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Ruimtelijke Onderbouwing

Luchtfoto projectlocatie Bredyk 32 (rechts) vanuit het westen nabij Werpsterhoek en De Haak 

Bron: (Luchtfoto Sietse Kooistra/frieslandair), foto van Internet

Ruimtelijke Onderbouwing (ontwerp)NL.IMRO.0080.01002OGV10-OW01 3



 CRV

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het project

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een afwijking van de regels uit het bestemmingsplan 
'Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Leeuwarden ten behoeve van de vestiging van het Dairy 
Breeding Center aan de Brédyk 32 in Wirdum.

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief verder toegelicht. Van de nieuwe situatie is in hoofdstuk 2 een 
situatietekening opgenomen. 

De betreffende ontwikkeling met daarbij nieuwbouw en uitbreiding zijn noodzakelijk om een aantal 
redenen. CRV BV wil haar activiteiten rondom het Dairy Breeding Center zoveel mogelijk centraliseren 
op één locatie. De huidige locatie is een geschikte locatie voor realisatie van de vereiste 
accommodaties van het  Dairy Breeding Center. Er wordt een hoofdgebouw met laboratorium, kantoren 
en overige personele ruimtes opgericht, twee stallen voor jongvee met een hoge genetische aanleg, een 
quarantainestal voor te ontvangen dieren, twee quarantainestallen voor af te voeren dieren en een 
werktuigenberging. 
Bredyk 32 is gunstig gelegen als het gaat om de aspecten bereikbaarheid, representatieve zichtlocatie 
en beschikbare hoeveelheid landbouwgrond. Tevens kan op deze locatie optimaal voldaan worden aan 
veterinaire randvoorwaarden voor een dergelijk bedrijf.

De voorgenomen ontwikkeling is strijdig met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. Echter, 
omdat het initiatief past op de locatie en gewenst is, wordt door de gemeente in principe medewerking 
verleend. Hiertoe dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het handelen in strijd met 
de regels uit het bestemmingsplan conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Middels voorliggend document wordt op basis van onderzoeken 
gemotiveerd waarom medewerking kan worden verleend en waarom dat kan in het kader van de Wabo. 
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1.2  Projectgebied

De projectlocatie is gelegen aan de noordwestkant van Wirdum en is gelegen aan de Brédyk. De 
betreffende locatie is kadastraal bekend onder gemeente Wirdum, sectie E, nummers 66, 67, 68, 76 en 
77. In de volgende figuur is de topografische ligging van de projectlocatie 
weergegeven

Topografische kaart. 
Bron: Gemeente Leeuwarden

1.3  Leeswijzer

Deze onderbouwing is als volgt opgebouwd:

1. Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige en gewenste situatie en bevat een beschrijving van de situatie ter 
plaatse zoals momenteel bekend en de gewenste situatie ter plaatse na realisatie van de het 
project.

2. Hoofdstuk 3 gaat in op de vigerende beleidskaders. Hierin wordt het project getoetst aan het 
ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie en de gemeente.

3. Hoofdstuk 4 gaat in op de toetsing van het project aan de aspecten milieu, ecologie, verkeer en 
parkeren, archeologie en cultuurhistorie en water. Hierin worden verschillende bureaustudies 
beschreven en, waar nodig, aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

4. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het project. Hierin worden de financiële en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project getoetst en wordt nader ingegaan op handhaving.

5. Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van de ingekomen zienswijzen. Hierin is opgenomen welke 
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zienswijzen zijn ingekomen op het voorliggende project en op welke manier deze zienswijzen zijn 
verwerkt. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk komt het initiatief aan bod. Daartoe wordt eerst inzicht gegeven in de huidige functie(s) 
en bebouwing in het projectgebied. Daarbij wordt mede de relatie met de omgeving betrokken. Daarna 
wordt het voorgenomen initiatief behandeld. 

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Algemeen

De projectlocatie is gelegen aan de Brédyk 32 in het landelijk gebied van gemeente Leeuwarden. De 
planlocatie bestaat in de huidige situatie uit een melkveehouderij. De bebouwing bestaat uit een woning 
en bedrijfsgebouwen. 

De omgeving van de projectlocatie bestaat voornamelijk uit agrarisch gebied. Nabij de projectlocatie zijn 
agrarische bedrijven, de N31, de Zwette en een spoorlijn gelegen. 

Ter plaatse zijn bedrijfsgebowen aanwezig. He verharde oppervlak wordt hieronder weergegeven.

Bebouwing 
------------------------------------------------------- 
Bebouwing                   2.932 m2 

------------------------------------------------------- 
Verharding ruwvoeropslag      1.510 m2

Erfverharding:                       866 m2

------------------------------------------------------- 
Totaal:                     5.308 m2

Het huidige bouwvlak ter plaatse is 1,8 hectare groot. In de volgende figuur is de huidige situatie in een 
luchtfoto weergegeven. 

Luchtfoto situatie 2011 
Bron: Gemeente Leeuwarden
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Luchtfoto situatie 2014 met "de Haak" in aanbouw ten noorden van de planlocatie.

Bron: Gemeente Leeuwarden

2.1.2  Kwaliteiten en karakteristieken van het landschap

Het Dairy Breeding Center is gelegen op de plek waar tot 1300 na Chr. de Middelzee gelegen was. 
Deze zeearm had een trechterachtige vorm, lopend van de huidige Waddenzee tot aan Sneek. De 
Middelzee verdeelde Friesland in Westergo en Oostergo. Leeuwarden is gelegen op de oostelijke flank. 
Vanaf de 10e  eeuw slibde de Middelzee langzaam dicht, waarna vanaf 1300 vanuit zuidelijke richting 
het gebied in fasen is ingepolderd. De Middelzee behoort hierdoor tot de jonge zeekleipolders, de 
jongere landschappen van Friesland en kent een kalkrijke bodem bestaande uit zware klei. Door het 
midden van de Middelzeepolder is de Zwette gegraven, die vooral een functie als afwaterings- en 
grenssloot had. Van oudsher is de Middelzee een open gebied, welke sterk in contrast staat met de 
beplante en bewoonde kwelderwallen, aan weerszijden van de Middelzee.  De grootschalige openheid 
en weidsheid zijn nog steeds zeer karakteristiek voor het Middelzeegebied, niet op de laatste plaats 
door de ongekende gaafheid van het landschap. Er zijn op de schaal van Nederland maar weinig open 
landschappen met een dergelijke kwaliteit.

De komst van de Haak, de ontbrekende schakel van de A31 als de toekomstige westelijke rondweg van 
Leeuwarden, zal van grote betekenis zijn voor dit gebied. Door de aanleg van deze rondweg zal de 
zuidzijde van Leeuwarden geen achterkant meer zijn, maar juist een voorkant vormen richting het 
landschap en de voorbijganger. Het Dairy Breeding Center levert straks, met zijn agrarische functie in 
combinatie met graslanden en bebouwing, een belangrijke bijdrage aan de landschappelijke inpassing 
van de omgeving. De openheid van het Middelzeegebied blijft in stand en gelijk onstaat een aantrekkelijk 
beeld, waar het innovatieve karakter zichtbaar is.
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Landschappelijke analyse, Geomorfologie

Bron: Arcadis

2.2  Toekomstige situatie

2.2.1  Ruimtelijke structuur

De initiatiefnemer is voornemens op de projectlocatie een Dairy Breeding Center te vestigen. In de 
gewenste situatie zal het volgende aan bebouwing en/of verharding worden opgericht. Bestaande 
bedrijfsgebouwen worden gesloopt:

Bebouwing 
-------------------------------------------------------------------   

Werktuigenberging/quarantainestal   1.665m2

Hoofdgebouw, stal 1 en stal 2          5.306 m2

-------------------------------------------------------------------

Erfverharding:                  8.710 m2

Voeropslagen                                1.472 m2

Spoelplaats                                       35 m2

Mestplaat                                        252 m2

----------------------------------------------------------------- 
Totaal:                  17.440 m2

De toename in verhard oppervlak bedraagt 12.132 m2.

In de volgende figuur is de gewenste situatie in een situatietekening weergegeven. 
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Gewenste situatie. 
Bron: DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V.

Het huidige bouwvlak is niet groot genoeg om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 
Hierdoor is het wenselijk het bouwvlak te vergroten. De gewenste omvang van het nieuwe bouwvlak 
bedraagt ongeveer 2,3 hectare.

Het voorgenomen project is op enkele punten strijdig met het beleid zoals is opgenomen in het vigerend 
bestemmingsplan van gemeente Leeuwarden, waarvoor een planologische afwijking middels een 
omgevingsvergunning moet worden verleend. Op welke punten het voorgenomen project strijdig is en 
voor welke onderdelen de omgevingsvergunning (afwijking) wordt verleend is nader uitgewerkt in de 
paragraaf "3.3.3 Vigerend bestemmingsplan".

De gemeente Leeuwarden wil in principe medewerking verlenen aan het voorgenomen project van de 
initiatiefnemer, mits de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de ruimtelijke, milieutechnische en 
landschappelijke aspecten. In deze onderbouwing wordt verder aangetoond of sprake is van eventuele 
nadelige gevolgen op de genoemde aspecten. 
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2.2.2  Landschappelijke inpassing

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet verloren 
gaat maar, als mogelijk, juist wordt versterkt. Tevens is vanuit het ruimtelijke beleid een goede 
landschappelijke inpassing een vereiste. Om te onderzoeken of de ontwikkeling mogelijk kan bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving is door een landschapsdeskundige een tekening opgesteld 
waarop is aangegeven hoe de voorgenomen ontwikkeling landschappelijk zal worden ingepast. Deze 
tekening is in de volgende figuur weergegeven. 

Tekening landschappelijke inpassing. 
Bron: DLV 

Deze tekening geeft weer op welke manier de voorgenomen ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast 
en welke soort beplanting daarvoor wordt toegepast. De uitgangspunten uit dit inrichtingsplan zijn als 
volgt:

De boerderij ligt aan de Breedyk. De afwisseling van bebouwing met erfbeplanting en open zicht op het 
open landschap van de voormalige Middelzee is een belangrijke ruimtelijke kwaliteit. De plaatsing van 
gebouwen is zo gedaan dat er een relatief smalle kavel ontstaat de zichtlijnen aan weerszijden laat 
bestaan. Extra belangrijk is de open ruimte aan de noordzijde. Hier heeft de aanleg van de Haak een 
grote impact. Het handhaven van een zo groot mogelijke open zone tussen het talud van de Haak en het 
erf was belangrijk. 

De inrichting van het erf komt voort uit de bestaande inrichting. De bedrijfsgebouwen zijn in dezelfde 
richting gesitueerd. Aan beide zijden van het erf worden populieren evenwijdig aan de bebouwing 
geplant. Tevens worden er populieren evenwijdig geplant aan de kavelsloot aan de voorzijde van het erf. 
Aan de zijde van de woning worden bestaande solitaire bomen gehandhaafd. Rondom de 
parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woning, wordt de bestaande bosstrook gehandhaafd. De 
voer- en mestopslagen zijn gesitueerd achter de bedrijfsgebouwen, zodat deze niet in het zicht gelegen 
zijn vanaf de weg. 

Hiermee kan worden gesteld dat sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Voor de 
landschappelijke inpassing wordt verwezen naar bijlage 1 van deze onderbouwing. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 17 december 2011 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte (gedeeltelijk) in werking 
getreden. Deze nieuwe AMvB Ruimte heeft de eerdere ontwerp AMvB Ruimte 2009 vervangen. Juridisch 
wordt de AMvB Ruimte aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

In het Barro zijn de nationale belangen die jurdische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht 
op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het Barro is deels 
opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van de ontwerp AMvB Ruimte die eind 2009 is aangeboden en 
deels uit nieuwe onderwerpen.

In het Barro wordt een aantal projecten die van nationaal belang zijn genoemd en met behulp van 
digitale kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan 
bestemmingsplannen zullen moeten voldoen.

Het besluit bepaalt tevens:

"Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat van kracht is, stelt de 
gemeenteraad uiterlijk binnen drie jaar na het tijdstip van inwerking treden van dit besluit een 
bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit."

Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel, dat de regels van het Barro alleen van 
toepassing zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw bestemmingsplan voor het eerst 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Alleen wanneer het Barro expliciet een aanpassing van 
bestemmingsplannen vergt, moet dat binnen drie jaar gebeuren.

In het Barro zijn voorlopig zes projecten van nationaal belang beschreven:

Mainport ontwikkeling Rotterdam.
Kustfundament.
Grote rivieren.
Waddenzee en Waddengebied.
Defensie.
Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

Binnenkort zullen nog volgen:

Hoofdwegen en hoofdspoorwegen.
Elektriciteitsvoorziening.
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Ecologische hoofdstructuur.
Primaire waterkeringen buiten het kustfundament.
IJsselmeergebied. 

Op termijn zal ook nog volgen, blijkens publicaties van de Rijksoverheid, een onderwerp “duurzame 
verstedelijking”.

Volgens de toelichting van de Rijksoverheid draagt het Barro bij aan versnelling van de besluitvorming bij 
ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang en “vermindering van de bestuurlijke drukte”. 
De bedoeling is duidelijk: belemmeringen die de realisatie van de genoemde projecten zouden kunnen 
frustreren of vertragen worden door het Barro op voorhand onmogelijk gemaakt. Dat zal inderdaad 
kunnen leiden tot een versnelde uitvoering van die projecten.

Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat ingewikkelder is geworden; 
gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat raakt aan een belang van één van de projecten in 
het Barro, zullen nauwkeurig de regelgeving van het Barro moeten controleren.

Het Barro vormt daarmee een nieuwe, dwingende checklist bij de opstelling van bestemmingsplannen.
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Bij het Barro zijn kaarten opgenomen welke de genoemde projecten in beeld brengen. De planlocatie is 
niet in een van de aangewezen projectgebieden gelegen. Hiermee zijn de bepalingen uit het Barro niet 
van toepassing op de planlocatie en is geen sprake van strijdigheid met de nationale belangen. 

3.1.2  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en 
mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal gaan. 
Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen, 
om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de SVIR maakt het Rijk helder 
welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijk en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor 
deze belangen door de Rijksoverheid worden ingezet.

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte 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 nationale belangen. De Rijksoverheid 
brengt het aantal procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels voor 
infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. Het Rijk wil de beperkte beschikbare 
middelen niet versnipperen. Het investeert dáár waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, 
in de stedelijke regio's rond de main-, brain- en greenports inclusief de achterlandverbindingen. Om 
nieuwe projecten van de grond te krijgen zoekt het Rijk samenwerking met marktpartijen en andere 
overheden.

Zo lang er geen sprake is van een nationaal belang zal het Rijk de beoordeling en uitvoering van 
ontwikkelingen dus aan de provincies en gemeenten overlaten. In onderhavig geval is geen sprake van 
een nationaal belang, een gebied van nationaal belang of een nadelige invloed op ontwikkelingen van 
nationaal belang. Hiermee dient verdere toetsing dan ook plaats te vinden aan het provinciale beleid. 
 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciaal Plan

Op 13 december 2006 heeft de provincie Friesland het Streekplan Fryslân vastgesteld. Het Streekplan 
dient als structuurvisie vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarin provincies verplicht worden 
gesteld voor het gehele grondgebied een structuurvisie op te stellen.

Met het streekplan wil de provincie in beeld brengen welke accenten ze in de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen willen leggen. De provincie wil veel mogelijkheden bieden voor wonen en werken, maar 
tegelijkertijd bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Hierbij gaat het om de kwaliteit van 
de ruimte ("om de kwaliteit fan de romte"). Hierbij krijgen gemeenten en anderen de ruimte om deze 
kwaliteiten te leveren. Ofwel, er wordt ruimte geboden voor kwaliteit.

Het grondgebied van provincie Friesland is opgedeeld in verschillende soorten gebieden, waarvoor elk 
eigen beleidsuitgangspunten van toepassing zijn. Volgens de landschapstypenkaart van provincie 
Friesland, zoals te zien in de volgende figuur, is de planlocatie gelegen in een gebied dat is aangemerkt 
als 'kleigebied'. 
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Beleidskaart Provincie Friesland 
Bron: Provincie Friesland

Ten aanzien van agrarische ontwikkeling in een kleigebied is in Verordening Ruimte Friesland 
(Verordening Romte Fryslan) van provincie Friesland het volgende gesteld.

Op de planlocatie wordt ingezet op behoud en versterking van de landbouwfunctie als belangrijke drager 
van het kleilandschap. Hierbij wordt gestreefd naar voldoende ruimte voor de ontwikkeling van agrarische 
bouwvlakken en perceelsverruiming, zodanig dat een efficiënte agrarische bedrijfsvoering mogelijk is en 
rekening wordt gehouden met de landschappelijke kernkwaliteiten. Bij de voorgenomen ontwikkeling zal 
geen van de kernkwaliteiten worden aangetast. Daarnaast zal, door middel van landschappelijke 
inpassing, sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit is verder uitgewerkt in de 
paragraaf "Landschappelijke inpassing" (paragraaf  2.2.2). Hiermee kan gesteld worden dat de 
voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidskaders zoals gesteld in Verordening Ruimte Friesland 
(Verordening Romte Fryslan) van provincie Friesland. 
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3.2.2  Verordening Ruimte

Op 25 juni 2014 heeft provincie Friesland de Verordening Ruimte Friesland (Verordening Romte Fryslân) 
vastgesteld. In de Verordening Ruimte is het provinciaal ruimtelijk beleid verankerd in concrete 
voorschriften. Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling zijn de volgende bepalingen van 
toepassing:

- 6.1.2 Uitbreiding bouwperceel

- 6.1.5 Onderbouwing uitbreiding bouwperceel

- 6.2.1 Toegestane bedrijfsactiviteiten

- 6.3.1 Goothoogte stallen

Hieronder wordt per artikel uitgewerkt of de voorgenomen ontwikkeling past binnen de gestelde 
beleidsregels.

