




























Oldehoofsterkerkhof 2

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14058

Gemeente uwarden

Verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van bestemmingsplan
ten behoeve van de uitbreiding van de Dairy Campus op het adres
Boksumerdyk 11 in Goutum

Kenmerk 392125

Aan de gemeenteraad.

InLeiding
Onlangs is door DLV uit Heerenveen, in opdracht van de Wageningen UR
(University & Research Centre) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend
voor de uitbreiding van de Dairy Campus op het adres Boksumerdyk 11 in
Goutum.
In de huidige proefboerderij heeft Wageningen UR haar metkveeproefbedrijven
in één nationaal centrum gehuisvest. De faciLiteiten worden hier in de
komende twee jaar uitgebouwd tot een innovatie- en onderzoekscentrum,
inclusief onderwijs- en praktijkleervoorzieningen. Hierdoor ontstaat een
centrum waar insteLLingen rondom onderzoek, innovatie, onderwijs en
praktijkleren en bedrijfsLeven elkaar ontmoeten en met eLkaar samenwerken.
Dit betreft een onderzoeksbedrijf met een omvang van ongeveer 575
melkkoeien en 146 stuks jongvee, inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten.

De uitbreiding wordt gefaseerd gereaLiseerd. De thans ingediende aanvraag
omgevingsvergunning heeft betrekking op nieuwe stallen en een melkgebouw,
waarbij ten oosten van het bestaande erf drie nieuwe gebouwen worden
gereaLiseerd.
Voor de realisatie van het centrumgebouw en de jongveestallen wordt binnen
afzienbare termijn een afzonderLijke aanvraag omgevingsvergunning
ingediend. Het centrumgebouw wordt ten noorden van de bestaande
Ligboxenstat opgericht. De voormaLige beddjfswoning wordt in dit gebouw
geïntegreerd. Het programma wordt in Losse moduLes binnen het
centrumgebouw geplaatst. Dit programma bestaat oa. uit een
ontvangstruimte, kantoren en onderwijsvoorzieningen.

De uitbreidingsplannen van de Dairy Campus zijn in strijd met het
bestemmingsplan Buitengebied, zodat voor beide aanvragen aLLeen
medewerking kan worden verleend door af te wijken van het
bestemmingspLan. In het kader van deze afwijkingsprocedures is ook een
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist.

Projectenlijst
Op grond van de Wabo is het college het bevoegd orgaan bij de afgifte van de
omgevingsvergunning. Indien er geen sprake is van een binnen- en
buitenpLanse afwijking van het bestemmingspLan, is een ‘verklaring van geen
bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 20 oktober 2010 heeft u een
lijst van projecten vastgesteld, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist. Voorts hebben wij voor u het proces beschreven, als bij
concrete projecten geen gebruik kan worden gemaakt van deze Lijst.
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BLad 2

Strijd met ‘projectenlijst waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
vereist is’
In de door u vastgestelde projectenLijst waarvoor geen verkLaring van geen
bedenkingen is vereist, geldt o.a. de randvoorwaarde dat de bouwLocatie
binnen de bebouwde ligt. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, zodat er
alsnog een verklaring van geen bedenkingen vereist is.

Wij leggen dan ook hierbij de aanvraag voor de uitbreiding van de Dairy
Campus aan u voor in verband met het verkrijgen van een verkLaring van geen
bedenkingen. Het gaat om een verkLaring van geen bedenkingen voor de
ingediende aanvraag voor de bouw van de nieuwe stallen en een melkgebouw
en voor de nog in te dienen aanvraag voor de bouw van het centrumgebouw en
de jongveestaLlen. Bijgaande ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op
beide aanvragen. Voorts is het ontwerp voor beide pLannen bijgevoegd.

Overwegingen
De ontwerpvergunning, voorzien van een ruimteLijke onderbouwing en
tekeningen (zie bijlagen) heeft in het kader van de planoLogische procedure
voor een periode van zes weken ter visie gelegen. In de onderbouwing is
aangegeven dat er geen aanleiding is om goedkeuring aan het plan te
onthouden. Verder zijn de uitbreidingspLannen tijdens een aantaL
informatiebijeenkomsten uitgebreid besproken met de omringende dorpen.
Ook is de nadere uitwerking van de geheLe uitbreiding nog nader toegeLicht in
de Klankbordbijeenkomst Nieuw Stroomland van 23 oktober jL. In deze
klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de dorpsbeLangen van
Hilaard/Hoptille, Boksum, JeLLum/Bears en Weidum.
Binnen de tervisietermijn zijn er tegen het bouwplan geen zienswijzen
ingediend.

Wij stelLen u voor om een verkLaring van geen bedenkingen conform artikeL
6.5, Lid 3 van het BesLuit Omgevingsrecht af te geven voor de uitbreiding van
de Dairy Campus op het adres Boksumerdyk 11 in Goutum.

Leeuwarden, 3 februari 2015

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

mr. tans.
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geLezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015
(kenmerk 392125 );

BESLUIT:

Een verkLaring van geen bedenkingen conform artikeL 6.5 Lid 3 van het Besluit
Omgevingsrecht, af te geven voor de uitbreiding van de Dairy Campus op het
adres Boksumerdyk 11 in Goutum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 6 FEB 2015
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