Gemeente Achtkarspelen
Projectbesluit “Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham”
Ruimtelijke onderbouwing

1. INLEIDING
1.1 Aanleiding voor het projectbesluit
Op 15 januari 2010 is er een verzoek ingediend tot het veranderen van het
bestemmingsvlak rondom de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham. In het verleden is er
een vervangende woning gebouwd in een hoek van het bestemmingsvlak. Dit betekent
dat op het achterliggende terrein een tuin ingericht mag worden. De eigenaren hebben
de wens deze tuin juist aan de voorzijde (op het zuiden) te situeren en hierbinnen een
zwembad aan te leggen. De geprojecteerde tuin is gesitueerd binnen de bestemming
‘Agrarisch gebied’. 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 zuiden van de kern Drogeham aan een zandweg. 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 onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hierin heeft de locatie
een woonbestemming. De omliggende terrein heeft een agrische bestemming. De wens
tot aanleg van een tuin op de gewenste locatie behoort niet tot de mogelijkheden. Een
tuin kan aangelegd worden binnen de woonbestemming. Door de verplaatsing van het
bestemmingsvlak kan aan deze wens worden tegemoet gekomen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Het
projectbesluit zal worden verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

2. PROJECTBESCHRIJVING
In januari 2010 is er een verzoek ingediend voor het realiseren van een tuin met
zwembad voor de woning aan de Skieppedrifte 5 te Drogeham. De eigenaren hebben
aangegeven dat een verplaatsing van het bestemmingsvlak voldoende is om de plannen
te kunnen realiseren. De gronden maken kadastraal al onderdeel uit van het
woonperceel, er gaat hierbij geen landbouwareaal verloren.
Er wordt aansluiting gezocht bij het omliggende landschap door een duidelijke begrenzing
van de tuin en het erf met het buitengebied door het versterken van de bestaande
houtwallen met gebiedseigen beplanting en structuurelementen in de omgeving. Het
perceel is reeds omgeven door houtwallen.

3. ONDERZOEK
3.1 Algemeen
Provinciaal en gemeentelijk beleid
Streekplan
Ingestoken wordt op ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen binnen de provincie. Daarbij
is de focus gelegd op het instandhouden en verder ontwikkelen van de landschappelijke
kwaliteiten van Fryslân. Dit geldt extra voor de Nationale Landschappen binnen de
provincie. Voor het buitengebied ligt het primaat bij de landbouw. Andere ontwikkelingen
moeten inpasbaar zijn binnen de landschappelijke kwaliteiten.
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 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 plan naar verwachting binnen de beleidskaders van het nieuwe
bestemmingsplan “Buitengebied” zal passen.
Nu een bestaand bestemmingsvlak verschoven wordt betekent dit geen vergroting van
het bestemmingsvlak waardoor het landschap niet verder aangetast wordt.
3.2 Milieuaspecten
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. Er bestaan geen
redenen om aan te nemen dat de gronden rondom de woning niet ingebruik kan worden
gegeven als erfgebied. Bij het graven van het zwembad komt grond vrij, deze zal
conform de geldende regels afgevoerd moeten worden.
3.3 Archeologie
Uit de provinciale archeologische kaart blijkt dat de geprojecteerde woning gebouwd
wordt binnen een gebied dat aangemerkt wordt als Steentijd: (onderzoek bij grote
ingrepen). Alleen bij ingrepen van meer dan 2,5 ha zal een archeologisch waarderend
onderzoek uitgevoerd moeten worden. De oppervlakte van de nieuwe woning en schuur
bedraagt ± 300 m², waardoor nader onderzoek niet noodzakelijk is.
3.4 Flora en fauna
In het kader van de Flora- en faunawet heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden
door Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV. Hieruit is te concluderen dat er geen
belemmeringen zijn voor de gevraagde wijziging.
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Het terrein kent een eenzijdige vegetatie van Engels raaigras en heeft een lage
ecologische kwaliteit. Wel dient bij de werkzaamheden rekening gehouden te worden met
het broedseizoen voor het rooien van de struiken. Door het gras kort te houden wordt er
geen biotoop voor beschermde soorten gerealiseerd.
3.5 Landschappelijke inpassing
De locatie is gelegen in het nationaal landschap ‘De Frykse Noardlike Wâlden’. De
omgeving kenmerkt zich door een opstrekkende verkaveling omzoomt met houtwallen.
De in gebruik te nemen gronden hebben nu een agrarische bestemming. Het gehele
perceel is reeds omzoomt met houtwallen. Als afscheiding tussen het tuin en weide op
het perceel wordt voorzien in een haag.
3.6 Waterhuishouding
De verschuiving van het bouwvlak geeft geen extra bouwmogelijkheden. Dit
projectbesluit heeft dan ook geen gevolgen voor de waterhuishouding ter plaatse.
Daarnaast wordt er geen extra bestrating toegevoegd.
3.7 Economische uitvoerbaarheid
Er is geen sprake van een activitieit zoasl genoemd in artikel 6.2.1 Bro. De uitvoering
van het plan is een particulier inititatief. Er is geen overeenkomst met betrekking tot
tegemoetkoming in schade (voorheen planschade) afgesloten gelet op het ontbreken van
belanghebbenden met rechtstreeks zicht op de locatie.

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.
Uit de brief van de provincie, in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, van 4
juli 2008 blijkt dat overleg met de provincie niet noodzakelijk is. Het betreft hier een
verschuiving van het erf, een kleine erfvergroting kan zonder vooroverleg plaatsvinden.
De voorgenomen activiteit is hiermee vergelijkbaar. Het huidig gebruik is weiland en dit
wordt gazon, hierdoor is er geen belang voor het aspect water waardoor een wateradvies
niet noodzakelijk is.
Het plan heeft van 27 oktober tot er met 23 november 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. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Het ontwerpbesluit heeft van 7 december 2010 tot en met 18 januari 2011 ter inzage
gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen kenbaar gemaakt.
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Bijlage: Ecologisch onderzoek
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