Uitbreiding bouwperceel, de bepalingen zoals opgenomen in artikel 6.1.2 luiden als volgt: 
"6.1.2 Uitbreiding bouwperceel.'

1.  In een ruimtelijk plan kan een bestaand bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch bedrijf een     
     uitbreiding krijgen tot een maximale oppervlakte van 1,5 ha, dan wel de bestaande oppervlakte           
      behouden indien deze meer bedraagt dan 1,5 ha.

2. In afwijking van het eerste lid kan een groter bouwperceel worden toegestaan, mits:

       a. het agrarisch bedrijf grondgebonden blijft, en

       b. de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel niet meer bedraagt dan 3 ha.

3. In afwijking van het tweede lid kan in een incidenteel geval een bouwperceel van meer dan 3 ha            
    worden toegestaan indien:

       a. het bedrijf al een bouwperceel van bijna 3 ha of meer dan 3 ha heeft en de bedrijfsuitbreiding         
           redelijkerwijs niet binnen dat bouwperceel is te realiseren,

       b. de uitbreiding van het bouwperceel beperkt blijft, en

       c. de nieuwe situatie een aanzienlijk maatschappelijk voordeel oplevert voor een of meer van de        
           volgende aspecten:

             I. verbetering van dierenwelzijn;

            II. vermindering van milieubelasting en van uitstoot van milieubelastende stoffen;      

            III. een innovatieve bedrijfsvoering die bijdraagt aan duurzaamheid en daardoor een                      
                 voorbeeldfunctie heeft;

           IV. aanmerkelijke landschappelijke verbetering, waaronder begrepen het elders slopen van           
                 minimaal een gelijke oppervlakte aan bebouwing."

Ad. 1: Er is sprake van vergroting van een bouwperceel tot meer dan 1,5 hectare. Het totale terrein 
beslaat inclusief landschappelijke inpassing circa 3 hectare. 

Ad. 2: het agrarisch bedrijf blijft grondgebonden en de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel 
bedraagt niet meer dan 3 ha.

Conclusie

Hiermee kan worden gesteld dat aan de bepalingen uit artikel 6.1.2 wordt voldaan. Het agrarisch bedrijf 
blijft grondgebonden en de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel bedraagt niet meer dan 3 ha. 

Onderbouwing uitbreiding bouwperceel, de bepalingen zoals opgenomen in artikel 6.1.5 luiden als volgt:

"6.1.5 Onderbouwing uitbreiding bouwperceel.

1. In een ruimtelijk plan waarin een uitbreiding van een agrarisch bedrijf naar een bouwperceel groter dan  
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   1,5 hectare of een nieuw agrarisch bouwperceel is toegestaan, wordt in de plantoelichting onderbouwd  
   dat het bedrijf milieuhygiënisch en verkeerskundig inpasbaar is in de omgeving en wat betreft schaal,    
   verschijningsvorm en lichtuitstoot inpasbaar is binnen de landschappelijke en cultuurhistorische           
    kernkwaliteiten.

2. Voor de landschappelijke inpassing van het agrarisch bedrijf zoals bedoeld in het eerste lid wordt een  
     ruimtelijk inrichtingsplan opgesteld volgens de methodiek Nije Pleats, waarvan de uitvoering als          
     voorwaardelijke bepaling in het ruimtelijk plan is opgenomen.

Conclusie

Hiermee kan worden gesteld dat aan de bepalingen uit artikel 6.1.5 wordt voldaan. Het bedrijf is 
milieuhygiënisch en verkeerskundig inpasbaar in de omgeving en wat betreft schaal, verschijningsvorm 
en lichtuitstoot inpasbaar binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. In 
onderstaand figuur wordt de landschappelijke inpassing weergegeven. In paragraaf Landschappelijke 
inpassing wordt dit nader toegelicht. De plannen zijn uitgebreid besproken en behandeld in het Q team 
Leeuwarden Zuidwest en daarmee is voldaan aan de gesteld criteria.

Tekening landschappelijke inpassing. 
Bron: DLV

Onderbouwing uitbreiding bouwperceel, de bepalingen zoals opgenomen in artikel 6.2.1 luiden als volgt:

6.2.1 Toegestane bedrijfsactiviteiten

1. In een ruimtelijk plan voor landelijk gebied kunnen bij agrarische bedrijven, met inachtneming van het    
    bepaalde in het derde lid, de volgende bedrijfsactiviteiten worden toegestaan:

      a. mestverwerking, mestbewerking, mestvergisting; 

      b. verbranding, vergisting of vergassing van biomassa;

      c. verwerking of bewerking van eigen agrarische producten,

   of daarmee naar de aard vergelijkbare activiteiten.

2. In een ruimtelijk plan voor landelijk gebied kunnen bij agrarische bedrijven, met inachtneming van het    
    bepaalde in het vierde lid, de volgende nevenactiviteiten worden toegestaan:

      a. detailhandel in streekeigen producten;
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      b. zorgactiviteiten;

      c. natuur- en landschapsbeheer;

      d. bedrijfsactiviteiten behorende tot de milieucategorieën 1 en 2 of naar aard en invloed op de            
           omgeving vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, alsmede agrarische hulpactiviteiten;

      e. het africhten, onderbrengen en verzorgen van dieren;

       f. kleinschalige horeca, dagrecreatie, of verblijfsrecreatie met inachtneming van artikel 5.5.1, of         
          daarmee naar de aard vergelijkbare activiteiten.

3. De in het eerste lid genoemde bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegestaan, indien:

      a. deze ten dienste staan van of verband houden met de bedrijfseigen agrarische activiteiten,

      b. deze worden gerealiseerd op het agrarisch bouwperceel, en 

      c. aan het gebruik en de bebouwing zodanige regels worden gesteld dat deze ondergeschikt zijn       
          aan de agrarische activiteiten en een zorgvuldige inpassing in de omgeving gewaarborgd is.

4. De in het tweede lid genoemde nevenactiviteiten kunnen worden toegestaan, indien:  

      a. deze worden uitgeoefend binnen het agrarisch bouwperceel, met uitzondering van een                   
          kleinschalig kampeerterrein zoals bedoeld in artikel 5.5.1.

      b. aan het gebruik en de bebouwing zodanige regels worden gesteld dat deze ondergeschikt zijn       
          aan de agrarische activiteiten en een zorgvuldige inpassing binnen de landschappelijke en            
           cultuurhistorische kernkwaliteiten is gewaarborgd.

Ad. 1: Het betreft een agrarisch bedrijf waarbij sprake is van naar de aard vergelijkbare activiteiten.

Ad. 2: De genoemde activiteiten behoren tot de milieucategorieën 1 en 2 of naar aard en invloed op de 
omgeving vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, alsmede agrarische hulpactiviteiten;

Ad. 3: De genoemde activiteiten staan ten dienste aan de bedrijfseigen agrarische activiteiten, worden 
gerealiseerd op het agrarisch bouwperceel.

Ad. 4: Indien er sprake is van nevenactiviteiten zullen deze ondergeschikt zijn aan de agrarische 
activiteiten en een zorgvuldige inpassing binnen de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten is gewaarborgd. 

Conclusie

Het plan is in overeenstemming met bovenstaande bepalingen. De activiteiten die plaatsvinden binnen 
het perceel vallen binnen de gestelde toegestane bedrijfsactiviteiten.

Goothoogte stallen: De bepalingen uit artikel 6.3.1 luiden als volgt:

"6.3.1 Goothoogte stallen

1.  Een ruimtelijk plan bevat geen bouwmogelijkheid voor een stal voor de huisvesting van vee met een     
     grotere goothoogte dan 5 meter.

2.  In afwijking van het eerste lid kan een hogere goothoogte worden toegestaan mits het geen                
     gestapelde stal betreft en in de plantoelichting is gemotiveerd dat een grotere goothoogte inpasbaar    
     is binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten."

Ad. 1 en 2: Er is geen sprake van een stal met een goothoogte van meer dan 5 meter. Wel heeft het 
ontvangstgebouw en het laboratorium een hogere goothoogte. Hierin worden echter geen dieren 
gehouden. Het plan is inpasbaar in overeenstemming met de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten. Het plan is in overeenstemming met deze bepalingen.

Conclusie
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Er is geen sprake van een stal met een goothoogte van meer dan 5 meter. Het plan is in 
overeenstemming met bovenstaande bepalingen.

3.2.2.1  Conclusie

Gezien aan de bepalingen uit de van toepassing zijnde artikelen wordt voldaan kan worden gesteld dat 
geen sprake is van strijdigheid met de bepalingen zoals zijn opgenomen in de Verordening Ruimte van 
de provincie Friesland. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Welstandsnota

De gemeente Leeuwarden heeft op 2 september 2013 een welstandsnota vastgesteld. In het 
buitengebied wordt het ruimtelijk beeld gerespecteerd, kenmerkende karakteristieken van waardevolle 
bestaande bebouwing zoveel mogelijk behouden en nieuwe bebouwing goed ingepast.

Voor nieuwe agrarische gebouwen zijn specifieke regels opgenomen in de welstandsnota. De vestiging 
van het Dairy Breeding Center sluit het meest aan op de criteria voor grootschalige bebouwing op 
bestaande agrarische bedrijven en tevens het gedeeltelijk behouden van de kop-hals-rompboerderij. 
Gelet op de bijzondere functie zijn er echter wel verschillen. Hierdoor zijn niet alle criteria één op één te 
vertalen. Hieronder wordt ingegaan op de criteria.

Ruimtelijke inpassing

a. Bouwplan is in dezelfde richting gesitueerd ten opzichte van de openbare weg en de 
verkavelingsrichting als de bestaande bebouwing.

b. Bedrijfsgebouwen zijn achter de woning gesitueerd.
c. Bouwplan vormt samen met bestaande bebouwing een functioneel bebouwingscluster.
d. Het oorspronkelijke hoofdgebouw blijft herkenbaar in de nieuwe configuratie.
e. Het erf is ingepast met streekeigen erfbeplanting.

ad a. De oriëntatie van de nieuwe bebouwing volgt de richting van de verkaveling.

ad b. Er worden een nieuw ontvangstgebouw, laboratorium en verschillende stallen gerealiseerd. Het 
ontvangstgebouw neemt een aantal van de functies over die bij een regulier agrarisch bedrijf worden 
vervuld door de bedrijfswoning. Daarbij moet met name worden gedacht aan ontvangst van bezoekers en 
dergelijke.

ad c. Het nieuwe ontvangstgebouw dient als hoofdgebouw. Het laboratorium vormt één cluster met twee 
nieuwe stallen. Daarachter worden de quarantainestallen gesitueerd. Doordat de architectuur op elkaar 
afgestemd worden ontstaat een duidelijke eenheid.

ad d. Door realisatie van het ontvangstgebouw ontstaat een nieuw hoofdgebouw. De woning blijft 
gedeeltelijk behouden.

ad e. Er is een plan opgesteld voor de inpassing van de gehele locatie. In dit plan is toepassing 
gegegeven aan streekeigen beplanting.

Verschijningsvorm

a. Bebouwing heeft een traditionele kapvorm.
b. (Samenstel van) enkelvoudige bouwmassa('s), rechthoekige overwegend symmetrische 

grondvormen.
c. Zelfstandige hoofdvormen met hoofdzakelijk kantige belijning.
d. Evenwichtige compositie van gevels en dakvlakken.
e. Dakvlakken hebben een gesloten karakter.
f. Bij afwijkende staltypen zoals een serrestal is een platte afdekking of een afdekking met gebogen 
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elementen toegestaan.

ad a. De gebouwen zijn nagenoeg geheel uitgevoerd met zadeldaken.

ad b en c. De nieuwe stallen hebben een eenvoudige hoofdmassa die rechthoekig van vorm is. De 
verschillende stallen hebben ieder een eigen functie en zijn als zelfstandige bouwmassa herkenbaar.

ad d. De verschillende stallen hebben allemaal een gelijke nokrichting. Het materiaalgebruik van de 
daken is op elkaar afgestemd. Hierdoor onstaat een evenwichtige compositie van gevels en dakvlakken.

ad e. Alle daken hebben een gesloten karakter.

ad f. Het ontvangstgebouw en laboratorium zijn afwijkend vormgegeven en benadrukken de bijzondere 
functie van het Dairy Breeding Center. 

3.3.2  Nieuw Stroomland

De plannen voor de vestiging van het Dairy Breeding Center zijn gedurende het ontwerpproces 
verschillende keren gepresenteerd en voor advies voorgelegd aan het Q-team Leeuwarden Zuid-West. 
Voor het zuidwestelijke gedeelte van Leeuwarden is in 2011 de "Intergemeentelijke structuurvisie Nieuw 
Stroomland" vastgesteld. De locatie valt in dit gebied. In de structuurvisie wordt de Breedyk als oude 
Middelzeedijk als cultuurhistorisch element benoemd met een 'respectzone' ten westen hiervan. Als 
leidraad geldt dat de openheid met zichtlijnen naar de voormalige Middelzee gewaarborgd blijft. 

Naar aanleiding van de vaststelling van de structuurvisie is het zgn. Q-team Leeuwarden Zuidwest 
ingesteld. Dit team beoordeeld de plannen op hun ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. In 
het Q-team heeft een vertegenwoordiger van de Welstandscommissie Hûs een hiem zitting. Een 
goedkeuring van het Q-team geldt als een positief afgerond vooroverleg en biedt zicht op een positieve 
beoordeling van de welstand. 

Na meerdere inhoudelijke sessies, waarin op vruchtbare wijze van gedachten werd gewisseld, hebben 
de plannen vorm gekregen. Het Q-team heeft de plannen goedgekeurd op 21 oktober 2014. Hiermee is 
er bij de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning uitzicht op een positief welstandsadvies. De 
adviezen van het Q-team van 1 juli, 26 augustus, 23 september en 21 oktober 2014 zijn in bijgevoegd. 

3.3.3  Vigerend bestemmingsplan

Op de planlocatie is het beleid uit het bestemmingsplan 'Leeuwarden Buitengebied' van gemeente 
Leeuwarden, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2014, onverkort van toepassing.

Zoals te zien is op de volgende figuur is de planlocatie aan de Brédyk 32 gelegen in een gebied met de 
bestemming Agrarisch. Daarnaast de dubbelbestemmingen Archeologie 3 en Waarde Cultuurhistorie. 
Tevens is er sprake van de aanduiding karakteristiek op het bouwvlak.
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Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan

Bron: Gemeente Leeuwarden

De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met de regels zoals gesteld in het bestemmingsplan 
'Leeuwarden Buitengebied'. De gemeenteraad heeft voor dit gebied een Structuurvisie vastgesteld, 
waarbinnen ruimte geboden wordt voor innovatieve landbouw. De vestiging van het Dairy Breeding Center 
is dan ook in overeenstemming met het gemeentelijk beleid.  Om de voorgenomen ontwikkeling 
mogelijk te maken is het noodzakelijk een omgevingsvergunning aan te vragen voor het handelen in 
strijd met de bepalingen uit het bestemmingsplan, conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorliggend document dient als ruimtelijke 
onderbouwing, waarmee wordt aangetoond dat geen sprake is van belemmeringen op milieutechnisch 
en ruimtelijk vlak. 
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Hoofdstuk 4  Ruimtelijke- en Milieuaspecten

De uitvoerbaarheid van een ruimtelijk plan of project moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 
verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als de economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project. Van de ruimtelijke- en milieuaspecten wordt in dit 
hoofdstuk verslag gedaan. De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid worden in het volgende 
hoofdstuk behandeld. De toets aan het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen. 

4.1  Milieu

4.1.1  Bodem

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang indien er sprake is 
van functieveranderingen en/of een ander gebruik van de gronden. De bodem moet geschikt zijn voor de 
functie. Als er een verontreiniging te verwachten is of aanwezig, dan moet voor vaststelling van een plan 
en/of het nemen van het besluit inzichtelijk gemaakt te worden of de bodemverontreiniging de 
voorgenomen bestemmings- en/of functiewijziging in het kader van gezondheid en/of financieel gezien in 
de weg staat.

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied Regio Noord heeft CSO Milfac Adviesbureau op 3 juni 2009 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Bredyk 32. Doel van het onderzoek was het 
vaststellen van de milieuhygienische kwaliteit van de waterbodem, grond en het grondwater en het 
toetsen van de resultaten aan het voorgenomen gebruik. De hypothese dat het terrein verdacht is ten 
aanzien van bodemverontreiniging, dient te worden aanvaard. In de grond en in het grondwater zijn licht 
verhoogde gehalten aangetoond. Een aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Er gelden 
wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van (licht) verontreinigde grond. Bij 
hergebruik van (overtollige) grond kan door het bevoegd gezag een onderzoek conform het Besluit 
bodemkwaliteit worden geëist. Verwacht wordt dat de vrijkomende grond vrij toepasbaar zal zijn. 

Om inzichtelijk te maken of sprake is van een te verwachten of feitelijke verontreiniging, is in opdracht 
van Dienst Landelijk gebied door CSO-Milfac Adviesbureau op 1 mei 2009 een vooronderzoek uitgevoerd 
op de percelen rondom Bredyk 32. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat binnen het nieuwe bouwvlak 
plaatselijk sprake is van puinverharding en een gedempte sloot. Voor het gehele onderzoek wordt 
verwezen naar bijlage 3 van deze onderbouwing.

