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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het verplaatsen van de woning op het adres Sarabos 2  
te Gerkesklooster. De kavel waarop de woning stond (de vervallen en onbewoonbaar verklaarde woning is 
inmiddels gesloopt) is dusdanig klein dat er geen woning kan worden gebouwd die voldoet aan de eisen van 
deze tijd. De woning wordt daarom in westelijke richting verplaatst. 

De gewenste realisatie van deze woning is op grond van het vigerende bestemmingsplan Gerkesklooster - 
Stroobos niet mogelijk. Om de woning planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld.

1.2  Plangebied

Het plangebied is gelegen op de kadastrale perceel 192 aan de Sarabos in de gemeente Achtkarspelen. In 
de onderstaande figuren is de huidige woning weergegeven en de verplaatsing naar de locatie ten westen 
van de huidige locatie. Als begrenzing worden de kadastrale grenzen van beide kavels gehanteerd. De 
exacte begrenzing blijkt uit de verbeelding behorende bij het voorliggende bestemmingsplan.

Figuur 1. Ligging huidige woning
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Figuur 2. Verplaatsing van de woning in westelijke richting

1.3  Vigerend bestemmingsplan

De locatie waar de voormalige woning was gesitueerd, is gelegen in het bestemming 'Buitengebied 
Achtkarspelen', dat op 6 maart 2014 door de gemeenteraad van Achtkarspelen is vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan is deze locatie bestemd voor 'Wonen' (figuur 3). Per bestemmingsplan is 1 woning 
toegestaan. Ten zuidoosten van de locatie is de aanwezige watergang bestemd als 'Water'.  
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Figuur 3. Uitsnede van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Achtkarspelen' locatie voormalige woning 

De woning wordt naar het westen verplaatst en valt daarmee binnen de grens van het bestemmingsplan 
'Gerkesklooster - Stroobos', dat op 6 juni 2013 door de gemeenteraad van Achtkarspelen is vastgesteld. In 
dit bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor 'Agrarisch' (figuur 4). Reguliere woningbouw is op 
deze bestemmingen op grond van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Voor het overige zijn de 
rondom de locatie aanwezige watergangen bestemd als 'Water'. 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor grasland en waterlopen, met de daarbij 
behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Binnen de bestemming 'Agrarisch' mogen op of in deze 
gronden geen gebouwen worden gebouwd. Een woning past niet binnen de bestemmingsomschrijving en 
gebruiksmogelijkheden van de bestemming.

Figuur 4. Uitsnede van het geldende bestemmingsplan 'Gerkesklooster - Stroobos' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving
Het plan voorziet in het 'verplaatsen' van een woning naar een kavel ten westen van de voormalige woning 
binnen het bestemmingsplan 'Gerkesklooster - Stroobos'. Voor de bestemmingsregels wordt aansluiting 
gezocht bij de bepalingen van de enkelbestemming 'Wonen' in het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Achtkarspelen'. De bestemming 'Wonen' wordt zowel op de nieuwe als de oude locatie gelegd met de 
mogelijkheid tot het oprichten van 1 woning. De nu binnen de bestemming 'Water' gelegen sloten en 
waterpartijen worden ook mogelijk gemaakt binnen de bestemming 'Wonen'. In figuur 5 is de beoogde 
invulling weergegeven.  

Figuur 5. Beoogde invulling van de locatie
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR) van kracht geworden. Hierin is de 
visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit 
betreft een integraal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland:

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
vooropstaat.
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.

Het Rijk schenkt vertrouwen in en biedt ruimte aan lagere overheden, burgers en bedrijven om oplossingen 
te creëren. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het 
versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland 
als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie en natuur. Ook 
waterveiligheid en milieukwaliteit (lucht, geluid, bodem, water en externe veiligheid) horen daarbij, evenals 
de bescherming van het Nederlandse werelderfgoed.

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap worden bij de provincies en gemeenten 
neergelegd. Hiervoor zal de ladder voor duurzame verstedelijking (ook wel SER-ladder) worden gehanteerd. 
Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die 
aansluiten bij de woonwensen. Bij het beheren en ontwikkelen van natuur krijgen boeren en particulieren in 
het landelijk gebied een grotere rol.

Voorliggend bestemmingsplan is niet in strijd met dit beleid.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is een motiveringseis die in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geïntroduceerd werd, en per 1 oktober 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 
opgenomen. Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd, waarbij een nieuwe 
vereenvoudigde Laddersystematiek geldt.

Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een optimale en zorgvuldige benutting van de ruimte 
nagestreefd. Als een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dan moet de 
toelichting van dat plan een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevatten, en, indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering 
waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Als definitie voor stedelijke ontwikkeling is in het Bro opgenomen: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen'. Er is in de wetgeving geen ondergrens bepaald voor wat een ‘stedelijke ontwikkeling’ is. In 
een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de 
juridische lijn ten aanzien van de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking uiteengezet. 
Hierin wordt duidelijk gemaakt dat een bestemmingsplan dat voorziet in minder dan 11 woningen niet 
voorziet in een 'stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in artikel 1.1.1 Bro (ABRvS 28 juni 2017, 
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ECLI:NL:RVS:2017:1724).

Het voorliggende bestemmingsplan maakt een woningbouwlocatie mogelijk voor maximaal één woning ter 
vervanging van een reeds bestemde woning binnen de bestaande regels van het bestemmingsplan. Gelet 
hierop en bovengenoemde jurisprudentie is het plan niet aan te merken als een nieuwe stedelijke 
voorziening waarvoor de Laddertoets geldt. Nu er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
hoeft de laddertoets verder niet doorlopen te worden. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Streekplan Fryslân (2007)

Het Streekplan Fryslân 2007 (vastgesteld op 13-12-2006) geeft de visie van Provinciale Staten op het 
ruimtelijk beleid van de provincie weer. Het streekplan vormt de basis van het provinciale beleid voor de 
periode tot 2016. Centraal in het streekplan staat het begrip ruimtelijke kwaliteit. Hiermee bedoelt de 
provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet gebruiks-, belevings- en 
toekomstwaarde worden toegevoegd aan de omgeving. Deze drie waarden waarborgen op de langere 
termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte. Het betekent ook een ruimtelijke inrichting 
die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De provincie wil deze doelstellingen koppelen aan een krachtige 
sociaaleconomische ontwikkeling in een leefbare omgeving. De verdeling van de mogelijkheden voor het 
bouwen van woningen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de gemeente.

3.2.2  Provinciale verordening Romte Fryslân

Op 25-06-2014 is de Verordening Romte Fryslân 2014 door het College van Gedeputeerde Staten van 
Fryslân vastgesteld. Deze verordening betreft een integrale herziening van de eerdere provinciale 
verordening uit 2011 en is op 01-08-2014 in werking getreden. Op 21 februari 2018 is de 
wijzigingsverordening 'Verordening Romte Fryslân 2014' vastgesteld. Deze wijzigingsverordening is op 28 
maart 2018 in werking getreden. 

In de Provinciale verordening Romte Fryslân zijn de provinciale belangen uit het Streekplan Fryslân 
uitgewerkt in algemene regels. In de Provinciale verordening is aangesloten bij de Ladder voor duurzame 
verstedelijking. Verschillende regels zijn opgenomen over onderwerpen, in zowel het landelijk als het 
bestaand stedelijk gebied van Friesland, waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Afhankelijk van de 
ligging van een plangebied zijn de regels uit de verordening al dan niet van toepassing. 

Weidevogelgebied 
Het perceel ligt geheel in het in de Verordening Romte opgenomen Weidevogelgebied. Door de ligging aan 
het aangrenzende bedrijfsperceel is het omliggende weidevogelkansgebied reeds verstoord en zal er als 
gevolg van de bouw van de nieuwe woning geen extra verstoring optreden. 

