen zoals die worden gesteld
aan een gebiedsontsluitingsweg. Verder is nog geen definitief
standpunt bepaald over de ontsluitingsweg (opmerking categorie
1).
De verkeerssituatie is compleet gewijzigd. Planologisch is dit
vastgelegd in het bestemmingsplan Reconstructie
Betonwei/Langewyk.
Voorschriften
De voorschriften laten een aantal bestemmingen toe, zoals
afzonderlijke kantoren en detailhandel in volumineuze goederen.
Hiermee kan men niet instemmen (opmerking categorie 1).
Dit is inmiddels gewijzigd. Detailhandel in volumineuze goederen
is toegestaan bij één bedrijf. Dit betrof een bedrijfsverplaatsing
van een minder wenselijke locatie binnen de bebouwde kom van
Harkema.
-

-

Per bedrijf zijn meerdere bedrijfswoningen toegestaan.
Bovendien wordt er geen beperking gesteld aan de oppervlakte
of inhoud van de woningen. Dit is niet conform de handleiding
Gemeentelijke Plannen.
Het huidige plan is op deze punten aangepast.

Uitvoerbaarheid
Men vindt het wenselijk dat de exploitatieopzet wordt aangepast
(opmerking categorie 2).
De ontwikkeling van het plan is tussentijds in handen van een
projectontwikkelaar gekomen.
8.2

Vervolgoverleg ex artikel 10 Bro 1985 (voorontwerpplan 1
juli 1997)

Commissie van Overleg, reactie d.d. 28 september 1998
De Commissie reageert, in vervolg op het mondelinge overleg met de
gemeente Achtkarspelen op 2 juli 1998, op de reactie van de
gemeente.
De Commissie concludeert dat de in gemeentelijk eigendom zijnde 3
hectare grond voldoende is om aan de vraag te voldoen, met inbegrip
van een eventueel te verplaatsen bouwmaterialenhandel. Dit is
conform de door de gemeente genoemde omvang.
Voor de resterende 1,5 hectare adviseert de Commissie de
bestemming "Agrarische doeleinden" met een wijzigingsbevoegdheid
ten behoeve van een bedrijfsbestemming op te nemen.
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Het toelaten van volumineuze detailhandel op het terrein dient beperkt
te blijven tot de eventuele verplaatsing van de bouwmaterialenhandel.
De verplaatsing van de bouwmaterialenhandel vanuit de kom van
Harkema naar bedrijventerrein Quakkenburg heeft inmiddels
plaatsgevonden. De suggestie met betrekking tot een eventuele
uitbreiding is overgenomen.
Reacties van een aantal aangeschreven instanties op het
voorontwerpbestemmingsplan Harkema , bedrijventerrein
Quakkenburg (d.d. 1 juli 1997).
-

-

-

N.V. Gasbedrijf Noord-Oost Friesland te Dokkum, 29 juli 1997:
geen op- of aanmerkingen.
Gasunie te Deventer, 23 juli 1997: geen op- of aanmerkingen.
Nuon Friesland te Leeuwarden, 30 juli 1997: geen op- of
aanmerkingen.
DGW&T Noord-Oost Nederland te Meppel, 22 juli 1997: geen opof aanmerkingen.
Waterleiding Friesland te Leeuwarden, 8 augustus 1997: verzoek
tot het aanbrengen van een leidingstrook met een breedte van
1,80 m in de vorm van trottoir of grasstrook.
Waterschap Friesland te Leeuwarden, 1 september 1997:
1. Men mist aandacht voor het provinciaal
waterhuishoudingsplan/beleid. Ook in het hoofdstuk Milieu
wordt water niet genoemd. Het Waterschap wil graag
aandacht voor de genoemde aspecten in een zogenaamde
"natte paragraaf".
2. Verder wil men graag in een vroeg stadium overleg over het
opstellen van een rioleringsplan. Daarbij moet ook het
omgaan met dak- en hemelwater aan de orde komen.
Wetterskip Lauwerswâlden te Buitenpost, 12 september 1997 en
19 maart 1998:
1. De afwatering van het achterliggende agrarische gebied ten
westen van de Betonwei moet gewaarborgd blijven door het
reserveren van ruimte voor een watergang.
2. De afwatering van een aantal percelen ten noorden van de
Nijewei moet worden gewaarborgd door het handhaven van
enkele watergangen.
3. De gevolgen voor het rioleringssysteem van het vergroten
van het verhard oppervlak moeten worden aangegeven. Ook
wenst het waterschap een exemplaar van het rioleringsplan
te ontvangen.
4. Het waterschap stelt het op prijs om in een vroeg stadium op
de hoogte te worden gebracht van de waterhuishoudkundige
inrichting van het gebied.
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5.