Vervolgens is op 11 september 2009 een nader bodemonderzoek uitgevoerd door CSO Adviesbureau. 
Het doel van het nader bodem- en asbestonderzoek is het vaststellen van de milieuhygienische kwaliteit 
van de bodem of puinverhardingsmaterialen en of er sprake is van verontreiniging met asbest in de 
bodem en/of ter plaatse van de dempingen en kavel- en puinpaden. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 
dat ter plaatse van het plangebied geen verontreinigingen zijn aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat er 
vanuit milieuhygienisch oogpunt er geen belemmeringen zijn. 

Er heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van het bodemonderzoek. In opdracht van 
heeft LievenseCSO Milieu B.V. 18 juni 2015 een nader asbestonderzoek uitgevoerd. Het doel van het 
nader onderzoek asbest is meerledig: er dient te worden vastgesteld of er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Bij aantreffen van een verontreinigingssituatie dienen de aard, globale 
omvang en risico's van de verontreiniging te worden vastgesteld, zodat de opdrachtgever nut en 
noodzaak van eventuele saneringsmaatregelen kan afwegen. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn als volgt. Tijdens het veldonderzoek zijn op het 
maaiveld (alle RE’s) geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grond ter plaatse van de 
gedempte watergang (RE6) plaatselijk zwakke tot sterke bijmengingen met puin en stenen aangetroffen 
in de grond tot maximaal 1,7 m-mv. Dit duidt op de aanwezigheid van de gedempte watergang. In sleuf 
re6sl1 (0,0-1,0 m-mv) zijn asbestverdachte materialen aangetroffen. In sleuf re6sl3 (0,5-1,4 m-mv) is 
zintuiglijk een zwakke oliewaterreactie waargenomen. Lokaal zijn enkele sliblagen waargenomen en is 
een matige bijmenging met koolas waargenomen. Verder blijken in de sleuven van de overige ruimtelijke 
eenheden (RE1 t/m RE5) sporen tot matige bijmengingen met puin, beton en stenen aanwezig (tot 
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maximaal 1,3 m-mv. In de grond van proefsleuf re6sl1 (0,5-1,0 m-mv) is asbesthoudende aangetoond in 
een gewogen gehalte boven de interventiewaarde. Het betreft goed hechtgebonden materiaal uit de 
fractie > 16mm. De verontreiniging met asbest is in zowel horizontale als verticale richting afgeperkt. In 
westelijke zijn wordt de verontreiniging afgeperkt door de contouren van de voormalige watergang. In het 
dempingsmateriaal en in de onderliggende sliblaag zijn maximaal licht verhoogde gehalten met zware 
metalen, PAK en minerale olie aangetoond. Het onderzochte puin (met matige koolas bijmenging) 
betreft een toepasbare bouwstof (geen uitloog uitgevoerd). Daar waar de interventiewaarde voor asbest 
wordt overschreden is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Het geschat 
verontreinigd bodemvolume (asbest > I) bedraagt 50 m3. Het betreft een geval van zorgplicht en derhalve 
dient de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden verwijderd. De sterke verontreinigingen met 
asbest in de grond vormt belemmeringen voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie en 
dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd. Er wordt voorafgaand aan de verwijdering van de 
asbesthoudende grond/puin een BUSmelding te worden ingediend bij het bevoegd gezag. In bijlage 3 is 
het nader bodemonderzoek opgenomen.

4.1.2  Milieuzonering

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, 
gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt 
vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' 
(VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst 
opgenomen met daarin de aan te houden richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. 
Indien van deze richtafstand afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat 
wordt gedaan. Het zo scheiden van milieubelastende en –gevoelige functies dient twee doelen: 

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 
gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen); 

2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) 
zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen. 

4.1.2.1  Milieuzonering vanuit de projectlocatie

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een rundveebedrijf met laboratorium opgericht. In de VNG 
handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' zijn ten aanzien van een rundveebedrijf met laboratorium 
richtafstanden opgenomen ten aanzien van geluid, geur, fijn stof en gevaar. Als binnen deze afstanden 
gevoelige objecten gelegen zijn veroorzaakt het rundveebedrijf met laboratorium hinder aan deze 
gevoelige objecten en zullen maatregelen getroffen moeten worden deze hinder te beperken.

De grootste richtafstand uit de VNG handreiking bedraagt 100 meter (voor geur). Het dichtstbijzijnd 
gevoelig object bevindt zich op ongeveer 100 meter van de projectlocatie (gemeten van grens van de 
inrichting tot woning). Hiermee is het dichtstbijzijnd gevoelig object ver genoeg van de projectlocatie 
gelegen en wordt door de voorgenomen ontwikkeling geen hinder veroorzaakt. 

4.1.2.2  Milieuzonering ten aanzien van de projectlocatie

Als bij een inrichting nieuwe gevoelige objecten worden opgericht in het kader van geur, geluid, 
luchtkwaliteit of externe veiligheid, dan mag dit gevoelig object geen hinder ondervinden van eventueel 
omliggende hinder veroorzakende inrichtingen.Tevens mag de ontwikkeling van een nieuw gevoelig 
object geen belemmering zijn van de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen gevoelige objecten opgericht in het kader van geluid, 
geur, luchtkwaliteit en/of externe veiligheid. Hiermee zal op de projectlocatie geen hinder ondervonden 
worden van eventueel omliggende bedrijven en/of inrichtingen en zullen geen bedrijven en/of 
bestemmingen in de ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
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4.1.3  Geur

De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 12 december 2006. 
Op 18 december 2006 is de Wet geurhinder en veehouderij gepubliceerd.

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en 
getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. 

Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. Voor overig rundvee en 
jongvee geldt een minimaal aan te houden afstand, voor deze soorten geldt geen geuremissiefactor. 
Hiervoor dienen de minimale afstanden van 50 meter tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde 
kom, en 100 meter tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom te worden aangehouden. Aan 
deze afstand wordt op de planlocatie aan voldaan.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. De gemeente 
Leeuwarden heeft een eigen geurbeleid, Geurverordening Gemeente Leeuwarden 2014. De locatie 
Brédyk 32 valt echter niet onder deze geurverordening. Dit houdt in dat de wettelijke normen 
aangehouden moeten worden. In dit geval voor een bedrijf met dieren zonder geuremissiefactor, een 
minimale afstand van 50 meter tot een geurgevoelig object. Hieraan wordt voldaan. Gelet op de grote 
afstand tot omliggende geurgevoelige objecten is echter geen geurhinder te verwachten.

4.1.4  Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer 
goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking getreden. 
De wet vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Met name paragraaf 5.2 uit genoemde wet is veranderd. 
Omdat 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe 5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet 
luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 
'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen 
juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over luchtkwaliteitseisen. 
Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de luchtverontreiniging, hoeven volgens 
het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het 
Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden bijdraagt 
is NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram per m3 (µg/m3) voor fijn stof en stikstofoxiden (NO2). 

Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht om overal de Europese 
grenswaarden te halen. Daarom is ook een pakket aan maatregelen opgenomen: zowel (generieke) 
rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket aan 
maatregelen zorgt ervoor dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim 
worden gecompenseerd. Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost. In het NSL 
worden de effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Het NSL omvat 
dus alle cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de luchtkwaliteit. 

4.1.4.1  Uitbreiding in dieraantallen

In augustus 2009 heeft InfoMil de “Handreiking bij beoordelen fijn stof bij veehouderijen” gepubliceerd. In 
mei 2010 is deze vastgesteld en definitief gemaakt. Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor 
de gemeente als bevoegd gezag, bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor nieuwe vestigingen en 
uitbreidingen, die van invloed kunnen zijn op de luchtkwaliteit. De handreiking geeft op basis van 
rekenvoorbeelden aan wanneer een project als NIBM beschouwd kan worden.

In het onderhavige project is er sprake van een omvang van de veestapel van 382 stuks jongvee en 32 
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overig rundvee. Volgens de lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, bedraagt de fijnstofemissie: 
382 jongvee x 38 g/dier/jaar = 14.520 g/jaar. 

32 overig rundvee x 170 g/dier/jaar = 5.440 g/jaar. 

De handreiking bij beoordelen fijn stof bij veehouderijen geeft grenswaarden ten aanzien van de totale 
emissie bij afstanden oplopend van 70 – 160 meter. Bij 70 meter is de NIBM-vuistregelgrens 324.000 
g/jaar oplopend tot 1.376.000 g/jaar bij 160 meter. Dit betekent concreet dat op 70 meter elk project 
met een emissie minder dan 324.000 g/jaar oplopend tot op 160 meter elk project met een emissie 
minder dan 1.376.000 g/jaar als NIBM is aan te merken. De grenswaarden voor de verschillende 
afstanden zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen op een afstand van 230 meter van de projectlocatie 
(gemeten van emissiepunt tot gevel woning). Hiervoor geldt een NIBM-vuistregelgrens van 1.376.000 
g/jaar. In onderhavig geval is sprake van een emissie van 19.960 g/jaar. Dit is minder dan de 
NIBM-vuistregelgrens, waarmee de voorgenomen uitbreiding als NIBM is aan te merken. 

4.1.4.2  Uitbreiding van verkeersbewegingen

In onderhavig geval is sprake van en toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de 
projectlocatie. Om te bepalen of de toename van het aantal verkeersbewegingen zorgt voor een in 
betekenende mate toenemende uitstoot van fijn stof en stikstofoxide, is met de NIBM-rekentool van 
InfoMil een berekening gemaakt. De grens voor een project dat als NIBM kan worden aangemerkt is 1,2 
µg/m3. Zoals te zien in de volgende figuur wordt de grens van 1,2 µg/m3 met de voorgenomen 
ontwikkeling niet overschreden, waarmee gesteld kan worden dat ook ten aanzien van de toename van 
het aantal verkeersbewegingen sprake is van een NIBM-project.

NIBM rekentool

Bron: Infomil 
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4.1.4.3  Woon- en leefk limaat

Naast effecten op de omgeving moet ook onderzocht worden of ter plaatse van de voorgenomen 
ontwikkeling een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Hierbij is het van belang te kijken 
naar de feitelijke luchtkwaliteit ter plaatse. Dit is echter alleen van belang als gevoelige objecten in het 
kader van de luchtkwaliteit worden opgericht.

In onderhavig geval is geen sprake van het oprichten van een gevoelig object in het kader van de 
luchtkwaliteit. Hiermee kan verdere toetsing achterwege blijven. Ten aanzien van luchtkwaliteit zijn geen 
belemmeringen te verwachten. 
 

4.1.5  Geluid

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, 
is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern van de wet is dat 
geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van 
wegverkeer, spoorweg en industrie. De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige 
bestemmingen: 

1. Woningen.
2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische 
kleuterdagverblijven, etc. 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De 
belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn industrielawaai, 
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende 
voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.

Het aantal verkeersbewegingen zal bij de voorgenomen ontwikkeling toenemen. Dit is nader uitgewerkt 
in de paragraaf "Verkeersbewegingen" (paragraaf 4.3.2). Tevens is een goede ontsluiting aan de Brédyk 
gerealiseerd, waarbij op eigen terrein voldoende gelegenheid is om te keren en parkeren. Hiermee zal de 
geluidbelasting die wordt veroorzaakt door vrachtverkeer niet verder toenemen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidoverlast veroorzakende inrichtingen opgericht. 
Hiermee is geen sprake van een toename van het eventueel veroorzaakte industrielawaai van de 
projectlocatie aan de omgeving.

Er is door Sain milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de oprichting van het 
CRV Dairy Breeding Center aan de Brédyk 32 te Wirdum (gemeente Leeuwarden). Het onderzoek gaat 
over de nieuwe, voorgenomen bedrijfssituatie. In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het 
piekgeluidsniveau berekend op de woningen die in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is 
aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het verkeer van en naar het bedrijf.

In het onderzoek is rekening gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens een drukke dag 
kunnen voorkomen. Het gaat onder andere om de stalventilatie, het lossen van voer, het afvoeren van 
drijfmest en het inkuilen van gras.

De geluidsnorm waaraan het gemiddelde geluidsniveau moet voldoen, is situatie-afhankelijk. Bij voorkeur 
moet voldaan worden aan de 'richtwaarde' die past bij de aard van de omgeving. Lukt dat niet, dan 
kunnen er mogelijkheden zijn voor een ruimere geluidsnorm, bijvoorbeeld omdat het gaat om een 
bestaande, vergunde geluidsbron of omdat het heersende referentieniveau hoger is dan de richtwaarde. 
Uit het onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de 'richtwaarde'.

De piekgeluidsniveaus die bij het bedrijf kunnen voorkomen voldoen aan de algemeen aanvaarde en bij 
vergunningverlening gebruikelijke geluidsnorm. Geluidsbelasting door verkeer op de openbare weg (van 
en naar het bedrijf) Uit het onderzoek blijkt, dat in alle situaties voldaan wordt aan de geluidsnorm 
(voorkeursgrenswaarde). Het akoestisch onderzoek is opgenomen in  bijlage 6.
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4.1.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die activiteiten 
kunnen bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten 
kunnen een risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de risico's van het opstijgen en 
landen op vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in 
twee risicomaten; het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of dit plan is 
gelegen binnen een risicocontour en/of het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen de risicocontour 
en/of het invloedsgebied van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke 
stoffen (o.a. LPG en benzine) worden vervoerd.

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening 
en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn standaard afstanden opgenomen waarbij wordt 
voldaan aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. Het Bevi is van toepassing op 
vergunningplichtige risicovolle bedrijven en nabij gelegen, al dan niet geprojecteerde, (beperkt) 
kwetsbare objecten. In artikel 2 lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle 
bedrijven. Voor toepassing van het Bevi wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe 
situatie. De uitbreiding van het bedrijf leidt er niet toe dat dit onder werking van het Bevi komt te vallen.

4.1.6.1  Transport (spoor-, vaar- en autowegen)

Voor ruimtelijke plannen zijn spoorwegen, vaarwegen en autowegen risicorelevant als er binnen een 
zone van 200 meter vanaf de transportas een ontwikkeling gepland wordt. Ten aanzien van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen is op 1 april 2015 het nieuwe Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in 
werking getreden. Dit besluit regelt onder meer dat een volledige verantwoording van het groepsrisico 
opgesteld dient te worden indien een ontwikkeling binnen 200 meter van een transportroute plaatsvindt. 
In een dergelijk geval zal aandacht besteed moeten worden aan de volgende punten:

1. Mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval.

2. Zelfredzaamheid ten aanzien van nog niet gerealiseerde (beperkt) kwetsbare objecten.

3. Dichtheid van personen en de verwachte veranderingen.

4. Hoogte van het groepsrisico.

5. Maatregelen ter beperking van het risico (waaronder stedenbouwkundige opzet, bouwkundige 
voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte)

6. Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen 
daarvan.

Op 16 maart 2015 is door Brandweer Fryslan een advies uitgebracht met betrekking tot het 
optimaliseren van de veiligheidssituatie. Dit advies is opgenomen in bijlage 4. De brandweer heeft in 
haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron: plaatsgebonden risico, 
groepsrisico, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

Volgens de Brandweer Fryslan kunnen de punten 3 tot en met 6 buiten beschouwing blijven indien:

1. Het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de orientatiewaarde.

2. Het groepsrisico, niet meer dan tien procent toeneemt en de orientatiewaarde niet wordt 
overschreven.

Wanneer de ontwikkeling verder dan 200 meter van de transportas(sen) is gelegen kan worden volstaan 
met de punten 1 en 2. 

In dit geval geldt dat de ontwikkeling plaatsvindt op ongeveer 235 meter van de nieuw aangelegde N31 
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(de Haak om Leeuwarden). Dit betekent dat, indien zich een ernstig ongeval met gevaarlijke stoffen 
voordoet, de locatie in de derde ring gelegen is. In deze derde ring zijn secundaire branden te 
verwachten en zal ongeveer 2% van de buitenshuis aanwezige personen om het leven komen. Personen 
die zich ten tijde van het ongeval in de derde ring bevinden dienen te vluchten tot de vierde ring 
(minimaal 400 meter) of moeten binnen schuilen. Over het algemeen wordt een afstand van 200 meter 
overbrugbaar geacht, dit zal in dit geval dan ook geen knelpunten opleveren ten aanzien van 
zelfredzaamheid. 

Daarnaast kent de circulaire de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Indien binnen het 
invloedsgebied (binnen 200 meter vanaf de as van de transportroute) nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien 
en er een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of een significante stijging van 
het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het RO-besluit, het groepsrisico te worden 
verantwoord.

Nabij de planlocatie (binnen een afstand van 200 meter) zijn transportroutes waarover mogelijk transport 
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt gelegen. 

4.1.6.2  Transport- en buisleidingen

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid buisleidingen (Revb) in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 
normstelling is hierbij in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

In het 'Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen' (VROM, 19 maart 2010 geactualiseerd) staan in 
bijlage 6 inventarisatieafstanden genoemd. Voor de inventarisatie van de bebouwing is een bepaalde 
afstand waarbinnen een inventarisatie noodzakelijk wordt geacht. De inventarisatieafstand loopt uiteen 
van 45 meter bij een leidingdiameter van 4 inch en een druk van 40 bar tot 580 meter bij een 
leidingdiameter van 42 inch en een druk van 80 bar. Deze afstanden gelden aan weerszijden van de 
betreffende leiding.

In de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, zoals vastgesteld op 12 oktober 2012, zijn de 
invloedsgebieden van buisleidingen voor transport weergegeven. Indien binnen de invloedsgebieden 
ontwikkelingen plaatsvinden dient het groepsrisico te worden verantwoord.