Bestaand stedelijk gebied 
Het bestaand stedelijk gebied is in het provinciale overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen voor verdere 
verstedelijking. Op het gebied van bestaand stedelijk gebied geeft de provincie veel vrijheid aan 
gemeenten. Dit betekent dat er in principe nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk zijn in bestaand 
stedelijk gebied. Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het bestaand stedelijk gebied (zie figuur 
6) maar is hier wel direct aansluitend op. Omdat er geen sprake is van het toevoegen van woningen aan het 
landelijk gebied en omdat de te verplaatsen woning moet voldoen aan de bouwregels voor woningen in het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Achtkarspelen' wordt uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan niet 
belemmerd door provinciale regelgeving als opgenomen in de Verordening Romte Fryslân.
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Figuur 6. Begrenzing van het bestaand stedelijk gebied

Saldoregeling wonen 
In artikel 1.5 van de verordening is de Saldoregeling woningen opgenomen. Deze saldoregeling maakt het 
mogelijk dat er onder voorwaarden in het landelijk gebied een nieuwe woning wordt toegestaan in geval 
van verplaatsing of vervanging van een aldaar bestaande woning. Een van de voorwaarden is dat het aantal 
woningen in het landelijk gebied gelijk blijft. Daar is in dit planvoornemen sprake van. Het oppervlak van de 
nieuwe woning inclusief de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 300 m², of de maat die het 
bestemmingsplan buitengebied als algemene regel hanteert voor bestaande burgerwoningen, dan wel niet 
meer dan het oppervlak van de bestaande woning inclusief de bestaande bijgebouwen indien dit oppervlak 
meer bedraagt dan 300 m². De te verplaatsen woning moet voldoen aan de regels van het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied. Tot slot moet de nieuwe woning qua omvang en uitstraling wordt ingepast 
binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. Ten aanzien van de plaatsing van de 
woning en het bijgebouw op de kavel heeft overleg plaatsgevonden met Hus en Hiem. Ter plekke is sprake 
van een open onregelmatig landschap. In de omgeving langs de Sarabos zijn er verschillende naar de 
verkaveling aangepaste erven aanwezig. De Sarabos betreft een oude dijkvorm langs de loop van de 
voormalige Lauwers. Hierdoor is er sprake van de diversiteit in oriëntatie. Voor deze woning is gekozen op 
een oriëntatie op de weg, het bijgebouw volgt deze beweging. Het planvoornemen voldoet aan de criteria 
zoals gesteld in artikel 1.5 van de verordening Romte. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Achtkarspelen

In de structuurvisie (vastgesteld op 24 januari 2013) wordt de ruimtelijk-functionele ontwikkeling voor de 
gemeente beschreven. Voor het plangebied zijn vooral de doelstellingen met betrekking tot wonen van 
belang. De gemeente beschouwt wonen in het algemeen als potentiële economische impuls. 

Omdat er geen sprake is van het toevoegen van woningen maar enkel het verplaatsen van een woning 
zodat de nieuw te realiseren woning kan voldoen aan de eisen van deze tijd is het planvoornemen niet 
strijdig met de Structuurvisie Achtkarspelen.
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3.3.2  Woonvisie Achtkarspelen (2014)

De woonvisie brengt de ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen in beeld en helpt de gemeente 
regie te voeren over de woningbouwontwikkeling en ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad. Het 
woningbouwprogramma is gekoppeld aan de woonvisie. Het zwaartepunt van de woningbouwplannen ligt in 
de drie grotere dorpen: Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema.

In de woonvisie worden een aantal opgaven in het woonbeleid geformuleerd voor de komende jaren:
Achtkarspelen; een aantrekkelijke gemeente om in te wonen;
de krimp een stap voor;
de bestaande voorraad klaarstomen voor de toekomst;
de vergrijzing te baas;
samen bereiken we meer.

De verplaatsing en realisatie van een nieuwe woning die met het voorliggende bestemmingsplan mogelijk 
wordt gemaakt, draagt bij aan oplossingen voor een aantal van de genoemde opgaven. 

3.3.3  Woningbouwprogramma 2014-2020

Het woningbouwprogramma maakt onderdeel uit van de Woonvisie Achtkarspelen 2014-2020. Hierin 
worden de beleidsspeerpunten vertaald naar concretere woningbouwprojecten, waarmee deze projecten 
verder kunnen worden uitgewerkt. Door de provincie Fryslân wordt de woonvisie en het 
woningbouwprogramma getoetst aan de ruimtelijke doelstellingen die voortvloeien uit het Streekplan en 
zijn doorvertaald in de provinciale verordening Romte Fryslân.
De nadruk ligt de komende jaren op binnenstedelijk bouwen. De gemeente weegt bij nieuwbouwplannen af 
of het plan een aanvulling is op de bestaande voorraad. In het woningbouwprogramma is opgenomen aan 
welke projecten woningbouwruimte wordt toebedeeld. 
Omdat er geen sprake is van het toevoegen van woningen maar enkel het verplaatsen van een woning 
zodat de nieuw te realiseren woning kan voldoen aan de eisen van deze tijd is het planvoornemen niet 
strijdig met het woningbouwprogramma. 

3.4  Conclusie beleid

Het plan past binnen het beleid op zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau. Ten aanzien van beleid 
is het plan uitvoerbaar.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de randvoorwaarden die voor ieder ruimtelijk plan gelden. Dit zijn met 
name milieuaspecten.

4.1  (Milieu)hinder van bedrijvigheid

Wettelijk kader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de ruimtelijk-functionele afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en hindergevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Door 
middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zo veel mogelijk 
voorkomen. Bedrijven en instellingen zijn verplicht te voldoen aan de eisen van een AMvB, dan wel een 
milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening gehouden dient te worden 
met de omliggende woonbebouwing. Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer 
van bedrijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen 
belemmering vormt voor de nabijgelegen functies.

Op basis van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per 
bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven 
die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en 
schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is bepalend. De 
genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden 
afgeweken.

Toetsing 
Het plangebied ligt ten oosten van het dorp Gerkesklooster in het landelijk gebied maar binnen de grens 
van het bestemmingsplan 'Gerkesklooster - Stroobos', dat op 6 juni 2013 door de gemeenteraad van 
Achtkarspelen is vastgesteld. Ten westen van de planlocatie aan de rand van Gerkesklooster is een 
bedrijventerrein gesitueerd met de bestemming 'Bedrijventerrein' met de functieaanduiding “specifieke 
vorm van bedrijventerrein – pak- en koelhuizen”. In de richtafstandentabel van de VNG komt deze functie 
overeen met Distributiecentra, pak- en koelhuizen (categorie 3.1). Hiervoor zijn geluid en gevaar de 
bepalende afstanden en geldt een minimale afstand van 50 meter. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds 
de grens van de bedrijfsbestemming en anderzijds de uiterste situering van de woning. De afstand tussen 
de bestemmingsgrens van de bedrijfsbestemming en het plangebied is ongeveer 15 meter. In het 
bestemmingsplan wordt een bufferzone van 50 meter opgenomen, gemeten vanaf de bestemming 
'Bedrijventerrein' waarbinnen geen woningen mogen worden gerealiseerd. Op deze manier wordt voldaan 
aan de richtlijn van 50 meter. 

Middels de kruimellijst is het ook toegestaan om binnen de functieaanduiding “specifieke vorm van 
bedrijventerrein – pak- en koelhuizen” stalling van koelwagens toe te staan. In de richtafstandentabel van de 
VNG komt deze functie overeen met stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) (categorie 3.2). 
Hiervoor is geluid de bepalende afstand en geldt een minimale afstand van 100 meter. De initiatiefnemer 
heeft aangegeven dat het onderzoek met daarin de geluidsbelasting op de gevel en waarin wordt 
aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau, wordt aangeleverd bij het bouwplan 
welke gereed is ten tijde van het ontwerp bestemmingsplan. Het is de bedoeling om het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning gecoordineerd voor te bereiden. Het bestemmingsplan is voor wat betreft het 
aspect bedrijfshinder uitvoerbaar.
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4.2  Externe veiligheid

Wettelijk kader 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de woon- en leefomgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het aandachtsveld van externe 
veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het 
transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en door 
buisleidingen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten 
met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe 
veiligheid transportroutes en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit).

Toetsing 
In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risico-kaart ontwikkeld. Op de 
risicokaart staan verschillende risico-ontvangers en risicobronnen aangegeven. 

Voor dit bestemmingsplan is op de risicokaart nagegaan of er ook aandachtspunten (in dit geval 
risicobronnen) op het vlak van de externe veiligheid aanwezig zijn. Op basis van deze kaart blijkt dat er bij 
het naastgelegen bedrijf opslag van ammoniak is (zie figuur 7). Er is geen sprake van een risicocontour 
aangezien deze binnen de inrichting zelf is gelegen. Het bestemmingsplan is voor het aspect externe 
veiligheid uitvoerbaar.

Figuur 7. Uitsnede risicokaart
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4.3  Bodem

Wettelijk kader 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een ruimtelijk plan inzicht 
verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er onder meer duidelijkheid 
over de noodzakelijke financiële investering in een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering moet bestaan. 
Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is derhalve onderdeel van de 
onderzoeksverplichting bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Daarnaast geldt in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening in relatie tot de volksgezondheid dat het bestemmen van gronden met een 
bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming, zoals wonen, 
in beginsel moet worden voorkomen.

Onderzoek 
Omdat in het plangebied een woonbestemming mogelijk wordt gemaakt, moet er een verkennend 
bodemonderzoek worden uitgevoerd om de geschiktheid voor de woonfunctie aan te kunnen tonen. WMR 
heeft in april 2019 een verkennend bodemonderzoek (Bijlage 1) verricht op de planlocatie, om inzicht te 
verkrijgen in het voorkomen van aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem .

Op basis van de onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek kan de hypothese ‘onverdacht’ 
aangenomen worden voor het gehele plangebied. Uit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er geen 
beperkingen voor de voorgenomen bestemmingswijziging en vervolgens nieuwbouw van een woning op de 
locatie.

4.4  Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader 
De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). 
Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 
Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 
plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande 
dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten archeologische restanten rekening wordt gehouden.