6.

Bij de uitvoering van het bedrijventerrein moet rekening
worden gehouden met de keur van het voormalige
waterschap "Lits en Lauwers".
Voor de uitvoering van werken moet een vergunning worden
aangevraagd bij het waterschap.

In het huidige bestemmingsplan is aan veel meer aspecten ten
aanzien van de waterhuishouding aandacht besteed.
8.3

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Quakkenburg (1
juli 1997)

Informatieavond
Deze avond vond plaats op donderdag 4 september 1997 in de
kantine van sporthal "de Fûgelkamp" te Harkema. Er waren 14
belangstellenden aanwezig.
Opmerking
Mevrouw Planting van transportbedrijf Land heeft een opmerking over
de afstand ten opzichte van het bedrijf waarop bedrijfswoningen
mogen worden gebouwd.
Reactie
Dit is afgewikkeld volgens de verschillende artikel 19-procedures.

Opmerking
De heer Van der Bij vraagt hoe lang de gemeente vooruit denkt te
kunnen met de te ontwikkelen hoeveelheid industrieterrein.
Reactie
Op dit moment hebben alle bedrijven die belangstelling hebben
getoond en aan de eisen voldoen een plaats gevonden. Het
bedrijventerrein is inmiddels geheel uitgegeven. Vandaar dat het
huidige plan voorziet in een verdere uitbreiding. Over de termijn
waarbinnen deze tweede fase zal zijn volgebouwd valt op dit moment
niets te zeggen.

Opmerking
Vervolgens wordt er een aantal vragen gesteld over het vestigen van
bedrijfswoningen, de afmetingen hiervan, al dan niet in verhouding tot
de bedrijfsbebouwing, een eventuele ventweg langs de Betonwei, de
ontsluitingsweg en het al dan niet moeten slopen van een woning.
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Reactie
Deze vragen zijn niet meer actueel door de verschillende artikel 19procedures, de aangelegde wegenstructuur in het gebied, het
bestemmingsplan "Reconstructie Betonwei/Langewyk" en enkele
woningen die inmiddels zijn gesloopt.

Opmerking
De heer Houtsma vraagt namens de Vereniging Plaatselijk Belang of
het niet mogelijk was om een bestemmingsplan voor het hele dorp te
maken.
Reactie
Het antwoord op deze vraag luidt dat dit wel mogelijk is, maar niet
gewenst. Anno 2005 treft de gemeente voorbereidingen voor een
nieuw bestemmingsplan voor Harkema Centrum en Harkema Dorp.

Opmerking
Mevrouw Planting vraagt of het nodig is dat er zoveel groen wordt
aangelegd.
Reactie
Het antwoord luidt dat dit mede is gebeurd op aandringen van de
provincie.
Inspraakreacties, verslag opgemaakt na individueel overleg
Opmerking
22 september 1997
De heren K. en S.B. Storm hebben diverse vragen en opmerkingen
over de relatie van hun mestkuikenbedrijf tot het bedrijventerrein.
Reactie
Dit is niet meer aan de orde. De bedrijfsuitoefening is beëindigd en de
bedrijfsgebouwen (inclusief de bijbehorende gronden) zijn verkocht
aan een ontwikkelaar. De betreffende gronden zijn opgenomen in het
thans voorliggende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein
Quakkenburg.