De Brandweer Fryslan heeft op 16 maart 2015 een advies uitgebracht. Zij geeft aan dat in de nabijheid 
van het plangebied een tweetal buisleidingen aanwezig zijn. De inrichting en de geplande uitbreiding 
liggen volledig binnen de eerste ring van de zwaarste aardgasleiding. Dit betekent dat aanwezige 
personen bij een incident bij deze leiding (indien de leiding ook daadwerkelijk ontsteekt) om het leven 
zullen komen. Personen die zich op en rond het terrein bevinden zullen moeten vluchten tot in de derde 
ring (minimaal 750 meter). Over het algemeen wordt een afstand van 200 meter als overbrugbaar geacht. 
Deze afstand wordt in dit geval overschreden waardoor de zelfredzaamheid van de aanwezige personen 
onder druk komt te staan.  

4.1.6.3  Plaatsgebonden risico

In onderhavige situatie is sprake van een agrarisch bedrijf. Een agrarisch bedrijf veroorzaakt zelf vaak 
geen risico's voor de woon- en leefomgeving in het kader van externe veiligheid en is daarom vaak geen 
Bevi inrichting, mits geen risicovolle elementen worden opgericht als propaantanks, koelinstallaties of 
vergistingsinstallaties. In onderhavige situatie is geen sprake van het oprichten van dergelijke risicovolle 
installaties, waarmee het agrarisch bedrijf geen Bevi inrichting is en geen risico's aan de directe 
omgeving zal veroorzaken.

Naast het feit dat een inrichting geen onevenredige risico's voor de woon- en leefomgeving mag 
veroorzaken, mag een gevoelige inrichting (waar veelvuldig mensen aanwezig zijn) ook geen hinder 
ondervinden van mogelijk in de omgeving aanwezige inrichtingen.

Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in vastgelegde risicocontouren. Deze risicocontouren 
worden bepaald aan de hand van de kans dat zich in een gebied een ongeval met fatale afloop voordoet. 
Binnen de risicocontouren is de kans gelijk aan of groter dan 1 op 1 miljoen (10-6) per jaar dat zich een 
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ongeval voordoet met een fatale afloop. Indien een ontwikkeling plaatsvindt binnen een risicocontour dan 
dient het plaatsgebonden risico te worden verantwoord.

Volgens de Risicokaart, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de planlocatie niet binnen de 
risicocontour (10-6 per jaar) gelegen van een mogelijke risicobron. 

Risicokaart. 
Bron: Interprovinciaal overleg (IPO).

Gezien de planlocatie niet binnen een risicocontour (10-6 per jaar) van een risicobron is gelegen, zijn ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico geen belemmeringen te verwachten. 

4.1.6.4  Groepsrisico

Naast het plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico in acht te worden genomen. Hierbij is het 
van belang te kijken of de planlocatie binnen een invloedsgebied van een risicobron of transportroute is 
gelegen.

De planlocatie is binnen een invloedsgebied van een risicobron en/of transportroute gelegen. Het is van 
belang of de personendichtheid binnen het invloedsgebied onevenredig toeneemt.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal de personendichtheid toenemen. Voor risicovolle inrichtingen zijn 
invloedsgebieden ten aanzien van het groepsrisico vastgelegd. Bij de voorgenomen ontwikkeling betreft 
het een invloedsgebied van een transportroute.

Voor een transportroute geldt een afstand van 200 meter. De planlocatie is gelegen op ongeveer 50 
meter van de betreffende risicobron, waarmee deze niet ver genoeg van de risicobron is gelegen.

Om te bepalen of sprake is van een onevenredige toename van het groepsrisico dient hiertoe een 
berekening te worden gemaakt. Hierbij worden alle van belang zijnde factoren afgewogen tegenover het 
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groepsrisico ter plaatse. 

Bureau Externe Veiligheid Friesland (EVF) heeft op 30 juni 2014 advies uitgebracht over het aspect 
Externe veiligheid. Dit advies is opgenomen in bijlage 4. In dit advies heeft een toets aan het 
groepsrisico plaatsgevonden. Het EVF stelt dat het groepsrisico kan worden vertraagd dan wel 
geoptimaliseerd door binnen de invloedsgebieden van de aardgastransportleidingen geen nieuwe 
kwetsbare objecten te realiseren. Het EVF concludeert dat het aspect exterene veiligheid geen 
belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan. Het advies van de Brandweer van 16 
maart 2015 heeft niet tot gevolg dat dit advies leidt tot andere conclusies. 

4.1.7  Lichthinder

In rundveestallen wordt de laatste jaren steeds meer verlichting toegepast. Tezamen met hogere goot- 
en nokhoogtes en de toepassing van open zijgevels kan dit leiden tot meer lichtuitstoot naar de 
omgeving. Omwonenden kunnen hier hinder van ondervinden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een 
lichtbron effecten kan hebben op de flora en fauna in de omgeving. Om overlast te voorkomen dient 
daarom lichthinder zoveel mogelijk te worden tegengegaan.

In de stallen is verlichting aanwezig. Deze verlichting is doorgaans alleen gebruik tussen 6.00 en 23.00 
uur. De zijgevels van de nieuwe stallen zijn zo min mogelijk gesloten. Door toepassing van erfbeplanting 
blijft de hinder ten gevolge van licht beperkt. de gemeente Leeuwarden heeft geen beleid ontwikkeld met 
betrekking tot licht in agrarische stallen in het buitengebied. Gelet op de grote afstand tot de 
dichtstbijzijnde woningen, zijn er voor het Dairy Breeding Center formeel niet of nauwelijks beperkingen 
wat betreft lichtuitstoot.

Hiermee zal bij de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zijn van onevenredige lichthinder aan de 
omgeving. 

4.1.8  Directe ammoniakschade

Bij een intensief varkens- of pluimveebedrijf kan sprake zijn van directe ammoniakschade. Dit is de 
schade die ammoniak uit de stallen van dergelijke bedrijven kan veroorzaken aan gewassen die 
verbouwd worden nabij de stal.

In het Activiteitenbesluit is ammoniakschade echter niet opgenomen omdat dit wordt gezien als 
bedrijfsschade in plaats van als milieuschade. Het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek heeft 
in 1981 het rapport “Stallucht en Planten” opgesteld. Hierin worden de gevolgen van ammoniak uit 
dergelijke bedrijven op verschillende gevoelige planten en/of bomen uiteengezet. In dit rapport zijn 
richtafstanden opgenomen tussen de stallen en gevoelige planten en/of bomen. Indien gewenst kan in 
het bestemmingsplan rekening gehouden worden met de in het rapport genoemde afstanden tussen 
bedrijfsmatige boomkwekerijen en de stallen.

In 1996 is het rapport aangevuld met het rapport "Effecten van ammoniak op planten in de directe 
omgeving van stallen, update van een risicoschatting" van het Instituut AB-DLO van het Ministerie van 
LNV. In november 1998 is door middel van een mailing aan de Nederlandse gemeenten algemene 
bekendheid aan dit rapport gegeven. Tevens is de bijbehorende notitie "Risico van gewasschade in de 
directe omgeving van ammoniakbronnen” van AB-DLO van 23 juli 1997 bekend gemaakt. De vraag is, in 
hoeverre ook dit rapport en deze notitie bij de beoordeling van directe ammoniakschade afkomstig van 
een vergunningplichtige inrichting betrokken dient te worden.

Hierover heeft de Raad van Staten een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat deze notitie bij beoordeling 
van plannen of projecten ten behoeve van een varkens- en/of pluimveebedrijf niet gehanteerd hoeft te 
worden. De richtafstanden uit het rapport “Stallucht en Planten” kunnen echter toegepast worden.

Het rapport 'Stallucht en Planten” geeft richtafstanden van 50 meter tussen stallen en gevoelige planten 
en bomen (zoals coniferen) en 25 meter tussen stallen en minder gevoelige planten en bomen.

Nabij de projectlocatie zijn geen bedrijfsmatige boomkwekerijen gelegen welke directe 
ammoniakschade zouden kunnen ondervinden van het bedrijf van de initiatiefnemer. Hiermee zal geen 
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sprake zijn van directe ammoniakschade. 

4.1.9  Voortoets MER-beoordeling

4.1.9.1  Algemeen

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Uit dit besluit blijkt dat 
toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst ontoereikend is om de vraag te beantwoorden of een 
m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Indien een activiteit een omvang heeft die onder 
de grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling 
te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen worden 
uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. In het kader van de 
wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft aan hoe moet 
worden vastgesteld of een activiteit, met een omvang onder de drempelwaarde, toch belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu heeft. In de handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat 
betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de 
drempelwaarden liggen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 
worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. 

Uit deze toets kan een van twee onderstaande conclusies volgen: 

1. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten. 
of

2. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uit te sluiten. 

In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig, in het andere geval dient een 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd. Die toetsing in 
het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de selectiecriteria in 
bijlage III van de EU-richtlijn milieubeoordeling projecten. 

4.1.9.2  Dit project

Dit project voorziet in het wijzigen van de bedrijfsvoering naar het houden van 382 stuks jongvee en 32 
stuks overig rundvee. De beoordelingsplicht geldt vanaf een toename van 340 stuks jongvee.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten. De bijlage 
maakt onderscheid in de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het 
potentiële effect. Hieronder wordt hier nader op ingegaan.

1. Kenmerken van het project:

Het betreft een project van geringe omvang ten aanzien van het aantal te houden dieren. In de omgeving 
zijn geen andere projecten bekend die leiden tot cumulatieve effecten.

Er is binnen het project slechts gering sprake van gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De productie van 
afvalstoffen beperkt zich tot een geringe hoeveelheid mest/reststoffen. Onevenredige verontreiniging en 
hinder is, gelet op de geringe bedrijfsomvang, ook niet te verwachten. Er worden enkel reguliere stoffen 
en technologieën gebruikt. Gelet hierop is er geen verhoogd risico op ongevallen.

2. Plaats van het project:

Het project is niet gelegen in een gebied dat, gelet op de landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarde kwetsbaar is voor een nieuwe kleinschalige invulling van een bestaand erf. 

3. Kenmerken van het potentiële effect:

De potentiële effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn zeer gering en lokaal. Er is geen sprake 
van toename toename van ammoniakemissie uit de dierverblijven en ammoniakdepositie op beschermde 
natuurgebieden in de omgeving ten opzichte van de bestaande situatie. De voorgenomen ontwikkeling 
zal geen nadelige effecten op beschermde natuurgebieden tot gevolg hebben. Dit is nader uitgewerkt in 
de paragraaf "Gebiedsbescherming" (paragraaf 4.2.1). 
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In de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken en de toetsing van haalbaarheidsaspecten in deze 
onderbouwing komen ook geen effecten op te beschermen waarden in of in de omgeving van het 
projectgebied naar voren. Op 9 maart 2015 heeft het College op basis van de MER aanmeldnotitie 
besloten dat er geen milieu effect rapportage opgesteld behoeft te worden. Op basis hiervan kan 
geconcludeerd worden dat het milieubelang van de ontwikkeling die met dit project wordt mogelijk 
gemaakt in voldoende mate is afgewogen en dat er  geen nadelige effecten zijn te verwachten. 

4.2  Ecologie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake is van negatieve 
effecten op de (mogelijke) natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming 
en soortenbescherming. 

4.2.1  Gebiedsbescherming

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. Sinds 1 oktober 2005 zijn hierin 
ook de bepalingen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld met de vroegere 
Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten en het Verdrag van Ramsar verwerkt. 

In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd:

1. Natura 2000 gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden).
2. Beschermde Natuurmonumenten.
3. Wetlands. 

Naast deze drie soorten gebieden is er de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) die in het 
kader van de gebiedsbescherming van belang is. De (P)EHS is een samenhangend netwerk van 
belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe 
natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de 
hoofddoelstelling van het Nederlandse natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, 
versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. 
Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang:  

1. Vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden.
2. Verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden.
3. Verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke 

natuurkwaliteit haalbaar is. 

Daarnaast is het bij uitbreiding van agrarische bedrijven van belang te kijken naar de invloed op 
mogelijke (zeer) kwetsbare gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij, de 
zogenaamde Wav-gebieden. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden waarbij toename van de uitstoot 
van ammoniak op deze gebieden kan leiden tot een onevenredige aantasting ervan. 

4.2.1.1  Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands

Natura 2000 gebieden:

De Natura 2000 gebieden bestaan uit de Vogelrichtlijngebieden en de Habitatrichtlijngebieden.

Vogelrichtlijngebieden:

De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het gaat niet 
alleen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die voorkomen op het 
Europese grondgebied van de lidstaten. Na de publicatie van deze richtlijn in 1979 kregen de lidstaten 
twee jaar de tijd om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te laten treden om 
aan de bepalingen en dus de doelstelling van deze richtlijn te voldoen. 

Bij dit laatste gaat het globaal om twee zaken: enerzijds het implementeren van de richtlijnen binnen de 
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Nederlandse regelgeving en anderzijds de aanwijzing van speciale beschermingszones. In 2000 heeft 
Nederland een aanvullende lijst van gebieden die zijn aangewezen als speciale beschermingszone bij de 
Europese commissie ingeleverd.

Habitatrichtlijngebieden:

De Habitatrichtlijn richt zich op de biologische diversiteit door instandhouding van natuurlijke habitat en 
wilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel van deze natuurlijke 
habitat en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang. Hiervoor wordt een Europees 
ecologisch netwerk gevormd door middel van de aanwijzing van speciale beschermingszones. 
Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn ook soortenbescherming. Deze aanwijzingsprocedure, die verschilt 
van die in de Vogelrichtlijn, is nog niet afgerond en de aangemelde gebieden hebben nog geen 
definitieve status. Doch moeten sinds 1 februari 2009 ook worden opgenomen in vergunningverlening op 
grond van de Natuurbeschermingswet.

Beschermde Natuurmonumenten:

Beschermde Natuurmonumenten zijn gebieden die in belangrijke mate bijdragen aan de internationale 
doelstellingen voor het behoud van de biodiversiteit. Met de intrede van de Natura 2000 gebieden zijn de 
gebieden welke overlappen met een aanwijzing als Natura 2000 gebied komen te vervallen. Er zijn 
echter gebieden zonder aanwijzing als Natura 2000 gebied, welke bescherming behoeven. Een 
planologische bescherming (door het bestemmen als bos- en/of natuurgebied) is niet voldoende, omdat 
deze geen bescherming biedt tegen wijzigingen in de omgeving als stikstofdepositie, 
ammoniakdepositie of wijzigingen in de waterhuishouding. Bescherming van Beschermde 
Natuurmonumenten vindt daarom plaats middels de Natuurbeschermingswet.

Wetlands:

Op 2 februari 1971 is de Ramsar-conventie ondertekend. In Nederland is dit "Verdrag van Ramsar" op 23 
september 1980 in werking getreden. Het Verdrag van Ramsar is gericht op het behoud van 
watergebieden van internationale betekenis, met name als verblijfplaats voor watervogels. Het 
toepassingsgebied van het Verdrag van Ramsar is het grondgebied van de partijen, hetgeen de 
territoriale zee omvat. Een belangrijke verplichting van de partijen bij het Verdrag van Ramsar is het 
aanwijzen van watergebieden die in aanmerking komen voor opname in een lijst van watergebieden met 
internationale betekenis.

Wetlands hebben verschillende functies, namelijk:

Wetlands zijn onmisbaar voor watervogels, zoals eenden, zwanen, ganzen en steltlopers, vooral als 
ze op internationale trekroutes van deze vogels liggen, en voor andere dieren die van water 
afhankelijk zijn.
In ondiepe kustzones zijn wetlands de kraamkamer voor vissen en andere zeedieren.
De gebieden worden gebruikt voor de visserij en scheepvaart, vormen een buffer tegen 
overstromingen, zorgen voor drinkwater (zoals in de Biesbosch) en kunnen worden gebruikt voor 
oeverrecreatie en als woonomgeving. 

In Nederland zijn de Wetlands aangewezen als Natura 2000 gebieden, waarmee zij beschermd worden 
middels de Natuurbeschermingswet.

Zoals te zien in de volgende figuur is de projectlocatie niet in een Natura 2000 gebied, Beschermd 
Natuurmonument of Wetland gelegen. Het dichtstbijzijnde beschermd gebied is gelegen op een afstand 
van ongeveer 7,2 km van de projectlocatie. Op een dergelijke afstand is het mogelijk dat de 
voorgenomen ontwikkeling van invloed is op het betreffende gebied. 
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Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 
Bron: Google; Alterra Wageningen UR; Ministerie van EL&I.

4.2.1.2  Natuurbeschermingswet

Bij de provincie Friesland is een Natuurbeschermingswet vergunning aangevraagd. De Natura 2000 
gebieden zijn op grote afstand gelegen van de planlocatie, waar het niet verwacht wordt dat de wijziging 
van de bedrijfsvoering zal zorgen voor significante effecten op de omliggende Natura 2000 gebieden. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is Alde Feanen. De depositie blijft in de gewenste situatie gelijk ten 
opzichte van de vergunde situatie. De Groote Wielen wordt door de provincie Fryslân aangemerkt als 
één van de gebieden zonder stikstofgevoelige vegetatie. Voor dit gebied is dan ook geen vergunning 
benodigd. Andere effecten zijn op een afstand van 7,2 kilometer niet te verwachten.

De ammoniakdepositie op de rand van 'Alde Feanen' bedraagt 0,22 mol/h/jr. Voor dit gebied geldt een 
kritische depositiewaarde van 700 mol/h/jr. Er is een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd bij 
de provincie Fryslân. De Natuurbeschermingswet vergunning is door de provincie Fryslân verleend.

4.2.1.3  Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de 
natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden 
geïsoleerd komen te liggen en planten en dieren uitsterven, waardoor natuurgebieden hun waarde 
zouden verliezen. De EHS wordt gezien als de ruggengraat van de natuur.