4.4.1  Archeologie

Om inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid en archeologische verwachtingswaarde van het plangebied is 
de Friese Archeologische Monumentenkaart (FAMKE) geraadpleegd. Op de FAMKE zijn voor het 
gemeentelijk grondgebied de bekende als wel de te verwachten archeologische waarden aangegeven. 
Hierbij worden ook onderzoeksperioden aangewezen, de steentijd-bronstijd en de ijzertijd-middeleeuwen.

Onderzoek 
Steentijd-bronstijd 
Voor deze periode is aangegeven dat geen onderzoek noodzakelijk is. Voor de het voorliggende 
bestemmingsplan is dan ook geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

IJzertijd-middeleeuwen 
Voor deze periode is aangegeven dat er sprake is van karterend onderzoek 2. De provincie beveelt aan om 
bij ingrepen van meer dan 2.500 m² een karterend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Het totale 
perceel heeft een omvang van 1.800 m² en komt daarmee niet boven deze onderzoeksdrempel uit. Voor de 
het voorliggende bestemmingsplan is dan ook geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
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N.B. 
Mochten er toch archeologische resten worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden dan moet hiervan 
direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid (gemeente Achtkarspelen).

4.4.2  Cultuurhistorie

De provincie Fryslân heeft een cultuurhistorische kaart ontwikkeld (CHK2), waarop de cultuurhistorische 
waarden van een gebied zichtbaar zijn. Op de kaart zijn ter plaatse van het plangebied geen 
cultuurhistorische elementen en/of waarden zichtbaar die worden aangetast door de woningbouw. De 
uitvoerbaarheid van de voorgenomen woningontwikkeling wordt niet belemmerd door aantasting van 
cultuurhistorische waarden.

4.5  Ecologie

Wettelijk kader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In deze wet is zowel de bescherming 
van de flora- en faunasoorten vastgelegd, alsook de bescherming van specifieke natuurgebieden (Natura 
2000-gebieden). De Wnb vervangt onder andere de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 
1998, waarin voorheen respectievelijk de soortenbescherming en de gebiedsbescherming was geregeld. 
Naast de Wet natuurbescherming zijn ook de provinciale structuurvisie en verordening relevant voor de 
gebiedsbescherming. Hierin is onder meer het behoud en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) (voorheen EHS) geregeld. 

Toetsing 
Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het 
doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) 
of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het 
plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 7 mei 2019 bezocht door een ecoloog van Vos Ecologisch 
Onderzoek. Het rapport van deze ecologische inventarisatie is opgenomen als bijlage bij de toelichting in dit 
bestemmingsplan (Bijlage 2).

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden 
en de aard van de ontwikkeling voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.
Vanuit de natuurwetgeving kan de bestemmingsplanwijziging doorgang vinden, mits:

Het eventuele heien geluidsarm plaatsvindt. Als uit onderzoek blijkt dat de Grote modderkruiper niet 
voorkomt, moet heien (op de traditionele manier) buiten het broedseizoen plaatsvinden;
Er geen werkzaamheden aan watergangen plaatsvinden;
De bouwlocatie in de periode april t/m oktober niet in de schemer- en duisterperiode wordt verlicht.

Deze voorwaarden worden als voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden.

Daarnaast geldt een algemene zorgplicht. Het verstoren, verwonden of doden van dieren (en planten) moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer er bijvoorbeeld amfibieën worden aangetroffen op de 
bouwplaats kunnen deze het beste worden opgepakt en verplaatst naar een plek in de omgeving, buiten de 
invloedssfeer van de werkzaamheden.

Stikstof 
Een AERIUS- berekening van de stikstofuitstoot van het planvoornemen moet uitwijzen of er negatieve 
effecten in het kader van de Wnb beschermde gebieden zullen optreden. Op basis daarvan kan worden 
bepaald of vervolgstappen nodig zijn, zoals het aanvragen van een vergunning van de Wnb. Op 16 juni 2020 
is de berekening stikstofdepositie voor onderhavig project uitgevoerd (Bijlage 3). De berekening met 
AERIUS genereert een bestand waarin wordt geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 
2000-gebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Er 
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treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) 
beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de stikstofdepositie dan 
ook niet nodig.

Nu aantasting door stikstofdepositie kan worden uitgesloten heeft het plan geen negatieve gevolgen voor 
de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is dan geen 
vergunning op grond van de Wnb nodig. De ontwikkeling is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk 
natuurbeleid niet in strijd met de Verordening Romte Fryslân.

4.6  Water

Wettelijk kader 
Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden 
opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie. In deze paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan
in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 
oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de 
watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. 
Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 

Toetsing 
De waterbeheerder in het plangebied en in de directe omgeving hiervan is Wetterskip Fryslân. Op 24 maart 
2019 is de digitale watertoets aangevraagd en uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de normale 
watertoetsprocedure van toepassing is, omdat het verhard oppervlak toeneemt. Het advies naar aanleiding 
van de watertoets is als bijlage in dit bestemmingsplan opgenomen (Bijlage 4).

Op de planlocatie wordt 300 m2 aan bebouwing opgericht maar tegelijkertijd wordt op de locatie van de 
voormalige woning 100 m2 aan bebouwing gesloopt/opgeruimd. Per saldo neemt het verharde oppervlak 
niet toe met meer dan 200 m2 (stedelijk gebied). 

4.7  Geluidhinder

Wettelijk kader 
De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een geluidsgevoelig gebouw. De 'geluidbelasting' op gevels 
van woningen en andere geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan een in de wet bepaalde norm. 
Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder. Een akoestisch 
onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidgevoelig gebouw gelegen 
is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. Een uitzondering geldt voor:

wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur.

Wel dient er sprake te zijn van een 'goede ruimtelijke ordening' om een goed woon- en leefklimaat te 
garanderen.

Toetsing 
De locatie ligt buiten een 30 km/uur-zone. Het Sarabos is vanuit Gerkesklooster een doodlopende 
ontsluitingsweg. Aan deze weg zijn zeven agrarische bedrijven en enkele burgerwoningen gesitueerd. 
Gezien de te verwachten verkeersintensiteiten op de weg waaraan de woningbouw wordt gebouwd, is het 
aannemelijk dat kan worden voldaan aan het vereiste van een 'goede ruimtelijke ordening'. Het op basis 
van het Bouwbesluit vereiste binnenniveau van 33 dB moet haalbaar worden geacht. Geluidhinder ten 
gevolge van wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor het realiseren van de woning.
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4.8  Luchtkwaliteit

Wettelijk kader 
Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven op grond van de 
Wet milieubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan de geldende grenswaarden. Een grens van 3% 
verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 ìg/m3 NO2 of PM10) wordt als nibm 
beschouwd. Van een dergelijke verslechtering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan 
tot een toename van meer dan 1.610 auto's (bij 100% autoverkeer), dan wel 130 vrachtwagens (bij 100% 
vrachtverkeer) per dag leidt (grenswaarden 2018). Kenniscentrum InfoMil vermeldt op hun website dat als 
de luchtkwaliteit aan de PM10-normen voldoet, dit ook geldt voor de PM2,5-normen. Op grond hiervan is 
toetsing aan de grenswaarden voor PM2,5 niet nodig, als aan de PM10 normen wordt voldaan. 

Toetsing 
Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren/verplaatsen van 1 woning. Het aantal woningen neemt niet 
toe dus het aantal verkeersbewegingen neemt ten opzichte van de bestaande planologische ruimte ook niet 
toe. Op basis van de kengetallen uit de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren; Van 
parkeerkencijfers naar parkeernormen” (2018) mag worden uitgegaan van een ritproductie van 6,3 ritten 
per woning (gemiddelde weekdag, type woonmilieu centrum-dorps). Dit betekent een ritproductie vanwege 
het bestemmingsplan van ongeveer 6,3 ritten per etmaal.

De realisatie van 1 woning leidt niet tot 1.610 voertuigbewegingen per dag waardoor het planvoornemen 
kan worden beschouwd als een nibm-plan. Verdere toetsing aan de Wet milieubeheer in het kader van de 
luchtkwaliteit is niet nodig. Het planvoornemen is voor het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.

4.9  Verkeer en parkeren

Parkeren 
Voor parkeren wordt in dit plan een parkeernorm van minimaal 2,0 en maximaal 2,8 per woning gehanteerd 
(vrijstaand, niet stedelijk, buitengebied) Dit resulteert in maximaal 2,8 benodigde parkeerplaatsen. Het 
parkeren wordt op eigen terrein gerealiseerd en de ontwikkeling heeft bovendien geen significante 
toename van de verkeersgeneratie als gevolg. 

4.10  M.e.r.-beoordeling

De bij elk ruimtelijk plan uit te voeren m.e.r.-verantwoording houdt in dat nagegaan moet worden of er 
activiteiten plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben en die van een zodanige 
omvang kunnen zijn dat er aanleiding bestaat om de (uitgebreide) m.e.r.-procedure te doorlopen. De 
grondslag hiervoor is enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit milieueffectrapportage) en anderzijds de hiervoor 
beschreven onderzoeken.