Opmerking
5 september 1997
Mevrouw T. Kootstra-de Jong en de heer J. de Jong
Mevrouw T. Kootstra-de Jong heeft problemen met de geprojecteerde
ontsluitingsweg
Reactie
Dit probleem is achterhaald.
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Opmerking
1 oktober 1997
Land's Transport te Harkema
Men vraagt zich af of de afstand tot geluidsgevoelige woningen geen
problemen voor het bedrijf op gaat leveren.
Reactie
Dit is afgewikkeld volgens de verschillende artikel 19-procedures.
Nieuwe bedrijfswoningen zullen - naar de huidige stand van zaken - in
de directe omgeving van het bedrijf niet meer worden gebouwd.

Opmerking 1,2 en 3
8 oktober 1997
De heren J. v.d. Veen en W.J. Broersma
De volgende kwesties worden aan de orde gesteld:
1.

De (voorlopige) bestemming van het perceel ten zuiden van de
Betonwei 41a tot
"bedrijventerrein" met de aanduiding
"afschermende beplanting"

Reactie
Deze aanduiding komt op de huidige plankaart niet meer voor.
2.

Het opnemen van de over dit perceel lopende reed, die dient als
ontsluiting van het pand
Betonwei 45, als fiets-/voetpad. Men
zou graag de doodlopende planweg doorgetrokken zien en
aangesloten op de Betonwei.

Reactie
De genoemde reed komt terug als een fietspad/langzaamverkeerverbinding.
3.

Het pand Nijewei 93a is in 1990 binnen de vigerende
bestemming "Bebouwingsklasse IND - industrieterrein" als
wegenbouwmaterialenhandel gebouwd. Deze opstallen hebben
een voorlopige woonbestemming gekregen. Inspreker wil dit
graag in een bedrijfsbestemming gewijzigd zien.

Reactie
De woning heeft geen relatie met een bedrijfsvoering ter plaatse en is
daarom afzonderlijk bestemd. Voor dit perceel geldt wel een
wijzigingsbevoegdheid om de gronden een bedrijfsbestemming te
geven.
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8.4

Overleg ex artikel 10 Bro, voorontwerpplan 13 mei 2005

Naar aanleiding van het geactualiseerde (meer omvattende)
voorontwerpbestemmingsplan Quakkenburg heeft opnieuw overleg ex
artikel 10 Bro plaatsgevonden. In dit kader is het plan toegezonden
aan de volgende instanties:
1. Wetterskip Fryslân
2. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
3. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
4. N.V. Nederlandse Gasunie
5. Vitens Watertechnologie
6. ENECO Netbeheer Noord-Oost Friesland B.V.
7. NUON
8. Ministerie van Defensie, De Eerstaanwezend Ingenieur Directeur
Noord-Oost Nederland
9. KPN Telecom B.V
10. UPC Nederland
11. Commissie van Overleg
De hierboven onder 6, 7, 8, 9 en 10 genoemde instanties hebben
geen reactie gegeven op het toegezonden ontwerpplan. De overige
instanties hebben dat wel gedaan (zie bijlage). De onder 1, 2, 3, en 4
genoemde instanties hebben bericht, dat het ontwerp hen geen
aanleiding geeft tot het maken van op- of aanmerkingen. De overige
instanties hebben als volgt gereageerd.

Ad 5. Vitens Watertechnologie
Men wijst er op, dat zich binnen het plangebied hoofdleidingen en een
telefoonkabel van het bedrijf bevinden. Bij de definitieve invulling van
het plan verzoekt men hiermee rekening te houden en, indien
mogelijk, wijzigingen ervan te voorkomen.
Voor het leggen van nieuwe leidingen zou een nutsstrook moeten
worden gecreëerd in de vorm van een trottoir en/of grasstrook met
een breedte van tenminste 1,8 m. De grasstrook dient te worden
vrijgehouden van bomen en/of diepwortelende struiken.
Reactie
In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming
staande voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen (zoals die van
Vitens), paden, duikers, waterkeringen e.d., in de bestemming
begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Met de belangen van
het bedrijf zal bij de uitvoering van werkzaamheden uiteraard rekening
worden gehouden.
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Ad 12.
Commissie van Overleg ex artikel 10 Bro
Bij brief d.d. 16 januari 2006 heeft de Commissie van Overleg ex
artikel 10 Bro advies uitgebracht over het aangepaste
voorontwerpbestemmingsplan. De Commissie kan zich vinden in het
plan. Wel heeft zij een aantal overleg-/discussiepunten en
opmerkingen, die de kwaliteit van het plan ten goede zou kunnen
komen. De reacties zijn gerubriceerd naar de categorie-indeling
volgens de provinciale Handleiding Gemeentelijke Plannen 2000.