De EHS bestaat uit:

Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones 
hiertussen.
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Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden).
Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).

Een Ecologische Verbindingszone (EVZ) is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of 
herstelde natuur). Ecologische Verbindingszones worden aangelegd om migratie van dieren en planten 
tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken.

De ligging van een projectlocatie binnen de EHS (met bijbehorende beheersgebieden) of een EVZ 
betekent een beperking in de ontwikkelingsmogelijkheden. Het uitgebreide netwerk van natuurgebieden 
mag niet in onevenredige mate worden verstoord. In enkele gevallen wordt uitbreiding of ontwikkeling in 
of nabij een natuurgebied toegestaan, mits de geschade natuur op passende wijze wordt 
gecompenseerd.

Zoals te zien in de volgende figuur is de projectlocatie niet in de EHS of een EVZ gelegen. 

Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones. 
Bron: Provincie Fryslan

Gezien de projectlocatie niet in de EHS of in een EVZ is gelegen zal de voorgenomen ontwikkeling geen 
nadelige invloed hebben op deze gebieden en staat het project de ontwikkeling van deze gebieden niet 
in de weg.

4.2.1.4  Kwetsbare gebieden ingevolge de Wet ammoniak en veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Wav vormt een 
onderdeel van de nieuwe ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van veehouderijen. Deze nieuwe 
regelgeving kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met daarnaast aanvullend beleid 
ter bescherming van de (zeer) kwetsbare gebieden. Deze (zeer) kwetsbare gebieden ingevolge de Wav 
(Wav-gebieden) zijn gebieden die nadelige invloed kunnen ondervinden als de uitstoot van ammoniak op 
deze gebieden toeneemt. Ter bescherming van deze gebieden is een zone van 250 meter rondom deze 
gebieden aangewezen als buffer om ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze gebieden te beperken.

Zoals te zien in de volgende figuur is de projectlocatie niet in een Wav-gebied of een zone van 250 meter 
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daaromheen gelegen. Hiermee zullen geen Wav-gebieden onevenredig worden aangetast met de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Wav-gebieden. 
Bron: Provincie Friesland

4.2.2  Soortenbescherming

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van 
populaties van soorten die bescherming behoeven. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke 
plannen of projecten negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er 
compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden. 

Voor de soortenbescherming geldt dat deze voor elk projectgebied geldt. In elk gebied kunnen 
bijzondere soorten voorkomen en/of elk projectgebied kan geschikt zijn voor deze soorten. Voor alle 
aanwezige flora en fauna geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing 
is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient men zoveel 
als redelijkerwijs mogelijk is te handelen op een wijze waarop nadelige gevolgen voor flora en fauna 
kunnen worden voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 
mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
tijdig maaien van taluds of het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden buiten het broedseizoen. Bij 
realisatie van dit project zal deze zorgplicht in acht worden genomen.

In het kader van de soortenbescherming dient beoordeeld te worden wat via het ruimtelijke project wordt 
toegelaten in aanvulling op wat al mogelijk is. Zo is sloop van bebouwing of het verrichten van werken 
(maaien, kappen etc.) vaak ook al mogelijk zonder een ruimtelijk besluit in het kader van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee wordt voorliggend project echter niet ontslagen van een integrale 
blik op het totale project: dus inclusief ingrepen die ook zonder het beoogde Wro-besluit mogelijk zijn. 

De Flora- en faunawet maakt onderscheid in verschillende categorieën waarin de beschermde soorten 
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flora en fauna zijn onderverdeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:

Soorten van lijst 1 van de Flora- en faunawet.
Soorten van lijst 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet.
Soorten van de Rode Lijst van het ministerie van EL&I. 

Voor mogelijk voorkomende soorten die op lijst 1 van de Flora- en faunawet staan geldt een vrijstelling. 
Bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te 
vragen.

Voor mogelijk voorkomende soorten die op lijst 2 en/of 3 van de flora- en faunawet staan geldt dat deze 
ontheffingsplichtig zijn. Het is echter niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen wanneer mitigerende 
en compenserende maatregelen worden getroffen. Dit houdt in dat maatregelen moeten worden getroffen 
om mogelijke schade te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Voor mogelijk voorkomende soorten die op de rode lijst van het Ministerie van EL&I staan geldt dat deze 
soorten, zolang zij niet in een van de andere bijlagen uit de Flora- en faunawet (inclusief vogel- en 
habitatrichtlijn), geen juridische bescherming genieten en dat geen ontheffing nodig is.

Daarnaast zijn voor vogels richtlijnen opgenomen vanuit de Vogelrichtlijn. Alle vogels zijn namelijk 
beschermd in het kader van de vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de omgeving van het 
projectgebied tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) zullen sterke negatieve effecten hebben op de 
meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van reproductie. Werkzaamheden 
in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. Indien broedvogels binnen het broedseizoen worden 
verstoord, wordt wettelijk gezien geen ontheffing verleend. Buiten het broedseizoen kan wel ontheffing 
worden verleend.

Tevens zijn voor enkele soorten richtlijnen opgenomen vanuit de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten zijn 
beschermde gebieden aangewezen (Natura 2000). Bescherming van deze soorten vindt plaats door de 
gebiedsbescherming.

De grond op de projectlocatie bestaat voornamelijk uit bedrijfsgebouwen en grasland en is regelmatig in 
beroering. Hiermee is het aannemelijk dat zich binnen het projectgebied geen beschermde soorten 
planten bevinden. Hiermee kan worden aangenomen dat met de voorgenomen ontwikkeling geen 
bedreigde soorten planten worden aangetast.

Om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk schadelijk is voor (leefgebieden van) in het 
projectgebied en in de omgeving mogelijk aanwezige soorten flora en fauna is een Natuurtoets door 
Aquator uitgevoerd. Het rapport is opgenomen in bijlage 5. Hieronder worden de bevindingen 
weergegeven.

Vogels

In het plangebied en de directe omgeving komen zeer waarschijnlijk een aantal soorten vogels voor. In 
de sloot aan de zuidzijde zijn, tijdens het veldbezoek wilde eenden en een waterhoentje gezien. Het 
plangebied biedt broedgelegenheid aan algemene vogelsoorten als merel, koolmees, winterkoning, etc. 
De omgeving van het plangebied biedt mogelijk eveneens broedgelegenheid aan weidevogels. Er zijn 
geen nesten van roofvogels of uilen aangetroffen in de bomen die verwijderd worden.

Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens zijn 10 soorten vleermuizen waargenomen binnen een afstand van 10 
km van het plangebied: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, 
baardvleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis, tweekleurige vleermuis en 
franjestaart. Alle inheemse soorten vleermuizen zijn opgenomen in tabel III van de Flora- en Faunawet. 
Ze zijn allemaal zwaar beschermd. Als verblijfplaats maken diverse soorten vleermuizen gebruik van 
gebouwen en bomen. Er worden ten behoeve van de plannen gebouwen gesloopt en bomen gekapt. De 
te slopen gebouwen betreffen een kop/hals/romp boerderij, een koetshuis/schuur en 2 stallen. De 
stallen hebben een golfplaten dak en de muren zijn van houten planken. De stallen hebben veel 
openingen en zijn erg tochtig. Het is niet aannemelijk dat er zich in deze gebouwen vleermuizen 
bevinden.Voor de kop/hals/romp boerderij en het koetshuis/schuur is het echter niet uit te sluiten dat er 
zich in de gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden. De gebouwen hebben dakpannen en 
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stenen muren. Er zijn in de gebouwen openingen (kieren en gaten) aanwezig.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen holen aangetroffen in de bomen die gekapt gaan worden. De 
connectiviteit met het landschap staat voor de mate waarin een individu gebruik maakt van de 
bestaande lijnen en structuren om te “pendelen” tussen verblijfplaats en foerageergebied. Voor diverse 
soorten geldt dat deze connectiviteit hoog is. Indien structuren in het landschap verdwijnen heeft dit 
mogelijk een negatieve invloed op soorten met een hoge connectiviteit. Als gevolg van de plannen gaat 
de bomenrij aan de noordzijde (en een deel aan de westzijde) van het bedrijf verloren. Dit zal echter 
geen negatieve effecten hebben voor de connectiviteit aangezien de bomenrij niet in verbinding staat met 
andere lijnvormige structuren, maar eindigt in het weiland. In de nieuwe situatie komt een nieuwe 
bomenrij aan de noordzijde van het bedrijf. Deze ligt ten opzichte van de huidige situatie iets meer naar 
de noordzijde. Het duurt echter enkele jaren voordat deze bomenrij door vleermuizen gebruikt kan gaan 
worden voor oriëntatie. Lichtuitstoot in de richting van lijnvormige structuren is nadelig voor de oriëntatie 
van vleermuizen tijdens hun vlucht. Bij de realisatie van de nieuwe gebouwen dient er rekening gehouden 
te worden dat de lichtuitstoot in de richting van bomenrijen minimaal is. Het plangebied biedt mogelijk 
geschikt foerageergebied aan onder andere gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis.

Overige zoogdieren

Volgens verspreidingsgegevens is het voorkomen van diverse soorten licht beschermde zoogdieren 
bekend in de omgeving van het plangebied. Zo zijn er in de omgeving van het plangebied bijvoorbeeld 
waarnemingen gedaan van de licht beschermde egel, haas, huisspitsmuis, konijn, mol, ree, veldmuis, 
vos en wezel. Daarnaast zijn er op een afstand van minder dan 10 kilometer middelzwaar beschermde 
steenmarters en damherten en zwaar beschermde waterspitsmuizen, boommarters, noordse 
woelmuizen en otters waargenomen.

De steenmarter is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in 
grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij heeft een voorkeur voor gebieden met 
kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van 
elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter 
daar zijn voedsel zoekt. Het plangebied vormt een potentieel foerageergebied voor de steenmarter. Er 
kan niet worden uitgesloten dat er zich in het plangebied verblijfplaatsen van steenmarters bevinden.

Het damhert komt vooral voor in lichte loofbossen en gemengde bossen, minder vaak in uitgestrekte 
naaldbossen. Hij heeft een voorkeur voor oudere bossen met een dichte onderbegroeiing. Belangrijk is 
dat er voldoende gras is. Ook komt hij voor in randzones bij open plekken, graslanden en akkerranden 
en in parkachtige bosgebieden. Het plangebied biedt geen potentieel geschikt leefgebied aan het 
damhert.

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand 
water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, 
rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen langs de 
binnenduinrand, natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt 
alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter 
water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de 
waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten (bron: zoogdiervereniging.nl). Het 
plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de waterspitsmuis.

De boommarter heeft een voorkeur voor oudere en rijk gestructureerde bossen. Indien voldoende bosjes 
en lijnvormige elementen aanwezig zijn, wordt de soort ook waargenomen in agrarische landschappen. 
Het plangebied biedt geen potentieel geschikt leefgebied aan de boommarter.

De Noordse woelmuis komt voor in hoge vegetaties bestaande uit grasachtige planten en de soort geeft 
de voorkeur aan rietland, moeras, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde 
terreinen (www.vzz.nl). Noordse woelmuizen komen voor op niet extensief gebruikte graslanden 
(Janssen & Schaminée, 2008). Het is niet aannemelijk dat de Noordse woelmuis geschikt leefgebied 
vindt in het plangebied.

Aangezien otters voorkomen in schoon zoet water, waar voldoende bedekking en rust is, wordt het niet 
waarschijnlijk geacht dat de soort in het plangebied zelf geschikt gebied vindt.
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Amfibieën

Volgens verspreidingsgegevens (www.ravon.nl) is het voorkomen bekend van enkele licht beschermde 
soorten, zoals bijvoorbeeld bruine kikker en gewone pad, in de omgeving van het plangebied. Daarnaast 
is het voorkomen bekend van de zwaar beschermde heikikker en rugstreeppad op een afstand van 
minder dan 10 kilometer van het plangebied.

De heikikker is een laaglandsoort die voornamelijk wordt aangetroffen in hoog- en laagvenen, op heide, 
in beekdalen, klei-op-veen en komkleigebieden en soms ook in uiterwaarden. De soort maakt bij 
voorkeur gebruik van relatief voedselarme wateren. In klei- en veenweidegebieden wordt ook voortplanting 
geconstateerd in meer voedselrijke sloten. Uit verspreidingsgegevens blijkt de heikikker een vennensoort 
bij uitstek. De soort wordt nauwelijks aangetroffen in intensief gebruikt agrarische landschap, rond 
infrastructuur en bebouwing (Creemers en van Delft, 2009). Het plangebied biedt geen geschikt 
leefgebied aan de heikikker.

De rugstreeppad is gebonden aan pioniermilieus, zoals op rivierduinen, overstromingsvlakten en langs 
oevers van meanderende kleine rivieren. In het cultuurlandschap handhaaft de rugstreeppad zich op 
braakliggend terrein. Voortplantingswateren zijn vaak klein en ondiep en vrijwel onbegroeid (Janssen & 
Schaminée 2008). Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de rugstreeppad.

Reptielen

Uit verspreidingsgegevens blijkt het voorkomen van de zwaar beschermde ringslang op een afstand van 
5 tot 10 kilometer van het plangebied. De ringslang is sterk gebonden aan water. De aanwezigheid van 
hogere gronden is een belangrijke voorwaarde voor de soort om alle stadia van de levenscyclus te 
kunnen doorlopen. Naast laagvenen wordt de soort relatief veel waargenomen in landschapstypen met 
bos, struweel en op of nabij infrastructuur. De soort komt ook voor in systemen die voedselrijk en ruig 
begroeid zijn (Creemers & van Delft, 2009). Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de 
ringslang.

Vissen en zoetwatermollusken

Uit verspreidingsgegevens van vissen komt naar voren dat er in de omgeving van het plangebied (op een 
afstand van maximaal 10 kilometer) middelzwaar beschermde kleine modderkruipers en zwaar 
beschermde bittervoorns en grote modderkruipers voorkomen. Kleine modderkruipers komen voor in 
sloten, beken, rivierarmen en meren en geven de voorkeur aan stilstaande en langzaam stromende 
wateren met voldoende waterplanten en voedselorganismen (www.minlnv.nl). In de te dempen sloot is 
tijdens het veldbezoek een dikke laag bladeren en modder waargenomen. Hierdoor kan het niet 
uitgesloten worden dat er zich in de sloot kleine modderkruipers bevinden. Dit dient nader onderzocht te 
worden.

De grote modderkruiper komt voor in geïsoleerde wateren met verlandingsvegetaties. Met name de natte 
gebieden die aan de ruilverkaveling ontsnapt zijn, zijn kansrijk. Grote modderkruipers worden niet in het 
plangebied verwacht. Ook voor bittervoorns vormt het plangebied geen geschikt leefgebied.

Ongewervelden

Uit verspreidingsgegevens blijkt het voorkomen van de zwaar beschermde rouwmantel, groene 
glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel op een afstand van minder dan 10 kilometer van het plangebied. 
De rouwmantel komt voor in gevarieerde, open bossen met wilgen op vochtige, zonnige plaatsen. Het 
plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de rouwmantel. De groene glazenmaker leeft in 
stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden: plassen, sloten en petgaten in laagveengebieden 
en sloten in veenweidegebieden (Kalkman, 2004a). In Nederland komt deze plant vooral voor in sloten 
en moerassen in het laagveengebied. Krabbescheer verlangt schone, niet te voedselrijke sloten en is 
gevoelig voor milieuvervuiling. Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de groene 
glazenmaker.

De gevlekte witsnuitlibel komt in verschillende biotopen voor, met name verlandingszones en 
laagveenmoerassen (Kalkman, 2004b). De soort komt ook bij matig voedselrijke bosplassen en niet te 
zure vennen voor, veelal met een uitgebreide oevervegetatie. Het plangebied biedt geen geschikte 
leefomgeving aan de gevlekte witsnuitlibel.
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Planten

Volgens verspreidingsgegevens komen de volgende middelzwaar beschermde soorten vaatplanten 
binnen een afstand van 5 kilometer van het plangebied voor: daslook, gele helmbloem, gulden 
sleutelbloem, kluwenklokje, prachtklokje, rietorchis, ruig klokje, steenbreekvaren, tongvaren, veldsalie, 
wilde marjolein en zomerklokje. Het plangebied bestaat uit agrarisch gebied. In het plangebied komen 
een aantal veelvoorkomende plantensoorten voor, zoals paardenbloem, kruipende boterbloem en

smalle weegbree. Er worden geen beschermde plantensoorten verwacht.

Conclusie en aanbevelingen

• Mogelijk komen enkele licht beschermde soorten, zoals mol, egel en veldmuis voor in het plangebied. 
In de omgeving is echter voldoende vervangend leefgebied aanwezig. Daarnaast zijn deze soorten 
vrijgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen.

• De bouwwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van vogels aan te vangen om mogelijke 
overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en Faunawet te voorkomen. In grote 
lijnen loopt het broedseizoen van half maart tot half juli.

• Het plangebied en de directe omgeving bieden mogelijk een geschikt foerageergebied voor 
verschillende soorten vleermuizen. Er is in de omgeving voldoende vergelijkbaar gebied aanwezig, zodat 
de plannen niet zullen leiden tot een significante aantasting van het foerageergebied. 

• Het is niet uit te sluiten of er zich in de te slopen gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden.   
 Op dit moment wordt aanvullend natuuronderzoek uitgevoerd, met name naar de aanwezigheid van 
vleermuizen. Het Vleermuizenprotocol vereist daarvoor 4 waarnemingsmomenten, twee in mei-juni 2015 
(14 dagen uit elkaar) en twee in augustus-september 2015 (ook weer 14 dagen uit elkaar). Op de 
waarnemingsmomenten in mei-juni is geen aanwezigheid van vleermuizen geconstateerd. Het veldwerk 
in augustus-september staat gepland voor week 34 en 36. De definitieve rapportage wordt uiterlijk op 3 
september 2015 opgeleverd. 