De drempelwaarden waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd in de D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Op voorliggende ruimtelijke onderbouwing is categorie D11.2 uit de 
D-lijst van het Besluit m.e.r., van toepassing, te weten: "De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject, met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen".

De ontwikkeling die met voorliggende ruimtelijke onderbouwing mogelijk wordt gemaakt, betreft het 
realiseren van één woning ter vervanging van één andere woning.  Gelet hierop en bovengenoemde 
jurisprudentie is het plan niet aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject waarvoor de 
M.e.r.-beoordeling geldt. Een plan-MER of m.e.r.-beoordelingsplicht is dan niet aan de orde. Relevante 
omgevingsaspecten zijn daarnaast in voorgaande paragraven afdoende aan de orde geweest. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bestemmingswijziging mogelijk voor de realisatie van tien 
woningen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de juridische aspecten van het voorliggende 
bestemmingsplan.

5.1  Het digitale bestemmingsplan

In aansluiting op de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), 
op 1 juli 2008, en de RO-standaarden, op 1 juli 2013, is bij het opstellen van het bestemmingsplan de 
genoemde wet- en regelgeving toegepast. De RO-standaarden bestaan uit: de Standaard Vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012), de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke instrumenten 2012 
(STRI2012) en de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (PRBP2012).

Inhoud bestemmingsplan 
Op grond van artikel 3.1.3 en artikel 3.1.6 van het Bro bestaat een bestemmingsplan uit:
1. bestemmingen die bij of krachtens de Wro kunnen worden voorgeschreven;
2. regels die bij of krachtens de Wro kunnen worden voorgeschreven;
3. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden worden 

aangegeven;
4. wanneer nodig uitwerkings- en wijzigingsregels en afwijken bij een omgevingsvergunning.

Daarbij is een bestemmingsplan voorzien van een toelichting. Hierin is de gemaakte keuze van de 
bestemmingen uiteengezet en zijn de resultaten van de voor het bestemmingsplan uitgevoerde 
onderzoeken opgenomen. Ook de resultaten van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro zijn in 
de toelichting opgenomen alsook de manier waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de 
voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken is in deze toelichting uiteengezet. Daarbij zijn in de 
toelichting ook de inzichten in de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan opgenomen.

Additionele voorzieningen 
In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande voorzieningen, zoals 
ondergrondse leidingen, paden, parkeervoorzieningen, bermen en voorzieningen ten behoeve van de 
waterbeheersing in de bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met het bijbehorende Besluit 
omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoering van de Wabo en het Bor heeft gevolgen voor het 
ruimtelijk omgevingsrecht zoals dat gold op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met de 
inwerkingtreding van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in de Wabo. In de Wabo en het Bor is 
de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld.

Woningaanpassing 
Middels een algemene afwijkingsbevoegdheid wordt ten behoeve van minder-validen en zorgbehoeftigen 
extra mogelijkheden voor de bouw van aan- en uitbouwen/woningaanpassing geboden. Zo kan men langer 
in de woning blijven wonen. Wel dient de behoefte aan extra woonruimte voldoende aannemelijk te worden 
gemaakt. Voorwaarde is verder dat men op grond van een wettelijke regeling (nu Wmo) in aanmerking 
komt voor een financiële bijdrage. Ook kan worden gedacht aan een verklaring van een arts van de GGD.

5.2  Bestemmingsplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn regelingen opgenomen voor de bestemmingsplanprocedure. In deze procedure 
zijn de volgende fases onderscheiden.
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Voorbereidingsprocedure 
Voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan wordt door de gemeente een onderzoek 
uitgevoerd naar de bestaande situatie, de ruimtelijke ontwikkelingen en naar mogelijke en wenselijke 
ontwikkelingen in de gemeente. De gemeente stelt het voorontwerpbestemmingsplan voor het overleg op 
grond van artikel 3.1.1 van het Bro beschikbaar aan de betreffende besturen en diensten. In de toelichting 
van het bestemmingsplan wordt de reactie van de gemeente op de op- en aanmerkingen uit overleg- en 
inspraakreacties opgenomen.

Vaststellingsprocedure 
Na een aankondiging in de Staatcourant, één of meer plaatselijke dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen en 
op de gemeentelijke internetpagina, wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen indienen. Hierna stelt de gemeenteraad 
binnen twaalf weken na de periode van terinzagelegging het bestemmingsplan vast. Wanneer noodzakelijk 
kan de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen.

Beroepsprocedure 
Het vaststellingsbesluit waarin het bestemmingsplan is vastgesteld wordt door de gemeenteraad bekend 
gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Wanneer door de Inspectie 
leefomgeving en transport (voormalige VROM-inspectie) of Gedeputeerde Staten een zienswijze is 
ingediend die niet volledig is overgenomen of wanneer het bestemmingsplan door de gemeenteraad  
gewijzigd is vastgesteld, moet het vaststellingsbesluit zes weken na het besluit bekend worden gemaakt en 
moet het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Binnen zes weken na het bekendmaken 
van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Wanneer het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en de mogelijke zienswijze van 
de Inspectie leefomgeving en transport of Gedeputeerde Staten volledig is overgenomen wordt het 
vaststellingsbesluit door de gemeenteraad binnen twee weken na het besluit bekend gemaakt. Ook het 
vastgestelde bestemmingsplan wordt binnen deze periode ter inzage gelegd.

5.3  Bestemmingen

Het voorliggende bestemmingsplan kent één bestemming: ‘Wonen’.

Wonen 
De voor 'Wonen' bestemde gronden zijn bestemd voor woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor 
een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf en inclusief de bijbehorende aan- en uitbouwen en vrijstaande 
bijgebouwen. Voor de maatvoering van de gebouwen en bouwwerken is aangesloten bij de regels zoals die 
in de plansystematiek buitengebied Achtkarspelen gelden. 

Algemene bouwregels 
"specifieke bouwaanduiding uitgesloten - woningen" 
Binnen de bestemming wonen is ook een bebouwingsvrije zone opgenomen voor woningen ten behoeve 
van het naastgelegen bedrijf. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de initiatiefnemer. 
De uit het plan voortkomende kosten zullen door de initiatiefnemer worden gedragen, zoals is vastgelegd in 
een exploitatieovereenkomst. 

Onderzoeks- en plankosten 
De kosten voor het verrichten van de noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de planvorming vanwege 
dit bestemmingsplan worden door de initiatiefnemer gedragen. Dit geldt eveneens voor de gebruikelijke 
kosten voor de ambtelijke planbegeleiding. 

Planschade 
Door het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan voor de betreffende gronden is er de kans dat door 
eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 
Wro een verzoek tot tegemoetkoming in planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die 
samenhangen met een planschadeverhaal worden door de initiatiefnemer gedragen. Hiervoor wordt 
tussen de gemeente en de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst ondertekend. 

Conclusie 
Het kostenverhaal, evenals de afwenteling van de planschade, wordt gedragen door de initiatiefnemer. Op 
basis van deze overweging moet het planvoornemen van dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar 
worden geacht. De exploitatiekosten zijn derhalve anderszins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van 
de Grondexploitatiewet is dan ook niet noodzakelijk. Voorgaande betekent dat dit bestemmingsplan niet 
door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en (voor)overleg 
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft van 5 december 2019 tot en met 1 januari 2020 ter inzage 
gelegen. Daarnaast is het voorontwerp toegezonden aan de betreffende overlegpartners (overleg ex atikel 
3.1.1. Bro). Van de gelegenheid om inspraak in te dienen is gebruik gemaakt. Het vooroverleg heeft geleid 
tot een aantal opmerkingen van de provincie Fryslân. De inspraak- en overlegreacties zijn waar nodig 
verwerkt in het bestemmingsplan. Een verslag van de reacties is met bijlagen opgenomen als Bijlage 5.