Opmerking
Algemeen
De Commissie vindt het opmerkelijk, dat de raad het eerder (1998) in
het overleg gebrachte plan niet heeft vastgesteld. In de tussentijd is
met een groot aantal anticipatie/projectprocedures inmiddels het
grootste deel van het bedrijventerrein gerealiseerd. Men mist in het
plan een opsomming van de gevoerde procedures en bovendien een
overzicht van het gerealiseerde deel van de bedrijfsbestemming.
Geadviseerd wordt dit alsnog te doen (categorie 3: kwaliteitspunt).
Reactie
Dat de gemeenteraad het destijds opgestelde voorontwerpplan niet
heeft vastgesteld is onder meer het gevolg geweest van
verwikkelingen rond de eigendomssituatie. Daarnaast waren er ook
organisatorische oorzaken (met betrekking tot de personele
bezetting). Aan de andere kant kan ook worden vastgesteld, dat bij de
invulling van het plangebied door middel van
anticipatie/projectprocedures het destijds opgestelde plan grotendeels
is gevolgd.
Aan de wens van de Commissie om in de toelichting een overzicht op
te nemen van de gevoerde procedures en een kaartbeeld van het
reeds gerealiseerde deel van de bedrijfsbestemming is voldaan.
Hierbij is overigens alleen in beeld gebracht, wat vanaf 1998 is
gerealiseerd. Een deel van het plangebied betreft namelijk bedrijven
die bij de presentatie van het eerdere voorontwerpplan al aanwezig
waren.
Opmerking