Op basis van de waarnemingsmomenten in mei-juni van dit jaar wordt de voorlopige conclusie getrokken 
dat geen vleermuizen op de locatie aanwezig zijn. Mocht uit de definitieve rapportage blijken dat deze 
voorlopige conclusie bijgesteld dient te worden, dan zal hiertoe zo spoedig mogelijk na 3 september 
2105 contact opgenomen worden met de gemeente.  

• Bij de realisatie van de nieuwe gebouwen dient er rekening gehouden te worden dat de lichtuitstoot in 
de richting van bomenrijen minimaal is.

• Er kan niet worden uitgesloten dat er zich in het plangebied verblijfplaatsen van steenmarters 
bevinden. Hier dient nader onderzoek naar te worden verricht.

• Het plangebied biedt waarschijnlijk een geschikte leefomgeving aan kleine modderkruipers. Dit dient 
nader onderzocht te worden.

• Het dempen van de sloot dient bij voorkeur tussen 15 juli en 1 november te gebeuren. Daarnaast wordt 
het aangeraden bij het dempen vanaf één kant te beginnen, zodat dieren demogelijkheid hebben uit te 
wijken naar ander geschikt gebied.

• Er worden geen conflicten verwacht omtrent regelgeving EHS.

Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5 van deze onderbouwing. 

4.3  Verkeer en parkeren

Een onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 
verkeers- en infrastructuur. Hierbij is het van belang of de voorgenomen ontwikkeling grote veranderingen 
ten aanzien van verkeer en infrastructuur teweeg brengt. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit 
rapport is opgenomen in bijlage 6. 
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4.3.1  Ontsluiting

Een goede ontsluiting is gerealiseerd op de Brédyk. De projectlocatie is voorzien van één inrit welke 
aansluit op de Brédyk. Hierbij heeft het inkomend en vertrekkend verkeer voldoende ruimte om het 
bedrijf te betreden en verlaten, waardoor geen onnodige verkeershinder op de openbare weg zal 
plaatsvinden.

Op het terrein zelf is voldoende gelegenheid voor personenauto's en vrachtwagens om te keren. Hierbij 
hoeft niet op de openbare weg alsnog gekeerd te worden, waardoor geen achteruit rijdende 
personenauto's en/of vrachtwagens de openbare weg op hoeven rijden. Dit bevordert de 
verkeersveiligheid. 

4.3.2  Verkeersbewegingen

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen niet in onevenredige mate 
toenemen. Hierbij zal de verkeersdruk op de omgeving en de infrastructuur niet toenemen. Omdat geen 
sprake is van toename van de verkeersbewegingen zal de verkeersveiligheid ter plaatse ook niet nadelig 
worden beïnvloed.

Bij een rundveebedrijf en laboratorium ten behoeve van eicel- en embryowinning behoren een aantal 
verkeersbewegingen. Deze zijn onder te verdelen in vaste verkeersbewegingen per week en incidentele 
verkeersbewegingen (in bepaalde perioden). Daarnaast is sprake van een agrarische bedrijfswoning met 
verkeersbewegingen voor privédoeleinden.

Incidentele verkeersbewegingen:

Tijdens de werkzaamheden bij de maïsoogst en ruwvoeroogst zal het ruwvoer moeten worden ingekuild. 
Dit is een incidentele periode welke uitsluitend tijdens de oogst van het ruwvoer zal plaatsvinden. De 
meeste verkeersbewegingen noodzakelijk voor het inkuilen van het ruwvoer zullen ook van achter de stal 
vandaan komen waar de gronden gelegen zijn waarop ruwvoer wordt geteeld en niet vanaf de openbare 
weg. Ook tijdens het uitrijden van de mest zullen incidenteel, tijdens de toegestane periode, meer 
verkeersbewegingen plaatsvinden. Ook deze verkeersbewegingen zullen grotendeels op het land 
plaatsvinden en niet op de openbare weg.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen toenemen. De Brédyk biedt, 
volgens gegevens van de gemeente, voldoende capaciteit om dit verkeer te kunnen verwerken. Het 
verkeer dat zich van en naar het bedrijf begeeft zal, mede door de capaciteit en drukte van de Brédyk, 
de ontsluiting naar de N31 en door de afstand van de inrichting tot gevoelige objecten, volledig in het 
normale wegverkeer zijn opgenomen voordat het een woning van derden zal bereiken, waarmee geen 
sprake is van een extra overlast. 

4.3.3  Infrastructuur

Een nieuwe ontwikkeling mag geen nadelige gevolgen hebben op de bestaande infrastructuur. Hierbij is 
het van belang de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en, waar mogelijk, te 
versterken.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en de 
ontsluiting op de N31. Hierbij zal rekening worden gehouden met de capaciteit van de ontsluitingsweg, 
zodat geen situatie ontstaat waarbij meer verkeer over de ontsluitingsweg rijdt dan dat deze kan 
verwerken.

Hiermee kan worden gesteld dat geen sprake is van aantasting van de bestaande infrastructuur. 
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4.3.4  Parkeren

In de huidige situatie vindt het parkeren geheel op eigen terrein plaats. Bij de voorgenomen ontwikkeling 
is het vereist dat het parkeren ook na realisatie van het project geheel op eigen terrein plaatsvindt. Ook 
na realisatie van het project zal er op eigen terrein voldoende gelegenheid zijn voor zowel vracht- als 
personenauto's om te kunnen parkeren. Hiermee zal parkeren, ook na realisatie van het project, geheel 
op eigen terrein plaatsvinden. 

4.4  Archeologie en cultuurhistorie

4.4.1  Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 
1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch 
erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in 
Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke 
(toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een 
meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek 
naar mogelijke waarden nodig zijn zodat, waar nodig, die waarden veilig gesteld kunnen worden en/of 
het initiatief aangepast kan worden.

De gemeente Leeuwarden heeft een eigen archeologiebeleid vastgesteld, waarbij de kans op het 
aantreffen van archeologische resten in de bodem in beeld is gebracht op een archeologische 
verwachtingskaart. Afhankelijk van de waarde stelt de gemeente voorwaarden voor het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek.

Zoals te zien op de archeologische verwachtingskaart, welke is weergegeven in de volgende figuur, is de 
projectlocatie gelegen in een gebied met een middelhoge verwachtingswaarde. 

Archeologische verwachtingswaarde. 
Bron: Gemeente Leeuwarden
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Ten aanzien van gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde stelt de gemeente het volgende in 
haar beleid:

Het is verboden om in een gemeentelijk monument of een archeologisch verwachtingsgebied of terrein 
van hoge waarde, de bodem dieper dan 50 cm onder het maaiveld te verstoren. Indien gebouwd wordt op 
een terrein met middelhoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied groter is dan 
500 m2, dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.

Gezien niet aan de voorwaarden tot vrijstelling van archeologisch onderzoek kan worden voldaan, dient 
aangetoond te worden dat met de voorgenomen ontwikkeling geen archeologische resten zullen worden 
geschaad. In opdracht van CRV B.V. heeft Transect in januari 2015 een archeologisch bureauonderzoek 
en Karterend onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen, uitgevoerd ten behoeve van een planontwikkeling aan 
de Brédyk 32 te Wirdum (gemeente Leeuwarden). De planontwikkeling vindt plaats in het kader van de 
oprichting van een nieuw bedrijf, waarvoor een herontwikkeling van het plangebied nodig is. Voor de 
herontwikkeling zijn bodemingrepen nodig. Als gevolg hiervan kunnen eventueel in de ondergrond 
aanwezige archeologische waarden worden verstoord. 

Conform de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) is een Karterend onderzoek 1 
IJzertijd-Middeleeuwen uitgevoerd. In totaal zijn hiertoe in het plangebied 7 boringen gezet.

Hieruit blijkt dat in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn uit de IJzertijd-Romeinse tijd en 
uit de Nieuwe tijd. De archeologische resten uit de IJzertijd-Nieuwe tijd zijn ter hoogte van boringen 4 en 
5 aangeboord en kenmerken zich door een nederzettingslaag, dan wel fosfaat rijke kwelderafzettingen 
met vondstmateriaal. Hoewel vanwege de aanwezige verharding en puin in de ondergrond niet op het 
binnenterrein kon worden geboord, mag worden aangenomen dat dit archeologisch niveau geheel of 
gedeeltelijk hierover uitstrekt. Dit niveau ligt op circa 150-175 cm –Mv en dus binnen het bereik van de 
voorgenomen bodemingrepen. 

Daarnaast zijn op het voorerf (oostelijk deel plangebied) tot circa 100 cm –Mv archeologische lagen uit 
de Nieuwe tijd vastgesteld (boringen 1, 2 en 5). In deze zone zullen gezien de nieuwe situatie 
nauwelijks bodemingrepen plaatsvinden en zouden derhalve in situ bewaard moeten kunnen blijven.  

Op basis van het bureauonderzoek en karterend booronderzoek wordt vervolgonderzoek geadviseerd in 
de vorm van een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (Inventariserend Veldonderzoek, 
karterende en waarderende fase). Doel van dit onderzoek is vooral om de begrenzing van 
nederzettingsniveaus binnen het plangebied vast te stellen. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd op 
basis van een Programma van Eisen (PvE) en zich te concentreren op die delen waar sprake zal zijn 
van bodemingrepen die de geconstateerde archeologische waarden kunnen verstoren.  Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7 van deze onderbouwing. 

4.4.2  Cultuurhistorie

Het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland bestaat uit monumentale panden, historische zichtlijnen, 
kenmerkende landschappen en waardevolle lijn- en/of vlakelementen. Het cultuurhistorisch erfgoed geeft 
een beeld van de geschiedenis van het landschap. Daarom is bescherming van deze elementen van 
belang. Om de cultuurhistorisch waardevolle elementen in beeld te brengen is de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (CHW) opgesteld.

Volgens de CHW, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de projectlocatie niet in een gebied met 
cultuurhistorisch waardevolle elementen gelegen. Het landschapstype van het gebied betreft 
zeeboezemvlakte. 
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CHW. 
Bron: Provincie Friesland
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Cultuurhistorische kaart

Bron: Provincie Friesland

 Uit de Cultuurhistorische kaart van de Provincie Friesland blijkt dat er sprake is van enkele 
cultuurhistorisch waardevolle elementen. De elementen zij ook vertaald naar het Bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Leeuwarden. Enkele sloten die in of langs de historische boerderijplaats liggen, 
hebben de aanduiding 'Waarde Cultuurhistorie' gekregen. Ook de Brédyk heeft de aanduiding Waarde 
Cultuurhistorie. De boerderij op de locatie (voorhuis en schuur) hebben de aanduiding Karakteristiek. 

4.4.3  Aardkundige waarden

Het doel van het beleid met betrekking tot aardkundige waarden is om de ontstaansgeschiedenis van 
het aardoppervlak zichtbaar, beleefbaar en begrijpelijk te houden. Om aardkundige waarden te 
beschermen zijn aardkundig waardevolle gebieden aangewezen.

Zoals te zien in de volgende figuur is de projectlocatie niet in een aardkundig waardevol gebied 
gelegen. 
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Aardkundig waardevolle gebieden. 
Bron: Provincie Friesland

Gezien de projectlocatie niet in een aardkundig waardevol gebied is gelegen zullen met de voorgenomen 
ontwikkeling geen aardkundige waarden worden aangetast. 

4.5  Wateraspecten

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met 
het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.a.) voorkomen 
worden en kan ook de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

4.5.1  Waterparagraaf

Met ingang van 3 juli 2003 is een watertoets in de vorm van een waterparagraaf en de toelichting hierop 
een verplicht onderdeel voor ruimtelijke plannen en projecten van provincies, regionale openbare 
lichamen en gemeenten. De watertoets is verankerd in de Waterwet (Wtw). Dit houdt in dat de 
toelichting bij het ruimtelijk plan of project een beschrijving dient te bevatten van de wijze waarop 
rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Dit beleid is voortgezet in het huidige 
Besluit ruimtelijke ordening.

In dit besluit wordt het begrip “waterhuishouding” breed opgevat. Aangesloten wordt bij de definitie zoals 
die is opgenomen in de Wtw. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de 
waterhuishouding. Bij de voorbereiding van een waterparagraaf dienen alle van belang zijnde 
waterhuishoudkundige aspecten beoordeeld te worden. Naast veiligheid en wateroverlast 
(waterkwantiteit) zullen ook de gevolgen van het ruimtelijk plan of project voor de waterkwaliteit en 
verdroging bezien worden.
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4.5.2  Waterbeleid

De locatie valt binnen het werkgebied van Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland). Bij het 
waterschap is een aanvraag ingediend voor de watertoets. De Watertoets is opgenomen in bijlage 9. Uit 
De Digitale Watertoets is gebleken dat voor dit project de normale procedure moet worden doorlopen. 
Redenen hiervoor zijn dat het verhard oppervlak toeneemt met meer dan 200 m2 en dat bestaande 
watergangen worden gedempt en/of opnieuw worden ingericht.

Het waterschap heeft een schriftelijk advies opgesteld ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. 
Het wateradvies is opgenomen in bijlage 8. 
Zij hanteren hierbij een vuistregel van een compensatie van 10% van de toename van het verharde 
oppervlak. Deze vuistregel zal in acht worden genomen.

Volgens de waterkaarten van het waterschap, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de planlocatie 
niet in een aandachtsgebied of beschermingsgebied voor water gelegen. 

Waterkaart. 
Bron: De Digitale Watertoets.

Geconcludeerd kan worden dat de planlocatie niet in een gebied is gelegen waar problematiek speelt 
ten aanzien van water. Op 11 maart jl. heeft het Wetterskip Fryslân voor de uitbreidingsplannen een 
positief wateradvies afgegeven. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de in dit 
advies vermelde adviezen. Waterhuishoudkundig bestaan er dan ook geen bezwaren tegen de vestiging 
van het Dairy Breeding Center. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidsuitgangspunten van 
het waterschap, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Wel is nader overleg tussen  
Wetterskip Fryslan  en de initiatiefnemer gaande om de definitieve situering en uitvoering van de 
waterberging te bepalen. 

46 NL.IMRO.0080.01002OGV10-OW01Ruimtelijke Onderbouwing (ontwer
p)



 CRV

4.5.3  Referentiesituatie

Het projectgebied bevindt zich aan Brédyk 32 en heeft de bestemming 'Agrarisch'. Ter plaatse is een 
melkveehouderij aanwezig. De referentiesituatie voor hydrologisch neutraal ontwikkelen bestaat uit 
2.932 m2 verhard oppervlak, zijnde dakoppervlak. Tevens is sprake van 2.376 m2 aan erfverharding.

Het totaal verharde oppervlak bedraagt dus 5.308 m2. 

4.5.4  Voorgenomen activiteit

De voorgenomen ontwikkeling realiseert een rundveebedrijf ten behoeve van eicel- en embryowinning en 
laboratorium aan de Brédyk 32. Hierbij zal 4.039 m2 aan nieuw verhard oppervlak, zijnde dakoppervlak 
worden opgericht. Tevens zal nog eens 8.093 m2 aan erfverharding worden aangelegd. 

De totale toename van het verharde oppervlak ter plaatse bedraagt dus 12.132 m2. 

4.5.5  Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar de watergangen. Om 
te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang 
(waterbergingscompensatie).

De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van maatgevende 
regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging. 

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits 
vasthouden-bergen-afvoeren uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In aansluiting hierop 
hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorden:

1. Afkoppelen van schoon hemelwater zodat dit niet in het vuilwaterriool komt en waardoor het vuile 
water geconcentreerder wordt waardoor verwerking ervan beter verlopen kan.

2. Opvangen en vasthouden van gebiedseigen water. Dit door middel van infiltratie in de bodem in het 
projectgebied (als dat kan) of anders infiltratie in de omgeving en/of het 'getrapt' afvoeren via 
opvangbekkens naar het oppervlaktewater.

3. Goed zorgen voor (de mogelijkheden voor) waterinfrastructuur zoals dijken langs de kust, rivieren en 
andere waterwegen. 

De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van maatgevende 
regenbuien, de toename aan verhard oppervlak, de maximaal toelaatbare peilstijging en het 
infiltratievermogen van de bodem. Uit gegevens van Wetterskip Fryslan blijkt dat de benodigde 
bergingscapaciteit 1200 m2 moet bedragen. Omdat tevens een gedeelte sloot op het bestaande erf 
wordt gedempt met een totale oppervlakte van 300 m2 dient er in totaal 1500 m2 nieuw wateroppervlak 
gerealiseerd te worden.