Tervisielegging ontwerp 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In deze 
periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. De op het 
planvoornemen verkregen reacties worden beantwoord in het kader van de vaststelling van het plan.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Bodemonderzoek
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: WMR

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Drogeham
I
192

0 m 5 m 25 m

2

192

193



Omgevingskaart Klantreferentie: WMR

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Drogeham I 192
CC-BY Kadaster.
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190176 Sarabos ong Gerkeskloosterboorstaten

projectnummer
190176

blad
1/3

locatie
VO Gerkesklooster

opdrachtgever
Mw. F. Kuipers

bureau
WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres
Sarabos ong

postcode / plaats
Gerkesklooster

land
Nederland

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boring B1 (270cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

120 cm

30

170cm

270cm

170-270cm Laatste watermonster: 21-03-2019

Klei, matig siltig, matig humeus. Bruin. --

50

Ks2h2

1

Klei, matig siltig. Grijs. --

100

Ks2

2

Klei, matig siltig. Grijs. --

150

Ks2

3

Klei, matig siltig. Grijs. --
170

Ks24

Veen, sterk kleiig. Bruin-donkergrijs. --
200

Vk3
5

Veen, zwak kleiig. Grijs-donkerbruin. --

250

Vk1

Mineraalarm veen. Donkerbruin. --
270

Vm

50cm

100cm

150cm

200cm

Boring B2 (200cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, matig humeus. Bruin. --

50

Ks2h2

1

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs. --

100

Ks2h1

2

Klei, zwak zandig. Lichtgrijs. --

150

Kz1

3

Klei, zwak zandig. Lichtgrijs. --

180

Kz1

4

Veen, sterk kleiig. Grijs-donkerbruin. --
200

Vk3
5



190176 Sarabos ong Gerkeskloosterboorstaten

projectnummer
190176

blad
2/3

locatie
VO Gerkesklooster

opdrachtgever
Mw. F. Kuipers

bureau
WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres
Sarabos ong

postcode / plaats
Gerkesklooster

land
Nederland

getekend volgens NEN 5104

50cm

Boring B3 (50cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs. --

50

Ks2h1

1

50cm

Boring B4 (50cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, matig humeus. Bruin. --

50

Ks2h2

1

50cm

Boring B5 (50cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, matig humeus. Bruin. --

50

Ks2h2

1

50cm

Boring B6 (50cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, matig humeus. Bruin. --

50

Ks2h2

1



190176 Sarabos ong Gerkeskloosterboorstaten

projectnummer
190176

blad
3/3

locatie
VO Gerkesklooster

opdrachtgever
Mw. F. Kuipers

bureau
WMR Rinsumageest B.V.

locatieadres
Sarabos ong

postcode / plaats
Gerkesklooster

land
Nederland

getekend volgens NEN 5104

50cm

Boring B7 (50cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, matig humeus. Bruin. --

50

Ks2h2

1

50cm

Boring B8 (50cm) datum: 07-03-2019

Boormeester: S.Sonnema

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs. --

50

Ks2h1

1
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 bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster

Bijlage 3  Aeriusberekening

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RdyJxqpM5YbV (16 juni 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Achtkarspelen Sarabos 2, 9873 TH Gerkesklooster

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Nieuwbouw vrijstaande woning RdyJxqpM5YbV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 juni 2020, 10:44 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 6,03 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Nieuwbouw vrijstaande woning

RdyJxqpM5YbV (16 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

In gebruikname woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,00 kg/j

Bron 2
Plan | Plan

- 3,03 kg/j

RdyJxqpM5YbV (16 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam In gebruikname woning
Locatie (X,Y) 210438, 584244
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 210448, 584251
NOx 3,03 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Bouwwerkzaamheden
woning

1,0 NOx 3,03 kg/j

RdyJxqpM5YbV (16 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RdyJxqpM5YbV (16 juni 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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 bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster

Bijlage 4  Watertoets

 



datum 24-3-2019
dossiercode   20190324-2-20167

Project: Sarabos 2
Gemeente: Achtkarspelen
Aanvrager: F. Kuipers
Organisatie: nvt

Geachte heer/mevrouw F. Kuipers ,

Voor het plan Sarabos 2 heeft u een watertoets aangevraagd waaruit blijkt dat de normale watertoetsprocedure van toepassing is. Dit houdt in
dat de aanwezige wateraspecten van invloed zijn op het plan.

Werkwijze watertoetsprocedure 2018
Vanaf 2018 worden alle aanvragen uit de digitale watertoets digitaal afgehandeld. Dit betekent dat Wetterskip Fryslân voor de normale
procedure standaard geen wateradvies meer op stelt maar verwijst naar de uitgangsnotitie.

Waterparagraaf
Deze uitgangsnotitie geeft u handvatten om de uitkomsten en aandachtspunten van de watertoetsaanvraag mee te nemen in het opstellen van
het ruimtelijke plan of besluit. Het is de bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Uit de waterparagraaf moet duidelijk
blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de
wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van het plan.

Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd. Tegelijkertijd ontstaan er soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien
van de waterketen, waterkeringen en het watersysteem. Om te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming
hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is kunt u contact opnemen
met het waterschap voor een eventuele verlenging van nogmaals 1 jaar.

Watertoets en wateradvies
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in
alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven
waarmee u rekening moet houden en is informatie te vinden over de te nemen maatregelen. De leidraad is de te vinden via deze link: 
www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Wateraspecten en aandachtspunten
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

Toename verharding
Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is
nodig om deze versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. De meest voorkomende manier van
compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Uiteraard is het toepassen van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk. In
de waterparagraaf, regels en/of plankaart dient duidelijk aan te worden gegeven wat voor maatregelen er worden genomen om de versnelde
afvoer als gevolg van de toename verharding te compenseren. Voor de compensatie van toename verhard oppervlak is onderstaande tabel
van toepassing.



Gebied Stedelijk (>200 m²) Landelijk (>1.500 m²)

Boezem 5% 5%

Polder 10% 10%

Vrij afstromend Maatwerk mogelijk Maatwerk mogelijk

Toelichting tabel
5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt;
maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater.

Demping van oppervlaktewater
Voor het dempen van oppervlaktewater is het beleid van Wetterskip Fryslân dat dit voor 100% gecompenseerd moet worden in hetzelfde
peilgebied. Voor de demping heeft u een watervergunning nodig. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het onderdeel
Waterwet in deze uitgangsnotitie.

Relatie tussen Water en Ruimte
Het veiligheidsbeleid van het waterschap en de ruimtelijke ordening ontmoeten elkaar op verschillende momenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij het bestemmen van reserveringszones achter primaire waterkeringen en bij het bestemmen van regionale voormalige zeedijken tot
waterkering in de bestemmingsplannen. Als in bestemmingsplannen nieuwbouw plaatsvindt op locaties boven 'maatgevend boezempeil,
gemiddelde waterstand tijdens maatgevende omstandigheden' die eenmaal per 100 of 300 jaar kunnen optreden, wordt een toename van de
gevolgschade bij een overstroming vanuit de Friese boezem voorkomen. Voor het bepalen van de hoogteligging van het plangebied
verwijzen wij u graag door naar http://www.ahn.nl/index.html

Ruimtelijke adaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met het oog op de
toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter
bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Voor veel
maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het planvormingsproces worden meegenomen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de Friese klimaatatlas, www.frieseklimaatatlas.nl

Convenant Erfafspoeling, agrarische bedrijven
Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Door mest en perssappen uit de voeropslagen kan
verontreiniging worden veroorzaakt als deze naar de bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Per 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf
van kracht (www.maatlatschoonerf.nl). De maatlat is opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Ook door afstromend regenwater dat in contact
is geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezemschone voeropslag kan het oppervlaktewater verontreinigd worden. De
initiatiefnemer dient deze erfafspoeling te allen tijde te voorkomen door bepaalde maatregelen te nemen. Voor informatie en advies over
erfinrichting kunt u contact opnemen met cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Informatie waterobjecten
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging en de beheer- en onderhoudsstatus van waterobjecten in het plangebied verwijzen wij u
door naar leggerkaart op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart

Beleid Wetterskip Fryslân
En wat doen we morgen met water? In het Waterbeheerplan 2016 2021 beschrijft Wetterskip Fryslân de doelen voor de komende jaren, voor
meer informatie zie onze website  www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een
watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft. Op onze website www.wetterskipfryslan.nl treft u
meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een
watervergunning downloaden.

Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning, controleert
Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterbelangen in het plan dan
gaan wij graag met u in gesprek. Wetterskip Fryslân denkt graag met u mee! U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande
contactgegevens.



Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De
grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden 10 jaar na afronding van uw aanvraag gewist. U heeft recht op inzage, een kopie,
rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt u doen
via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op 
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl

www.dewatertoets.nl



datum 24-3-2019
dossiercode   20190324-2-20167

Te volgen watertoetsprocedure
Normale procedure

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van
project: Sarabos 2
gemeente: Achtkarspelen

Gegevens plan
Verplaatsing van het bouwvlak aan Sarabos 2 te Gerkesklooster in westelijke richting naar perceel 192. Het ingetekende plan is een ruim
kader. We hebben een kaart beschikbaar, deze is hieronder in de bijlage toegevoegd.
oppervlak: 898 m2 adres: Sarabos 2, 9873TH
kadastraal adres: I54 en I192
tekening meegestuurd: survey_attachments/3196_18-253_Wouda_Situatie Sarabos 2_22-3-2019[8396].pdf
opmerkingen: nvt

Gegevens aanvrager
F. Kuipers
nvt
Wigerathorp1
9873rbGerkesklooster
T: 0621268226
E: frekekuipers90@hotmail.com

Gegevens gemeente
gemeente: Achtkarspelen
contactpersoon: Freja van der Lugt
T: 140511
E: f.vanderlugt@achtkarspelen.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied
Heeft u een beperkingsgebied geraakt? nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Achtkarspelen

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Gaat het plan uitsluitend over de functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassing van bebouwing en ruimte? Antwoord:
nee

Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater? Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2 in stedelijk gebied of meer dan 1500 m2 in landelijk gebied?
Antwoord: ja

Neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe? Antwoord: ja
Zo ja, met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak in het stedelijk gebied toe? Antwoord: 300

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe? Antwoord: nee
Zo ja, met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak in het landelijk gebied toe? Antwoord:



Wordt er oppervlaktewater gegraven en/of gedempt? Antwoord: nee
Dempen? nee
Graven? nee

Wat voor compenserende maatregelen worden er in het plan genomen bij een toename verharding en/of demping van het oppervlaktewater?
Antwoord: Het verharde gebied naast de locatie wordt verwijderd waardoor er ongeveer 100 m2 in het landelijk gebied vrij komt.