Wijzigingsbevoegdheid naar
Bedrijfsdoeleinden
De Commissie stemt in met het opnemen van de voorwaarde in de
voorschriften, dat er sprake moet zijn van aantoonbare concrete
behoefte, maar mist een bepaling waaruit blijkt dat het om lokale
initiatieven moet gaan (Harkema en directe omgeving). Men wijst er
op, dat Harkema in het vigerende streekplan en in het
ontwerpstreekplan is aangeduid als plattelandskern. Bij dit soort
kernen wordt ruimte geboden voor bedrijfsvestiging die naar aard en
schaal passend is, en die voortkomt uit de kern zelf. Geadviseerd
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wordt deze voorwaarde in de wijzigingscriteria op te nemen (categorie
2: overleg-/discussiepunt).
Reactie
In het ontwerpstreekplan wordt op blz. 160 aangegeven, dat bij
invulling van "naar aard en schaal passende bedrijvigheid" rekening
wordt gehouden met de al aanwezige bedrijvenconcentraties en de
daaraan gekoppelde werkfuncties van Harkema. Daarbij zal
afstemming plaatsvinden met de werkfuncties in het regionale
centrum Surhuisterveen. Harkema kan hierbij volgens het
ontwerpstreekplan een aanvullende functie vervullen, waarbij een
herkenbaar ruimtelijk en functioneel onderscheid tussen beide kernen
blijft bestaan. Deze tekst is vertaald in de bestemmingsvoorschriften
(artikel 14).
Opmerking
Landschappelijke inpassing
De Commissie is van mening, dat de landschappelijke inpassing een
steviger verankering in het plan behoeft, aangezien het plan door
derden wordt gerealiseerd. Zij adviseert in het plan een juridische
regeling op te nemen die voorziet in een afdwingbare groene
aankleding. Dit kan door een beeldkwaliteitparagraaf op te nemen, in
de wijzigingscriteria bepalingen te formuleren en in de exploitatieopzet
financiële ruimte voor de groene aankleding te reserveren (categorie
2: overleg-/discussiepunt).
Reactie
Vooropgesteld moet worden, dat een bestemmingsplan niet het
geëigende instrument is om de realisering van bepaalde zaken af te
dwingen. In een plan wordt aangegeven, voor welk doel gronden
mogen worden gebruikt en via een gebruiksverbod wordt vastgelegd
dat gronden niet in strijd met de doeleindenomschrijving mogen
worden gebruikt. In het in het geding zijnde wijzigingsartikel is
ondermeer opgenomen, dat de agrarische bestemming kan worden
gewijzigd in de bestemming "Groenvoorzieningen, opgaande
beplanting". Hiermee is de aanleg van het groen - voorzover dat nodig
zou zijn - uiteraard niet verzekerd. De gemeente heeft met de
ontwikkelaar een realiseringsovereenkomst gesloten, waarin is
vastgelegd, dat laatstgenoemde voor zijn rekening zorgdraagt voor de
aanleg van alle civieltechnische voorzieningen, die benodigd zijn voor
de realisering van het bedrijventerrein. Hieronder wordt onder andere
verstaan de aanleg van groenvoorzieningen, waaronder in ieder geval
een (forse) afschermende beplanting langs de randen van het nieuw
uit te geven bedrijventerrein. Deze verplichting moet bij elke
eigendomsovergang worden overgedragen aan de
eigendomsverkrijger. Ook hiermee is echter niet gegarandeerd, dat de
voorzieningen ook daadwerkelijk worden
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aangelegd/instandgehouden. De enige mogelijkheid om dit te
bewerkstelligen lijkt de gemeente om in de wijzigingscriteria op te
nemen, dat de wijzigingsbevoegdheid pas wordt toegepast, wanneer
de initiatiefnemer bereid is om met de gemeente een overeenkomst
aan te gaan met betrekking tot de realisering/instandhouding van
groenvoorzieningen. In de overeenkomst zullen zaken (moeten)
worden geregeld als: het tijdstip van eventuele aanleg, de omvang en
soort van beplanting, de instandhouding daarvan, met een ketting- en
boetebeding indien de voorwaarden niet in acht worden genomen.
Daarnaast zou kunnen worden opgenomen, dat de gemeente bij
nalatigheid de eventueel noodzakelijke beplanting aanlegt op kosten
van de initiatiefnemer; hiertoe zou een bankgarantie moeten worden
afgegeven ter grootte van het geraamde bedrag van aanleg/herstel
van de beplanting. Gelet op de aard van het gebied zal de beplanting
dienen te bestaan uit een forse tweerijige elzenbeplanting, hetgeen
neerkomt op herstel c.q. uitbreiding van de bestaande houtsingel.
Overigens is met het oog op de instandhouding ervan in de
voorschriften behorende bij de bestemming "Groenvoorzieningen,
opgaande beplanting" alsnog een aanlegvergunningenstelsel
opgenomen. Tevens is, om de bestaande elzensingel langs de
oostrand van het bedrijventerrein te beschermen, deze singel alsnog
op de plankaart aangegeven in de vorm van de bestemming
"Groenvoorzieningen, opgaande beplanting".
Naar de mening van de gemeente is de landschappelijke inpassing
van het nieuwe bedrijventerrein met gebruikmaking van voorgaande
middelen voldoende gewaarborgd.