Naar aanleiding van het wateradvies van Wetterskip Fryslân van 11 maart 2015 is er overleg geweest 
tussen het Wetterkip en de initiatiefnemer CRV over de nadere invulling van de watercompensatie en 
over de benodigde voorzieningen ten aanzien van watergangen en dammen in de percelen 
landbouwgrond die bij het bedrijf behoren. Het Wetterskip is voornemens om een nieuwe 
hoofdwatergang aan te leggen ten westen van de planlocatie. Deze watergang doorsnijdt de percelen 
landbouwgrond van CRV. Door de aanleg van deze nieuwe watergang is het Wetterkip van mening dat er 
in combinatie met de sloten die aangegeven zijn op de landschappelijke inpassing (tekening S11) 
voldoende gecompenseerd wordt voor de toename van het verharde oppervlak. In totaal dient er in 
verband met de toename van het verharde oppervlak en te dempen slootgedeeltes 1500 m2 extra 
wateroppervlak gerealiseerd te worden. Van deze compensatie is 300 m2 nodig ter vervanging van een 
te dempen slootgedeelte aan de noordzijde van het erf. Dit slootgedeelte wordt in feite verplaatst naar 
het noorden. Het restant van de bestaande watergang aan de noordzijde van het erf blijft intact vanuit 
een cultuur historisch belang. In totaal wordt er rondom het nieuw te realiseren erf ca. 370 m aan 
nieuwe watergang gerealiseerd met een breedte van 3,5 meter waardoor er sprake is van 1295 m2 nieuw 
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wateroppervlak en tevens wordt er een nieuwe sloot aangelegd ten westen van de bedrijfswoning met 
een oppervlakte van ruim 60 m2. In totaal dus 1355 m2. Hiervan is  300 m2 nodig is ter vervanging van 
het te dempen slootgedeelte aan de noordzijde van het erf. Netto is er sprake van 1055 m2 toename 
wateroppervlak. Voor de resterende 445 m2 watercompensatie geeft het Wetterskip aan dat hiervoor de 
nieuw aan te leggen hoofdwatergang ten westen van de planlocatie benut kan worden. Daarmee wordt 
voldaan aan de compensatie die het waterschap verlangt in verband met de demping van sloten en 
toename van verhard oppervlak.

Wetterskip Fryslân werkt momenteel een tekening uit waarop alle maatregelen in het plangebied en de 
bijbehorende percelen landbouwgrond worden aan gegeven. Deze tekening wordt z.s.m. toegevoegd aan 
de aanvraag.

4.5.6  Schoon inrichten

Om negatieve effecten op de huidige goede waterkwaliteit te voorkomen en waterbesparing te bereiken 
wordt/worden:

zoveel mogelijk maatregelen getroffen om het waterverbruik zo gering mogelijk te laten zijn en 
verontreiniging van het regenwater en oppervlaktewater te voorkomen;
duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toegepast;
een bergingsvoorziening gerealiseerd. 

De projectlocatie is voorzien van riolering, waar het afvalwater van de bedrijfswoning op wordt geloosd. 
Het bedrijfsafvalwater (afvalwater, reinigingswater stallen en het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke 
aard) wordt opgevangen in de binnen de inrichting aanwezige mestkelders onder de stallen. De 
mestkelders beschikken over voldoende capaciteit hiervoor. In de voorgenomen activiteit wordt geen 
afvalwater geloosd. Al het opgevangen afvalwater wordt tegelijk met de mest afgevoerd en verwerkt.

Het hemelwater afkomstig van de voeropslagen op het bedrijf wordt opgevangen in een aparte 
voorziening, waarin ook de perssappen worden opgevangen. Hiermee wordt menging van hemelwater dat 
afstroomt op oppervlakte en/of grondwater met perssappen voorkomen. Het hemelwater afkomstig van 
de voeropslag wordt tegelijkertijd met de perssappen afgevoerd en verwerkt. 

4.5.7  Waterberging

Zoals aangetoond in de paragraaf  "Waterbeledi"(paragraaf 4.5.2) is de projectlocatie niet in een gebied 
gelegen waar problematiek speelt rondom water. Hiermee worden geen belemmeringen verwacht voor 
realisatie van waterberging. Om hydrologisch neutraal te bouwen en versnelde afvoer te voorkomen 
wordt waterberging toegepast.

Zoals blijkt uit de gegevens in de paragraaf "Hydrologisch neutraal ontwikkelen (paragraaf 4.5.5) is voor 
de berging van het water een capaciteit nodig van 1500 m2 nieuw wateroppervlak. Dit is inclusief 300 m2 
compensatie voor het dempen van 300 m2 bestaande sloot op het huidige erf.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een nieuwe ruimtelijk project dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het project. 
Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de financiële haalbaar van het project. Een tweede bepaling 
omtrent het financiële aspect is het eventueel verhalen van projectkosten. In principe dient bij 
vaststelling van het ruimtelijke besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van 
projectkosten zeker te stellen. Op basis van afdeling '6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) kan besloten worden geen exploitatieplan vast te stellen indien:

1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan, project of besluit begrepen 
gronden anderszins verzekerd is; 

2. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van 
regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

Het project is een bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen bouwplan ex artikel 
6.12 Wro. Hierin is het onderdeel grondexploitatie opgenomen.Tussen gemeente en initiatiefnemer is 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over  planschade maar ook 
ambtelijke kosten etc. Het kosten verhaal is hiermee anderzins verzekerd. 

Verder zal ook eventuele planschade in de overeenkomst worden geregeld. Hiermee is het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het project begrepen gronden anderzijds verzekerd, waarmee 
geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld. Hiermee kan worden gesteld dat het project financieel 
haalbaar wordt geacht. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorliggend project betreft een afwijking op de bepalingen uit het bestemmingsplan "Leeuwarden 
Buitengebied" van gemeente Leeuwarden en wordt opgesteld conform de procedure zoals is opgenomen 
in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

In het kader van deze procedure wordt de ontwerp omgevingsvergunning voor eenieder ter inzage 
gesteld. Tijdens deze terinzage termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te 
dienen. Wanneer het besluit en de vergunning met bijbehorende onderbouwing ter inzage ligt wordt 
gepubliceerd op de gebruikelijke wijze conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

5.3  Handhaving

Het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn bindend voor zowel de overheid als de burger. 
De primaire verantwoordelijkheid voor controle en handhaving van de regels in de omgevingsvergunning 
ligt bij de gemeente. Het handhavingsbeleid van de gemeente Leeuwarden vormt de basis van de 
handhaving binnen de gemeentelijke grenzen. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling 
die erop gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. 

Het doel van handhaving is om de bescherming van mens en omgeving te waarborgen tegen 
ongewenste activiteiten en overlast. In het kader van een ruimtelijk project heeft regelgeving met name 
betrekking op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de 
Woningwet. Bij overtreding van deze regels of het niet nakomen van het erfinrichtingsplan kan gedacht 
worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende vergunning en het gebruik 
van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van een bestemmingsplan of een vrijstelling.

Handhaving vindt plaats aan het handhavingsbeleid van de gemeente Leeuwarden. 
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Hoofdstuk 6  Reacties en zienswijzen

6.1  Ingekomen zienswijzen

In het kader van terinzagelegging conform de procedure zoals gesteld in artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder de mogelijkheid had tot het 
indienen van zienswijzen. Hierbij zijn geen/enkele zienswijzen ingediend. 

6.1.1  Reactie 1

.... 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Landschappelijke inpassing
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Bijlage 2  Adviezen Q-team
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Bijlage 3  Bodemonderzoek
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RAPPORTAGE VOORONDERZOEK 
 
 
BASISINFORMATIE 
 

1. Locatieomschrijving 

Adres locatie:  Bredyk 32 te Wirdum; Gemeente Wirdum, sectie E, nrs. 6, 8, 59, 61, 62, 63, 64, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 474 en 464; 

Eigenaar locatie: A. Talsma (deels pachter), Bredyk 32, 9088 BX Wirdum; A. Talsma (deels 

pachter), Bredyk 32, 9088 BX Wirdum 

Oppervlakte: 86.99.00 ha.;1.18.25 

 
 

2. Geraadpleegde bronnen 

 DLG (inclusief grootschalig vooronderzoek) 

 Eigenaar/gebruiker 

 Gemeente 

 Locatieinspectie 

� Overige bronnen 

 
 

3. Huidige situatie 

� Topografische ondergrond met ligging locatie 

� Tekening onderzoekslocatie vooronderzoek  

 

Agrarische activiteiten (bron eigenaar):  

Gebruik: Grasland, mais; 

Mestopslag en eventuele bodembeschermende voorzieningen: Ja, folie-bassin;  

Verbranding afval: Nee;  

 

Bedrijfsactiviteiten ander dan agrarisch (bron eigenaar):  

Locatie: Nee; 

Opslag milieugevaarlijke stoffen anders dan in tanks: Nee; 

Ondergrondse tanks: Nee; 

Bovengrondse tanks: Ja, dieseltank met opvangbak in hok (ca. 1995); 

Activiteiten aangrenzende percelen: Nee; 

 

Bedrijfsactiviteiten (bron gemeente): 

Locatie: Onbekend ; 

Aangrenzende percelen: Onbekend; 

Ondergrondse tanks: Ja, verwijderde ondergrondse stookolietank, geen certificaat; 

Activiteiten aangrenzende percelen: Onbekend; 

 

Verhardingen/ophogingen/dempingen 

Bron eigenaar: Ja; 

Verhardingsmaterialen erf: Ja, klinkers, betontegels, asfalt, beton en asbestvrij puin; 

Fundering erfverharding: zand en asbestvrij puin; 

Verhardingsmaterialen kavelpaden/ dammen: Ja, beton, asbestvrij puin en frees-asfalt; 

Fundering kavelpaden/ dammen: Zand en asbestvrij puin; 

Ophogingen anders dan gebiedseigen grond: Ja, op de locatie van de neergekomen bom: met 
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zand/grond van de aanleg van de Wâldwei; Op erf: met zand tijdens bouw ligboxstallen 

Slootdempingen/opvullingen/stortingen: Ja. Losse grond: enkele sloten gedempt met puin en 

grond afkomstig van het pleinafsluitend gebouw op het Zaailand te Leeuwarden (verkregen van 

de gemeente). Locaties doorgegeven aan uitvoerder veldonderzoek; Erf: er is een sloot achter 

de ligboxstallen gedeeltelijk gedempt met grond en puin welke vrij kwam tijdens de 

verbouwingen; 

Partijkeuring/ kwaliteitsverklaringen bouwstoffenbesluit: Nee; 

 

Bron gemeente: 

Ophogingen/dempingen/opvullingen/stortingen: Ja, dempingen aanwezig, zie luchtfoto's 1950; 

 

Bron DLG (grootschalig vooronderzoek): Het grootschalig vooronderzoek en/of het geoportaal 

van de provincie Fryslân dekt de gemeente Leeuwarden niet. Uit van de gemeente verkregen 

luchtfoto’s blijkt dat op de locatie meerdere slootdempingen hebben plaatsgevonden sinds 1950; 

 

Aanvullende verdachte plekken bij locatieinspectie: Van de uit de luchtfoto’s van de gemeente 

Leeuwarden naar voren gekomen dempingen zijn de meesten in het veld herkend. Volgens de 

eigenaar is een aantal van deze dempingen puinhoudend. De meeste van deze puinhoudende 

dempingen zijn als zodanig herkend. In een aantal van deze dempingen is inderdaad puin 

aangetroffen (foto 10), en ook enkele stukjes asbestverdacht materiaal. Uit de luchtfoto’s blijkt 

tevens dat het betonnen kavelpad gedeeltelijk is gelegen op voormalige sloottracés. Langs het 

betonpad dat over de onderzoekslocatie loopt is ook puin aangetroffen, soms ter opvulling van 

gaten (foto 8),  soms als fundering van het pad. Ten westen van het betonpad na de knik bij het 

reservoir betreft het puin vermoedelijk een demping (foto 7). In dit gedeelte is enig 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betonpad gaat na het reservoir over in een 

puin/asfaltgranulaatpad. Het laatste stukje van het pad is puinverhard en begroeid met gras 

(foto 1). Ook langs het eerste betonnen ‘dwarspad’ is puin met asbestverdacht materiaal 

aangetroffen (foto 9). Vermoedelijk betreft het in dit geval ook een demping. Ten westen van het 

reservoir is nog een begroeid puinhoudend kavelpad aangetroffen (foto 2). Nabij het erf is ook 

puin aangetroffen (foto 13). De erfgrenssloot van de naastgelegen boerderij is gedeeltelijk 

gedempt met sloopafval (foto 14). Op een enkeling na zijn alle dammen op de locatie (sterk) 

puinhoudend (foto’s 3, 4, 11 en 12). In één dam is asbestverdacht materiaal aangetroffen; 

(verslag locatieinspectie als bijlage) 

 

 
 

4. Historie tot op heden 

� Tekening onderzoekslocatie vooronderzoek 

 

Eigenaar sinds: Zowel erf als losse grond sinds 1996 (tevens pachter/gebruiker) als gevolg van 

bedrijfsovername; 

 

Agrarische activiteiten (bron eigenaar):  

Gebruik: Grasland, mais; 

Gebiedsvreemde meststof opgebracht: Nee; 

 

Bedrijfsactiviteiten anders dan agrarisch (bron eigenaar):  

Locatie: Nee; 
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Ondergrondse/ bovengrondse tanks: Ja, ondergrondse tank op erf opgeruimd tijdens actie 

tankslag in circa 1980; 

Calamiteiten waarbij milieugevaarlijke stoffen in bodem terecht zijn gekomen: Ja, in een perceel 

weiland is in de 2e wereldoorlog een vliegtuig neergestort en door de duitsers geruimd. Tevens 

is er één bom neergekomen en geëxplodeerd; 

Activiteiten aangrenzende percelen: Nee; 

 

Bedrijfsactiviteiten (bron gemeente): 

Locatie: Onbekend; 

Aangrenzende percelen: Onbekend; 

Ondergrondse tanks: Ja, verwijderde ondergrondse stookolietank, geen certificaat; 

Ondergrondse/ bovengrondse tanks aangrenzende percelen: Nee, 

 

Opstallen (bron eigenaar): 

Opstallen op de locatie: Ja, op erf; 

In verleden gebouwen gesloopt erf (asbesthoudend): Ja, laatste dakvlak van ligboxstal i.v.m. 

verbouwing. Platen zijn afgevoerd; 

In verleden gebouwen afgebrand erf (asbesthoudend): Ja, schuur van de kop-hals-romp-

boerderij is in 1930 afgebrand. Asbest niet bekend; 

Gegevens archief bouw en woningtoezicht: Nee; 

 

Bodemonderzoek (bron eigenaar): Nee; 

Uitgevoerde (water)bodemonderzoeken/ saneringen: Nee; 

 

Bodemonderzoek (bron gemeente): Ja; 

Uitgevoerde (water)bodemonderzoeken/saneringen: Indicatief onderzoek aanvraag 

bouwvergunning (B136, Milfac 12-1-1991); 

Grootschalige bodemonderzoeken: Nee; 

Uitgevoerde bodemonderzoeken/saneringen aangrenzende percelen: Nee; 

 

Mogelijk aanvullend te raadplegen informatie: 

Bijzondere gemeentelijke archieven: Nee; 

 

Afwijkende historisch verdachte plekken bij locatieinspectie: Nee; 

(verslag locatieinspectie als bijlage) 

 

Interviews (oud)omwonenden/(oud)eigenaren/aankoper: Nee; 

 

Streekarchief/rijksarchief: Nee; 

 

Landinrichtingscommissie: Nee; 

Ophogingen: Nee; 

Slootdempingen/opvullingen/stortingen: Nee; 
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5. Toekomstige situatie (bron DLG) 

� Tekening bouwplan/herinrichting (indien beschikbaar) 

 

Nadere omschrijving bron: Bredyk 32 te Wirdum; 

(Grootschalig) grondverzet verwacht: Ja; 

Wijziging bestemming: Nee; 

 
 

6. Financieel/juridische informatie 

Bron eigenaar: 

Sinds wanneer eigenaar: 1996 (tevens pachter) als gevolg van bedrijfsovername; 

Vorig eigenaar: T. Talsma, Bredyk 175, 9088 BW Wirdum (gebruiker) 

 

Voor ieder (mogelijk) geval van bodemverontreiniging: 

� Tijdstip/ periode ontstaan bodemverontreiniging 

� Relatie bedrijfsprocessen en bodemverontreiniging 

� Identiteit veroorzaker, belanghebbende rechtspersonen (huidig en voormalig) 

� Tijdstip grondtransacties 

� Recente aankoop/ verkooptransacties, schuldig eigenaar  

 
 

7. Bodemopbouw en geohydrologie 

� Bodemopbouw tot 10 m –mv 

� Diepte freatisch grondwater 

� Regionale en horizontale en verticale stromingsrichting 

� Ligging oppervlaktewater 

� Lokale horizontale en verticale stromingsrichting 

� Voorkomen brak of zout freatisch grondwater 

� Ligging binnen of buiten grondwaterbeschermingsgebied  

 
 

8. Bijzonderheden 

Eigenaar: Nee; 

Gemeente: Gemeente heeft formulier niet ingevuld maar verwezen naar digitaal loket en 

luchtfoto's; 

Overige bronnen: Nee; 
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CONCLUSIES 
 
 

9. Afbakening onderzoekslocatie bodemonderzoek 

Uitgangspunt is dat bodemonderzoek enkel op de locatie plaatsvindt en niet op aangrenzende 

percelen. Wel dient bij bodemonderzoek rekening te worden gehouden met potentiële 

verontreinigingsbronnen op aangrenzende percelen. 
 