Wil men voor het plan de waterpeilen wijzigen? Antwoord: nee

Het doel v.d. peilwijzing, het nieuwe peil en hoe de wijziging wordt doorgevoerd? Antwoord: nvt

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd? Antwoord: nee

Wordt er tijdelijk of permanent grondwater onttrokken? Antwoord: nee



Overzicht ingetekend gebied

www.dewatertoets.nl



 bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster

Bijlage 5  Inspraak en overleg
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V4.50
210400 210500

584400

584300

584200

Wegen

Toetspunten

Bodemgebieden

Gebouwen

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))

Sarabos      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0  50  50

2B>.>;/;/2;52A5:2C
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

Sarabos  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
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�����
!���:/



%������;//�:A..;#�����+������;
��&���
2

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

Sarabos  50  50  50 --    504,00   7,14   1,98   0,79 --   2,78 --

2B>.>;/;/2;52A5:2C
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Sarabos -- --  83,33  80,00 100,00 --  11,11  20,00 -- --   2,78 -- --

2B>.>;/;/2;52A5:2C
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N)

Sarabos --      1,00 -- -- --     30,00      8,00      4,00 --      4,00      2,00 --

2B>.>;/;/2;52A5:2C
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

Sarabos --      1,00 -- -- --   72,66   80,40   87,70   90,88   96,10   92,94

2B>.>;/;/2;52A5:2C
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

Sarabos   86,32   78,16   67,45   75,64   83,21   85,15   90,61   87,64   80,99
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

Sarabos   73,23   59,09   65,53   70,18   78,57   85,72   82,17   75,35   64,44
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Sarabos -- -- -- -- -- -- -- --
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Sarabos 2      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

weg 0,20
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

2 Nieuwe woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
schuur     4,00 <--> Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Rapport 20045 7332Woning Sarabos 2
Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: _A - Sarabos 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

_A Sarabos 2 4,00 51,6 46,2 40,6 51,2

Sarabos 0,00 <--> <--> <--> <-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-3-2020 13:59:17Geomilieu V4.50
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Sarabos 2 Gerkesklooster

Measuring point (Str.No.):

Coordinates:

Details about counting time:

Direction Lane(s) 1

Direction Lane(s) 1

Municipality: Lane width: [m] Total number of lanes: 2

Posted speed limit:

Organization: Gemeente Achtkarspelen

Statement of place and date:

Contact person: A.Bremer

Telephone: 06-22413948

Fax:

EMail: a.bremer@achtkarspelen.nl

Va ... Average speed

V85 ... Speed that 85% of the vehicles are at or below

Vmax ... Maximum speed

Average time interval: Average value for all vehicles driving in column

ADT: Average Daily Traffic

Verkeersdata Verwerking

Opmerking

Toelichting

Meetbegin:

Meeteinde:

dinsdag 28 april 2020

dinsdag 5 mei 2020

11:00 uur

10:59 uur
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Snelheid (km/h)

Sarabos 2 Gerkesklooster

Statistiek

Periode: dinsdag 28 april 2020, 11:00 uur totdinsdag 5 mei 2020, 10:59 uur

Snelheidsovertreding: 0 %
Gemiddelde afstand:
Verkeer in kolonne:
ADT: 183
Aandeel vrachverkeer:

sec.
%

%

Aantal + % Aantal - % Totaal % V15 + Vg + V85 + Vmax+ V15 - Vg - V85 - Vmax -
Eensporig 154 24,5 166 25,5 320 25 10 17 24 75 8 11 12 50
Personenaut 420 66,9 423 65 843 65,9 13 33 58 86 10 32 59 78
Vrachtauto 37 5,9 40 6,1 77 6 15 35 55 64 9 27 46 61
Vrachtauto m 17 2,7 22 3,4 39 3 12 20 22 46 9 15 13 53
Totaal 628 49,1 651 50,9 1279 100 12 29 55 86 9 25 53 789

1,6
11
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Sarabos 2 Gerkesklooster

Statistiek

Periode: dinsdag 28 april 2020, 11:00 uur totdinsdag 5 mei 2020, 10:59 uur

Snelheidsovertreding: 0 %
Gemiddelde afstand:
Verkeer in kolonne:
ADT: 183
Aandeel vrachverkeer:

sec.
%

%

Aantal + % Aantal - % Totaal % V15 + Vg + V85 + Vmax+ V15 - Vg - V85 - Vmax -
Eensporig 154 24,5 166 25,5 320 25 10 17 24 75 8 11 12 50
Personenaut 420 66,9 423 65 843 65,9 13 33 58 86 10 32 59 78
Vrachtauto 37 5,9 40 6,1 77 6 15 35 55 64 9 27 46 61
Vrachtauto m 17 2,7 22 3,4 39 3 12 20 22 46 9 15 13 53
Totaal 628 49,1 651 50,9 1279 100 12 29 55 86 9 25 53 789

1,6
11



0

50

100

150

200

250

300

350

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Eensporig 

Personenauto 

Vrachtauto 

Vrachtauto met aanhang

Sarabos 2 Gerkesklooster

Statistiek

Periode: dinsdag 28 april 2020, 11:00 uur totdinsdag 5 mei 2020, 10:59 uur

Snelheidsovertreding: 0 %
Gemiddelde afstand:
Verkeer in kolonne:
ADT: 183
Aandeel vrachverkeer:

sec.
%

%

Aantal + % Aantal - % Totaal % V15 + Vg + V85 + Vmax+ V15 - Vg - V85 - Vmax -
Eensporig 154 24,5 166 25,5 320 25 10 17 24 75 8 11 12 50
Personenaut 420 66,9 423 65 843 65,9 13 33 58 86 10 32 59 78
Vrachtauto 37 5,9 40 6,1 77 6 15 35 55 64 9 27 46 61
Vrachtauto m 17 2,7 22 3,4 39 3 12 20 22 46 9 15 13 53
Totaal 628 49,1 651 50,9 1279 100 12 29 55 86 9 25 53 789

1,6
11



Verwerking: Aantal Aandee

[%]

Vg
km/h

V85
km/h

Vmax
km/h

Aantal Aandee

[%]

Vg
km/h

V85
km/h

Vmax
km/h

Aantal Aandee

[%]

Vg
km/h

V85
km/h

Vmax
km/h

Aantal Aandee

[%]

Vg
km/h

V85
km/h

Vmax
km/h

Aantal Aandee

[%]

Vg
km/h

V85
km/h

Vmax
km/h

Dag: 210 84 34 60 86 26 10,4 34 58 64 14 5,6 20 25 46 40 16 29 52 64 250 26,1 33 59 86

Avond: 41 95,3 35 61 72 2 4,7 38 42 42 0 0 2 4,7 38 42 42 43 4,5 35 61 72

Nacht: 31 83,8 35 65 77 3 8,1 43 51 51 3 8,1 19 22 22 6 16,2 31 46 51 37 3,9 34 57 77

16 uur: 249 85 35 61 86 30 10,2 35 58 64 14 4,8 20 25 46 44 15 30 51 64 293 30,6 34 60 86

Werkverkeer: 283 85,5 35 61 86 31 9,4 35 56 64 17 5,1 20 22 46 48 14,5 30 51 64 331 34,5 34 60 86

Weekendverkeer 137 95,8 30 52 84 6 4,2 35 39 55 0 0 6 4,2 35 39 55 143 14,9 31 52 84

Totale verkeer: 420 88,6 33 58 86 37 7,8 35 55 64 17 3,6 20 22 46 54 11,4 30 51 64 474 49,4 33 58 86

Dag: 182 89,7 38 64 78 17 8,4 37 47 61 4 2 36 50 53 21 10,3 37 50 61 203 21,2 38 61 78

Avond: 100 75,2 21 43 68 15 11,3 12 11 42 18 13,5 10 11 13 33 24,8 11 11 42 133 13,9 18 38 68

Nacht: 12 85,7 43 55 69 2 14,3 40 46 46 0 0 2 14,3 40 46 46 14 1,5 43 55 69

16 uur: 285 83,6 32 59 78 34 10 26 47 61 22 6,5 15 13 53 56 16,4 22 46 61 341 35,6 30 59 78

Werkverkeer: 296 84,1 32 59 78 34 9,7 26 47 61 22 6,2 15 13 53 56 15,9 22 46 61 352 36,7 31 59 78

Weekendverkeer 127 95,5 30 54 75 6 4,5 29 37 38 0 0 6 4,5 29 37 38 133 13,9 30 53 75