Opmerking
Beheerzone provinciale weg N369
De Commissie wijst er op, dat voor de weg N369
(Betonwei/Langewyk) een beheerzone van 20 meter van toepassing
is, gemeten uit de grens van de weg. Voor activiteiten binnen deze
zone wordt verzocht vooraf overleg te voeren met de afdeling Verkeer
en Vervoer van de provincie (categorie 3: kwaliteitspunt).
Reactie
In artikel 3 van de bestemmingsvoorschriften (Beschrijving in
hoofdlijnen, gemeenschappelijk aan alle bestemmingen) is
opgenomen, dat bij activiteiten binnen de beheerzone van de
Betonwei (20 meter vanaf de grens van de weg) overleg moet worden
gepleegd met de provincie.
8.5

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 13 mei 2005

Overeenkomstig de Inspraakverordening Achtkarspelen is op het
aangepaste voorontwerpbestemmingsplan inspraak verleend. Het
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ontwerp heeft daartoe met ingang van 31 augustus 2005 gedurende
vier weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over
het ontwerp kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is door één
persoon gebruik gemaakt. In het onderstaande wordt hierop
ingegaan. Voorts is op 19 oktober 2005 overleg gepleegd met een
delegatie van de besturen van de Ver. Plaatselijk Belang Harkema en
Handel & Industrie Harkema. Het verslag van deze bespreking is als
bijlage bijgevoegd. Gebleken is, dat men zich inhoudelijk kan vinden
in het voorliggende plan.

F. de Haan van het gelijknamige autoschadeherstelbedrijf aan de
Betonwei 45 te Harkema.
Opmerking
Inspreker geeft aan, dat hij in het plan de planologische mogelijkheid
mist tot het bouwen van een bedrijfswoning bij zijn bedrijf. Hij zou
graag zien, dat deze mogelijkheid alsnog wordt opgenomen.
Reactie
Het perceel van de heer De Haan is gelegen aan de parallelweg langs
de recent gereconstrueerde Betonwei. Reeds in het beginstadium van
zijn plannen om zijn bedrijf te verplaatsen naar onderhavig perceel, is
van de kant van de gemeente aangegeven, dat de bouw van een
bedrijfswoning niet tot de mogelijkheden behoort. Daar waren (en zijn)
een aantal redenen voor. Afgezien van het feit, dat de verdeling van
aan de gemeente toegekende woningbouwcontingenten zeer
nauwkeurig is vastgelegd en er geen contingent is gereserveerd voor
nóg meer bedrijfswoningen op het bedrijventerrein Quakkenburg, is
de bouw van een bedrijfswoning naar de mening van de gemeente
niet mogelijk vanwege het wegverkeerslawaai. De bouw van een
bedrijfswoning zou in onderhavig geval namelijk moeten worden
aangemerkt als een zogenaamde nieuwe situatie. In situaties als deze
is de ligging van de 55(+2dB(A)-contour maatgevend. Servicebureau
De Friese Wouden heeft op verzoek van de gemeente de ligging van
de 55(+2) contour berekend op basis van stil asfalt en uitgaande van
de meest recente verkeersgegevens. Gebleken is, dat deze contour
op 80 m. uit de as van de Betonwei is gelegen. Wanneer deze lijn op
de bedrijfskavel wordt uitgezet, blijkt er geen ruimte meer over te
blijven voor de bouw van een bedrijfswoning op het perceel.
Overigens zouden wij de bouw van een bedrijfswoning achter op het
perceel - wanneer er wel ruimte zou zijn - vanuit planologisch oogpunt
niet acceptabel vinden. In de eerste plaats vanwege de
bebouwingsstructuur langs de Betonwei, waarbij de woningen zijn
georiënteerd op deze weg en de bedrijfsgebouwen daarachter zijn
gesitueerd. En in de tweede plaats, omdat direct achter het in geding

....................................................................
005.00.07.33.00.toe

48

...................................................................

zijnde perceel de bedrijfsgebouwen van een ander bedrijf zijn
gesitueerd. De woning zou dan ingeklemd raken tussen
bedrijfsbebouwing, hetgeen ongewenst wordt geacht.
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9

Economische uitvoerbaarheid
De uitgifte van de terreinen is grotendeels in handen van een
projectontwikkelaar. De gemeente heeft de planologische
randvoorwaarden aangegeven voor de ontwikkeling en het beheer
van het gebied. Dit houdt in dat er door de gemeente in principe geen
verdere kosten voor het gebied hoeven te worden gemaakt. In een
realisatieovereenkomst zijn diverse onderwerpen geregeld.
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