Totale verkeer: 423 87,2 32 59 78 40 8,2 27 46 61 22 4,5 15 13 53 62 12,8 22 42 61 485 50,6 30 57 78

Dag: 392 86,5 36 61 86 43 9,5 35 58 64 18 4 23 45 53 61 13,5 32 52 64 453 47,2 35 60 86

Avond: 141 80,1 25 55 72 17 9,7 15 11 42 18 10,2 10 11 13 35 19,9 12 11 42 176 18,4 23 47 72

Nacht: 43 84,3 37 65 77 5 9,8 42 46 51 3 5,9 19 22 22 8 15,7 33 46 51 51 5,3 36 57 77

16 uur: 534 84,2 33 60 86 64 10,1 30 48 64 36 5,7 17 25 53 100 15,8 25 47 64 634 66,1 32 59 86

Werkverkeer: 579 84,8 33 60 86 65 9,5 30 48 64 39 5,7 17 22 53 104 15,2 25 47 64 683 71,2 32 59 86

Weekendverkeer 264 95,7 30 53 84 12 4,3 32 38 55 0 0 12 4,3 32 38 55 276 28,8 30 53 84

Totale verkeer: 843 87,9 32 59 86 77 8 31 47 64 39 4,1 17 22 53 116 12,1 26 47 64 959 100 32 58 86
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Detailverwerking dinsdag 28 april 2020, 11:00 uur tot dinsdag 5 mei 2020, 10:59 uur

Personenauto Vrachtauto Vrachtauto met aanhanger Vrachtauto + Vrachtauto met aanhangerTotaal:



 

     

 

Verwerking: Gemiddelde verkeer

 

Van - Tot Dagen Rtg. Dag: Avond: Nacht: 16 uur: ADT

 

Van - Tot 07:00 - 18:59 19:00 - 22:59 23:00 - 06:59 06:00 - 21:59 00:00 - 23:59

 

Dagen 6,999 7 7 6,999 6,999

 

AT
[Vtg/h]

AT
[Vtg/12h]

AT
[Vtg/h]

AT
[Vtg/4h]

AT
[Vtg/h]

AT
[Vtg/8h]

AT
[Vtg/h]

AT
[Vtg/16h]

AT
[Vtg/h]

ADT
[Vtg/24h]

 

Werkverkeer: ma - vr 4,999

+ 4 50 2 9 1 7 4 59 3 66

- 3 41 7 27 0 3 4 68 3 70

T 8 91 9 35 1 10 8 127 6 137

Weekendverkeer za - zo 2

+ 5 60 2 7 1 4 4 67 3 72

- 5 60 1 4 0 1 4 65 3 66

T 10 120 3 11 1 5 8 132 6 138

Totale verkeer:  6,999

+ 4 53 2 8 1 6 4 61 3 68

- 4 46 5 20 0 2 4 67 3 69

T 8 99 7 28 1 9 8 128 6 137

Detailverwerking dinsdag 28 april 2020, 11:00 uur tot dinsdag 5 mei 2020, 10:59 uur



 

     

 

Verwerking: Spitsuren K - Factoren

 

Van - Tot Dagen Rtg. Van gemiddelde waarden Absoluut K6 K16 K200

 

Van - Tot
06:00 - 08:59 06:00 - 21:59 Spitsuur

 

Van - Tot
Tijd [Vtg/h] Datum, tijd [Vtg/h] 15:00 - 17:59

 

Werkverkeer: ma - vr 4,999

+ 14:45 13 1-5-2020, 14:30 37 0,323 0,885 0,196

- 20:45 26 28-4-2020, 20:45 68 0,222 0,969 0,369

T 20:45 27 28-4-2020, 20:45 69 0,271 0,928 0,198

Weekendverkeer za - zo 2

+ 13:30 12 3-5-2020, 13:30 21 0,301 0,944 0,168

- 16:30 13 3-5-2020, 16:45 15 0,383 0,977 0,195

T 13:15 19 3-5-2020, 13:30 30 0,341 0,96 0,138

Totale verkeer:  6,999

+ 14:45 13 1-5-2020, 14:30 37 0,316 0,903 0,192

- 20:45 25 28-4-2020, 20:45 68 0,266 0,971 0,361

T 20:45 26 28-4-2020, 20:45 69 0,291 0,937 0,19

Detailverwerking dinsdag 28 april 2020, 11:00 uur tot dinsdag 5 mei 2020, 10:59 uur

Legende bij K-factoren:
K(I)-factor: Voertuigen in periode 1+2/ADT
K(J)-factor: Voertuigen  in 16 uur periode/ADT
K(200)-factor Voertuigen in spitsuur/ADT





Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))

Sarabos     0,00     0,00 Relatief Intensiteit False 1,5  0 W0 60 60

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

Sarabos 60 -- 60 60 60 -- 60 60 60 --

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

Sarabos 60 60 60 --   149,96  5,55  6,49  0,93 -- --

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

Sarabos -- -- -- 86,54 80,16 84,29 -- -- -- -- -- 13,46

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

Sarabos 19,84 15,71 -- -- -- -- --     7,20     7,80     1,18 -- --

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

Sarabos -- -- --     1,12     1,93     0,22 --  67,47  74,79  81,19

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

Sarabos  87,50  92,01  88,34  81,57  72,21  69,39  76,67  83,22  89,35

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Sarabos  93,24  89,56  82,82  73,85  60,21  67,51  73,98  80,21  84,47

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k

Sarabos  80,80  74,04  64,83 -- -- -- -- --

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Sarabos -- -- --

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Sarabos 2     0,00 Relatief     4,00 -- -- -- -- -- Ja

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

weg 0,00

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

2 Nieuwe woning    8,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
schuur    4,00     0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Invoergegevens model
Model: eerste model

versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19-5-2020 15:09:42Geomilieu V4.50



Bijlage 2 bij rapport 20045 7332.R01Woning Sarabos 2
Rekenresultaten zonder aftrek art. 110 Wgh.
Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: _A - Sarabos 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

_A Sarabos 2 4,00 47,2 48,6 39,7 49,8

Sarabos 0,00 <--> <--> <--> <-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-5-2020 15:09:03Geomilieu V4.50
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 bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  het plan:

het bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster met identificatienummer 

NL.IMRO.0059.PHBgSarabos2GKK-ON01 van de gemeente Achtkarspelen;

1.2  het bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.6  aan-huis-verbonden beroep of bedrijf:

een dienstverlenend beroep of bedrijf, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in 

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de 

woonfunctie in overeenstemming is;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.8  beperkt kwetsbaar object:

een object waar ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. 

een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.12  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, als mede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
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1.13  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.14  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrens, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw 

en zolder;

1.15  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten;

1.16  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.17  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.18  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect 

met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.19  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.20  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.21  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 

maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 

fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering 

van een garagebdrijf (en naar de aard daarmee gleijk te stellen bedrijven en inrichtingen) en een 

seksinrichting;

1.22  dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.23  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.24  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in 

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;
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1.25  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;

1.26  geluidgevoelige functie:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functie(s) die maken dat een gebouw of een terrein als 

geluidgevoelig object wordt aangemerkt;

1.27  geluidgevoelig object:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen zoals bedoeld in de 

Wet geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder;

1.28  geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhiner rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een geluidzone moet worden vastgesteld;

1.29  hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een 

concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.30  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 

aangemerkt;

1.31  kampeermiddel:

een mobiel en/of demontabel kampeermiddel en/of vast kampeermiddel dan wel enig ander onderkomen 

of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze 

onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen 

worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.32  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico 

c.q. een risicoafstand tot een risicvolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.33  levensloopbestendig wonen:

een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in 

geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners;

1.34  mobiele en/of demontabel kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, op een 

(kleinschalig) kampeerterrein gedurende een periode ten hoogste 3 aansluitende maanden per 

kampeerseizoen;

1.35  overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder, dan wel met ten hoogste één 

wand;
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1.36  peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoeganbg direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.37  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.38  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde 

voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten 

van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.39  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 

plaatsvinden. 

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.40  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw 

door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.41  vast kampeermiddel:

een stacaravan, trekkershut of ander recreatief verblijf, welke naar aard en inrichting bestemd is om 

duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond en daardoor als bouwwerk 

is aan te merken;

1.42  verkoop van goederen via internet:

een vorm van detailhandel, dat vanuit een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in 

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de 

woonfunctie in overeenstemming is;

1.43  voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 

geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.44  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druipijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 

scheidsmuren en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel-- en kroonlijsten, 

luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 

bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, al dan niet in combinatie met:

1. ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

2. verkoop van goederen via internet;

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen,

met daaraan ondergeschikt:

c. speelvoorzieningen;

d. groenvoorzieningen;

e. openbare nutsvoorzieningen;

f. infrastructurele voorzieningen;

g. waterhuishoudkundige voorzieningen;

h. sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen,

met de daarbij behorende:

i. tuinen, erven en terreinen;

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1. als hoofdgebouw dienen uitsluitend woningen te worden gebouwd;

2. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1; 

3. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder 3 m bedragen, 

dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder is;

4. bij vervangende nieuwbouw mag uitsluitend op de bestaande locatie op het bouwperceel worden 

gebouwd;

5. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 150 m², dan wel ten hoogste 

de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

6. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 3,5 m bedragen;

7. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 9 m bedragen;

8. de dakhelling van een hoofdgebouw mag, niet minder dan 30° en niet meer dan 50° bedragen;

9. op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - woningen" 

mogen geen geluidgevoelige functies worden gebouwd.

b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden de volgende 

regels:

1. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en 

overkappingen per hoofdgebouw mag niet meer dan 100 m² bedragen, met dien verstande dat 

wanneer de oppervlakte van het bouwperceel meer bedraagt dan 500 m² de gezamenlijke 

oppervlakte van hoofdgebouw, aan- en uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en 

overkappingen maximaal 300 m² mag bedragen. Bij de berekening van de oppervlakte van aan- en 

uitbouwen, aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen telt de oppervlakte van 

omgevingsvergunning vrije bouwwerken niet mee;

2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen 

mag te hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen, met een maximum van 

100 m²;

 13



 bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster

3. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen mogen uitsluitend achter de 

voorgevelrooilijn van de woning worden gebouwd;

4. de goothoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwd bijgebouwen en overkappingen mag niet meer 

dan 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw bedragen;

5. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 3,5 m bedragen;

6. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en overkappingen is tenminste 

1 m lager dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

7. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag niet meer dan 6 m bedragen;

8. de dakhelling van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet minder dan 15° 

bedragen, tenzij deze gebouwen plat zijn afgedekt;

9. de afstand tussen vrijstaande bijgebouwen onderling en ten opzichte van het hoofdgebouw met 

aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet minder dan 1 m bedragen;

10. op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - woningen" 

mogen geen geluidgevoelige functies worden gebouwd.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen, maar als een erf- of 

terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt 

gebouwd, mag de bouwhoogte maximaal 2 m bedragen;

2. de bouwhoogte van de andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m 

bedragen.

3.3  Gebouwen uitgesloten

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 gelden ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding uitgesloten - woningen" de volgende regels:

1. er mogen geen woningen worden gebouwd;

3.4  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met inachtneming van:

het straat- en bebouwingsbeeld;

de woonsituatie;

de milieusituatie;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.

3.5  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

het straat- en bebouwingsbeeld;

de woonsituatie;

de milieusituatie;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden;

de archeologische waarden,

bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 4, voor een andere locatie op het bouwperceel van hoofdgebouwen 
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bij vervangende nieuwbouw;

b. het bepaalde in lid 3.2 sub a, onder 6, en toestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot maximaal 7 m.

3.6  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uitzondering van de bestaande 

terreinen voor kleinschalig kamperen, met dien verstande dat:

1. er niet meer dan 15 mobiele kampeermiddelen per bestaand terrein voor kleinschalig kamperen 

zijn toegestaan; en

2. de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

3. het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

4. mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

5. vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

b. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

c. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor een aan-huis-verbonden beroep of 

bedrijf;

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van 

de verkoop van goederen via internet en overige bedrijfs- en/of de daarvoor benodigde opslagruimte;

e. in de in lid 3.1, onder a, genoemde hoofdgebouwen een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf uit te 

oefenen in strijd met de onderstaande regels:

1. ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning, inclusief aan- en uitbouwen  en 

aangebouwde bijgebouwen, met een maximum van 45 m², mag voor het aan-huis-verbonden 

beroep of bedrijf worden aangewend;

2. alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is 

ingevolge de Wet milieubeheer is toegestaan;

3. detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover ondergeschikt aan en voortvloeiend uit het 

beroeps- of bedrijfsmatig gebruik;

f. horecabedrijven en seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

g. vanuit de in lid 3.1, onder a, genoemde hoofdgebouwen de verkoop van goederen via internet uit te 

oefenen in strijd met de onderstaande regels:

1. ten hoogste 30% van de begane grond oppervlakte van de woning, inclusief aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen, met een maximum van 45 m², mag worden aangewend ten behoeve 

van de internetverkoop;

2. alleen het gebruik dat niet vergunningplichtig of meldingplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer, 

is toegestaan;

3. er geen fysiek klantencontact plaatsvindt;

4. er geen afhaal van goederen plaatsvindt;

5. er ter plaatse geen uitstalling van de koopwaar plaatsvindt;

6. er geen reclame-uitingen bij de woning zijn toegestaan;

7. de bevoorrading gebeurt in de dagperiode (07:00 - 19:00 uur).

3.7  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

het straat- en bebouwingsbeeld;

de woonsituatie;

de milieusituatie;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden,
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bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 3.6 sub a, en toestaan dat nieuwe terreinen voor kleinschalig kamperen worden 

opgericht met plaats voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1. de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,5 ha;

2. het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

3. de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 30 m;

4. de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 30 m;

5. wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

b. gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een oppervlakte 

van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met inachtneming van 

de regels in lid 3.2;

c. mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

d. vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

e. het gezamenlijk aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag 

bedragen dan 20.

f. het bepaalde in lid 3.6 sub a, en toestaan dat nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden opgericht 

of bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden uitgebreid met plaats voor maximaal 25 mobiele 

kampeermiddelen per terrein, met dien verstande dat:

1. de oppervlakte van het perceel niet minder bedraagt dan 0,75 ha;

2. het terrein binnen het bestemmingsvlak dient te worden gesitueerd;

3. de afstand tot andere terreinen voor kleinschalig kamperen niet minder bedraagt dan 50 m;

4. de afstand tot de woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 m;

5. wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing;

6. gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen mogen worden gerealiseerd tot een 

oppervlakte van niet meer dan 50 m² per terrein en met een goothoogte van maximaal 3 m met 

inachtneming van de regels in lid 3.2;

7. mobiele kampeermiddelen uitsluitend tijdens het toeristisch seizoen aanwezig mogen zijn;

8. vaste kampeermiddelen niet zijn toegestaan;

9. het aantal terreinen voor kleinschalig kamperen in de gemeente in totaal niet meer mag bedragen 

dan 20.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 5  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 

daartoe aanleiding geven;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil 

daartoe aanleiding geeft;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat  bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden verhoogd dan 

wel gebouwd tot een bouwhoogte van niet meer dan 10 m;

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 

antennemasten worden verhoogd dan wel gebouwd tot een bouwhoogte van niet meer dan 15 m, met 

dien verstande dat antennemasten  uitsluitend op meer dan 1 m achter de naar de weg gekeerde 

gevel, dan wel achter het verlengde daarvan, mogen worden gebouwd;

f. het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 

kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van lichtmasten, antennemasten ten behoeve van 

mobiele telecommunicatie en/of sirenemasten worden verhoogd dan wel gebouwd tot een bouwhoogte 

van niet meer dan 40 m;

g. het bepaalde in het plan en toestaan dat gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 

schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen worden verhoogd dan wel gebouwd, mits de 

bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;

h. het bepaalde in het plan ten aanzien van de dakhelling en toestaan dat afwijkende dakvormen als 

mansardedaken, gebogen dakvormen en platte daken worden gerealiseerd;

i. het bepaalde in het plan ten aanzien van de oppervlakte van aan- en uitbouwen bij woningen, 

dienstwoningen en bedrijfswoningen en toestaan dat de oppervlakte van aan- en uitbouwen ten 

behoeve van gehandicapten en mindervaliden wordt vergroot met niet meer dan 25 m²;

j. het bepaalde in het plan ten aanzien van de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd 

bijgebouw en toestaan dat de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bij 

plat afgedekte hoofdgebouwen bestaande uit 1 bouwlaag ten hoogste gelijk is aan de hoogte van dat 

hoofdgebouw;
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Artikel 6  Overige regels

a. het bepaalde in het plan in de bestemming 'Wonen' aanzien van de oppervlakte van aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen bij woningen en toestaan dat de oppervlakte wordt vergroot tot niet meer dan 150 m², 

met dien verstande dat:

1. de gezamenlijke oppervlakte van het bouwperceel en de gronden bestemd als tuin meer dan 1.000 

m² bedraagt;

2. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw niet meer dan 100 m² bedraagt;

3. de regels van de bestemming 'Wonen' voor het overige onverkort van toepassing blijven.

b. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of gebruiken, waarvan een behoefte aan 

parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden verleend wanneer op het bouwperceel of in de 

omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.

c. Voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de 

parkeerkencijfers zoals opgenomen in het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan bepaald of is voorzien 

in voldoende parkeergelegenheid en deze parkeergelegenheid in stand wordt gehouden.

d. Indien de beleidsregels ten aanzien van het gemeentelijke parkeerbeleid binnen de planperiode 

worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met de wijziging. 

e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en sub b en worden 

toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien en in stand wordt 

gehouden, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 7  Overgangsrecht

7.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 

maximaal 10%.

c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te 

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 

naar aard en omvang wordt verkleind,

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan 

een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 8  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan Sarabos 2 te Gerkesklooster”.
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