 

10. Opdeling deellocaties en opstellen onderzoekshypothese 

 

Potentiële 

verontreinigende 

activiteit 

 

Deel-

locatie 

 

Verontreinigende 

stoffen 

 

Bodemcomparti-

ment 

(grond/ grondwater) 

 

Onderzoekshypothese 

 

Dempingen (bron: 

luchtfoto 1950) 

 

 

Demping 

puinhoudend  

 

 

Puin in dam 

 

 

 

Beton- 

asfaltgranulaat- 

en puinpad 

 

Puin 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

Divers 

 

 

 

Divers 

 

 

 

Divers 

 

 

 

Divers 

 

 

 

Divers 

 

Grond/grondwater 

 

 

 

Grond/grondwater 

 

 

 

Grond/grondwater 

 

 

 

Grond/grondwater 

 

 

 

Grond/grondwater 

 

Verdacht, diffuse 

bodembelasting, 

heterogeen verdeeld 

 

Verdacht, diffuse 

bodembelasting, 

heterogeen verdeeld 

 

Verdacht, plaatselijke 

bodembelasting met 

duidelijke kern 

 

Verdacht, diffuse 

bodembelasting, 

heterogeen verdeeld 

 

Verdacht diffuse 

bodembelasting, 

heterogeen verdeeld 
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11. Aanbevelingen vervolgonderzoek 

 

Deellocatie  

 

Vervolgonderzoek 

noodzakelijk (ja/nee) 

 

Onderzoeksstrategie 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

 

Ja*¹ 

 

Ja*² 

 

Ja*3 

 

Ja*4 

 

Ja*5 
 

 

NEN 5740, VED-HE 

 

NEN 5740 en/of NEN5707 (asbestverdacht) 

 

NEN5740, VEP 

 

NEN5740, VED-HE 

 

NEN5740, VEP 

*¹: Enkele dempingen door begroeiing slecht waarneembaar; 

*²: Enkele door eigenaar als puinhoudend bestempelde dempingen door begroeiing niet 

waargenomen. In enkele dempingen is asbestverdacht materiaal aangetroffen; 

*3
:  Geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (uitgezonderd één dam en dammen gelegen in of 

nabij puinhoudende dempingen); 

*4: Langs betonpad plaatselijk asbestverdacht materiaal aangetroffen (vermoedelijk demping); 

*5
: Zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen; 

 

EINDOORDEEL: LOCATIE VERDACHT  

 

Algemeen: Geen bijzonderheden. 
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4. CHECKLIST LOCATIEINSPECTIE 
 

Locatie: Sonnega/Talsma te Wirdum 

Datum locatieinspectie:     21 april 2009 

 

Uitvoering vindt in principe plaats door een extern onderzoeksbureau. Rapportage vindt plaats 

binnen het format van het modelrapport. Als een onderzoeksbureau alleen de locatieinspectie 

uitvoert wordt conform dit format door het onderzoeksbureau een briefrapport opgesteld dat door de 

provinciale milieudeskundige DLG wordt verwerkt. 

 

Maak foto’s van de locatie (bij voorkeur digitale foto’s). 

 

De locatieinspectie omvat: 

 

1. Controle van de via de eigenaar en gemeentelijke bronnen verkregen historische en huidige 

informatie. 

Dit gebeurt in detail voor de locatie en globale zin voor de aangrenzende percelen. 

a. Is de opgegeven huidige situatie nog de werkelijke huidige situatie? Ja; 

b. Zijn er nog kenmerken aanwezig van de opgegeven historische situatie? N.v.t.; 

c. Zijn bodembeschermende voorzieningen aanwezig en in welke staat verkeren deze? 

N.v.t.; 

 

2. Aanvullende informatie over de aard van het huidig bodemgebruik op de locatie en in de directe 

omgeving, met als aandachtspunt specifiek gevoelig gebruik (volkstuinen, moestuinen, 

kinderspeelplaatsen). Gras- en akkerland; 

 

3. Aandacht voor verdachte plekken, zoals verkleuringen, kale plekken, zichtbare bijmengingen (puin, 

afval, asbest, e.d.) in de bodem aan het maaiveld, brandplekken, verhogingen/verzakkingen, 

afwijkende begroeiing, etc. Van de uit de luchtfoto’s van de gemeente Leeuwarden naar voren 

gekomen dempingen zijn de meesten in het veld herkend. Volgens de eigenaar is een aantal van 

deze dempingen puinhoudend. De meeste van deze puinhoudende dempingen zijn als zodanig 

herkend. In een aantal van deze dempingen is inderdaad puin aangetroffen (foto 10), en ook enkele 

stukjes asbestverdacht materiaal. Uit de luchtfoto’s blijkt tevens dat het betonnen kavelpad 

gedeeltelijk is gelegen op voormalige sloottracés. Langs het betonpad dat over de onderzoekslocatie 

loopt is ook puin aangetroffen, soms ter opvulling van gaten (foto 8),  soms als fundering van het 

pad. Ten westen van het betonpad na de knik bij het reservoir betreft het puin vermoedelijk een 

demping (foto 7). In dit gedeelte is enig asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betonpad gaat 

na het reservoir over in een puin/asfaltgranulaatpad. Het laatste stukje van het pad is puinverhard en 

begroeid met gras (foto 1). Ook langs het eerste betonnen ‘dwarspad’ is puin met asbestverdacht 

materiaal aangetroffen (foto 9). Vermoedelijk betreft het in dit geval ook een demping. Ten westen 

van het reservoir is nog een begroeid puinhoudend kavelpad aangetroffen (foto 2). Nabij het erf is 

ook puin aangetroffen (foto 13). De erfgrenssloot van de naastgelegen boerderij is gedeeltelijk 

gedempt met sloopafval (foto 14). Op een enkeling na zijn alle dammen op de locatie (sterk) 

puinhoudend (foto’s 3, 4, 11 en 12). In één dam is asbestverdacht materiaal aangetroffen; 

 

4. Controle van bebouwingen en verhardingen i.v.m. mogelijk uit te voeren vervolgonderzoek 

a. Controle van de aanwezigheid van gebouwen, met inbegrip van kelders en andere 

(ondergrondse) kunstwerken zoals overkluizingen, sluizen, funderingsresten. Nee; 

 

b. De aan- en afwezigheid van (niet-doordringbare) verhardingslagen op de locatie en de 

aard daarvan. Beton- en asfaltgranulaat/puinpad; 
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5. Nagaan of mogelijk uit te voeren vervolgonderzoek gebonden is aan strenge randvoorwaarden in 

verband met veiligheid (dijken, spoorlijnen, grote wegen). Nee; 

 

Datum:  22 april 2009 
 

Plaats:   Leeuwarden 

 

Ingevuld door: D. van Ommeren (CSO-Milfac Adviesbureau) 



 
Foto 1 
 

 
Foto 2 



 
Foto 3 
 

 
Foto 4 
 



 
Foto 5 
 

 
Foto 6 
 



 
Foto 7 
 

 
Foto 8 
 



 
Foto 9 
 

 
Foto 10 
 



 
Foto 11 
 

 
Foto 12 
 



 
Foto 13 
 

 
Foto 14 
 
 



Talsma/Sonnega  

schaal 1 : 7.500  � N 

 

luchtfoto 2008



Talsma/Sonnega  

schaal 1 : 7.500  � N 

 

luchtfoto 2003
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1 INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doel van het onderzoek 

Het CRV is voornemens het CRV-Dairy Breeding Center te verplaatsen en te vestigen op de be-

staande bedrijfslocatie aan de Brédyk 32 te Wirdum. Ten behoeve van deze plannen moet onder-

zocht worden wat het effect van deze werkzaamheden op beschermde natuurwaarden is.  

 

In dit onderzoek wordt gekeken naar het voorkomen van door de wet beschermde soorten planten en 

dieren om te bepalen of toekomstige plannen negatieve effecten hebben op deze soorten. Het kader 

wordt daarbij gevormd door de Flora– en Faunawet. Het beschermingsregime van de EHS en de Na-

tuurbeschermingswet zijn in dit geval niet relevant. Doel van dit onderzoek is het bepalen of de voor-

genomen plannen in strijd zijn met de Flora- en Faunawet.  

1.2. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige en toekomstige situatie in het plangebied. Hoofdstuk 3 geeft uitleg 

over de Flora- en Faunawet en regelgeving EHS en benoemt de verbodsbepalingen. In hoofdstuk 4 

wordt de bescherming van gebieden besproken en hoofdstuk 5 gaat over de door de wet beschermde 

plant- en diersoorten die mogelijk door de voorgenomen werkzaamheden worden beïnvloed. In 

hoofdstuk 6, tenslotte, worden conclusies getrokken. 

1.3. Methode 

Om eventuele conflicten van de voorgenomen plannen met de wetgeving boven water te krijgen zijn 

een aantal stappen doorlopen: 

� Informatie over de voorgenomen plannen is verstrekt door de opdrachtgever. 

� Met behulp van verspreidingsgegevens (literatuur en internet) is nagegaan welke door de wet 

beschermde plant- en diersoorten in de omgeving van het plangebied voorkomen. 

� Door middel van een veldbezoek op 6 januari 2015 is beoordeeld voor welke van de beschermde 

soorten het plangebied mogelijk van belang is. 
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2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE IN HET PLANGEBIED 

2.1. Huidige situatie in het plangebied 

Het plangebied is gelegen in agrarisch gebied aan de Brédyk 32 te Wirdum (zie figuur 1). Het bedrijf 

ligt in één van de oksels van het knooppunt Werpsterhoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De ligging van het plangebied (www.googlemaps.nl) 

 

Het plangebied wordt aan de noord- en zuidzijde begrensd door water en door bomen. Aan de west- 

en oostzijde wordt het plangebied gedeeltelijk door water en bomen begrensd. Op het erf zijn de vol-

gende gebouwen aanwezig. Een kop/hals/romp boerderij met voorhuis, een koetshuis/schuur en een 

dubbele ligboxenstal.  

 

Figuur 2 geeft een indruk van het plangebied.  
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Figuur 2: Indruk van het plangebied: de te slopen gebouwen (a) en het weiland waar gebouwd gaat worden (b) 

  

b 

a 
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2.2. Toekomstige situatie in het plangebied 

Het bestaande erf wordt gesaneerd. Alle bestaande gebouwen zullen, met uitzondering van het voor-

huis van de kop/hals/romp boerderij, worden gesloopt (zie figuur 3). Op de locatie zal het CRV-Dairy 

Breeding Center gevestigd worden. De volgende gebouwen zullen daarbij worden gerealiseerd: een 

labruimte, 2 stallen, 4 sleufsilo’s, een werktuigenberging en een quarantainestal (zie figuur 4).  

 

De sloot aan de noordzijde van het erf zal worden gedempt, waarbij een nieuwe sloot iets ten noor-

den van deze sloot zal worden aangelegd. Aan de achterzijde wordt eveneens een klein stukje sloot 

gedempt (zie figuur 3). De bomen langs deze sloten zullen worden verwijderd. Aan de voorzijde van 

het erf worden enkele nieuwe slootgedeeltes aangelegd. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Huidige situatie met daarop aangegeven de te slopen gebouwen en de te dempen sloten. 

 

Op een deel van het huidige weiland aan de achterzijde van het bedrijf zal nieuwe bebouwing komen 

inclusief verharding (ruwvoeropslag of gewone erfverharding).   
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Figuur 4: Toekomstige situatie 
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3 FLORA- EN FAUNAWET, REGELGEVING EHS EN RODE LIJSTEN 

3.1. Flora- en Faunawet 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking. De wet, waarin EU-richtlijnen voor de be-

scherming van soorten en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde soorten zijn 

opgenomen, regelt de bescherming van plant- en diersoorten in Nederland.  

 

Doel 

Het doel van de wet is het behouden en beschermen van in het wild levende plant- en diersoorten, 

waarbij het “nee tenzij” principe als uitgangspunt dient. Alle activiteiten die een negatieve invloed 

hebben op beschermde plant- en diersoorten zijn dus verboden. Van dit verbod kan onder voorwaar-

den worden afgeweken.  

 

Verbodsbepalingen 

Het is verboden: 

• Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van 

hun groeiplaats te verwijderen (Artikel 8). 

• Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, 

te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (Artikel 9). 

• Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten (Artikel 

10). 

• Nesten, holen, of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende 

tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of 

te verstoren (Artikel 11). 

• Eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen (Artikel 12). 

 

Zorgplicht 

De zorgplicht houdt in dat menselijke activiteiten niet nadelig mogen zijn voor zowel beschermde als 

niet beschermde plant- en diersoorten en is dus altijd van toepassing. Wanneer het niet mogelijk is 

om negatieve gevolgen te voorkomen, dienen de gevolgen beperkt te worden of ongedaan gemaakt 

te worden.  

 

Beschermde leefomgeving 

Het is, middels de Flora- en Faunawet, voor provincies mogelijk om plaatsen aan te wijzen die dienen 

als beschermde leefomgeving. Hierdoor kunnen plaatsen die belangrijk zijn voor het voortbestaan 

van plant- en/of diersoorten worden beschermd. 

 

Beschermingsregimes 

Of een soort voor bescherming in aanmerking komt hangt onder andere af van de mate waarin de 

soort met uitsterven bedreigd is en de zeldzaamheid. Vogelsoorten zijn niet in de tabellen opgeno-

men omdat de lijst erg lang zou worden, aangezien alle vogelsoorten (m.u.v. exoten) in Nederland 

beschermd zijn op basis van de Vogelrichtlijn, volgens het zwaarste regime. Beschermde plant- en 

diersoorten worden ingedeeld in 3 tabellen (zie bijlage 1)  met een verschillend beschermingsregime: 
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• Tabel 1 

In deze tabel staan de licht beschermde soorten. Het betreft met name beschermde, maar algemeen 

voorkomende soorten. Voor de soorten in deze tabel is vrijstelling mogelijk. Het verlenen van vrijstel-

ling doet geen afbreuk aan de huidige, gunstige staat van instandhouding. Er dient echter voor deze 

soorten wel rekening te worden gehouden met de zorgplicht. 

• Tabel 2 

In deze tabel staan de middelzwaar beschermde soorten. Voor de soorten in tabel 2 geldt een vrijstel-

ling wanneer wordt gehandeld volgens een goedgekeurde gedragscode. De vereiste gedragscode 

moet ter goedkeuring zijn ingediend bij het ministerie van LNV. In de gedragscode wordt aangegeven 

hoe werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan soorten geminimaliseerd wordt. Als 

er geen gedragscode is, moet bij overtreding een ontheffing worden aangevraagd. 

• Tabel 3 

In deze tabel staan de zwaar beschermde soorten. Wanneer verbodsbepalingen worden overtreden 

dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze wordt volgens een uitgebreide toetsing beoor-

deeld, waarbij wordt nagegaan of de ingreep afbreuk doet aan de huidige, gunstige staat van in-

standhouding, of er alternatieven zijn en of er sprake is van een in de wet genoemd belang.  

 

Vogels 

Alle vogels, met uitzondering van exoten, zijn in Nederland beschermd. Het is dan ook verboden om 

werkzaamheden uit te voeren waarbij vogels gedood of verontrust worden, of waarbij nesten of ver-

blijfplaatsen worden verstoord. Het is verboden om gedurende het broedseizoen activiteiten te onder-

nemen die een negatief effect hebben op broedvogels.  

3.2. Regelgeving EHS 

Het ministerie van LNV heeft in 1990 de EHS geïntroduceerd. Het doel van de Ecologische Hoofd-

structuur is de instandhouding en ontwikkeling van natuurgebieden en de daarin voorkomende soor-

ten. Het bestaat uit een netwerk van natuurgebieden in Nederland. De EHS is opgebouwd uit be-

staande gebieden, zoals de Veluwe, en wordt uitgebreid met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Va-

riatie in verschillende typen natuur zijn daarbij belangrijk. Om verschillende typen natuur te verbinden 

wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld ecoducten en faunapassages.  

De EHS kent een “nee, tenzij” beginsel: ontwikkelingen in de EHS mogen geen significant negatieve 

effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden, tenzij aangetoond wordt dat sprake is van 

groot openbaar belang, geen reële alternatieven aanwezig zijn én effecten worden voorkomen. Rest-

effecten moeten worden gecompenseerd. De EHS kent geen externe werking. 

3.3. Rode Lijsten 

Op de Rode Lijsten staan soorten die zich in Nederland voortplanten. Het gaat daarbij om soorten die 

speciale aandacht nodig hebben om te voorkomen dat ze met uitsterven bedreigd raken. De Rode 

Lijsten hebben een signaleringsfunctie en ze hebben geen juridische status. Soorten die op de Rode 

Lijst staan hebben niet per definitie een beschermingsstatus. Daarvoor is opname onder de Flora- en 

Faunawet nodig. De soorten worden verdeeld in 8 categorieën: 

• Uitgestorven op wereldschaal. 
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• In het wild uitgestorven op wereldschaal. 

• Verdwenen uit Nederland. 

• In het wild verdwenen uit Nederland. 

• Ernstig bedreigd. 

• Bedreigd. 

• Kwetsbaar. 

• Gevoelig. 
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4. REGELGEVING EHS 

4.1 Toets EHS  

Het plangebied is niet gelegen in een EHS gebied en er ligt binnen een straal van 3 kilometer van het 

plangebied geen EHS gebied. De EHS kent geen externe werking. Er treedt dan ook geen conflict op 

met regelgeving van de EHS. 
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5 BESCHERMDE SOORTEN 

Door gebruik te maken van verspreidingsgegevens is achterhaald, welke beschermde soorten in de 

laatste 5 jaar in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen. De gegevens zijn verkregen met 

behulp van de QuickScanhulp (www.quickscanhulp.nl). Gedurende een veldbezoek uitgevoerd op 6 

januari 2015 is vervolgens bepaald, welke van de soorten uit de omgeving mogelijk geschikt leefge-

bied vinden in het plangebied (zie bijlage 1). 

5.1. Beschermde soorten in en rond het plangebied 

Vogels 

In het plangebied en de directe omgeving komen zeer waarschijnlijk een aantal soorten vogels voor. 

In de sloot aan de zuidzijde zijn, tijdens het veldbezoek wilde eenden en een waterhoentje gezien. 

Het plangebied biedt broedgelegenheid aan algemene vogelsoorten als merel, koolmees, winterko-

ning, etc. De omgeving van het plangebied biedt mogelijk eveneens broedgelegenheid aan weidevo-

gels. Er zijn geen nesten van roofvogels of uilen aangetroffen in de bomen die verwijderd worden. 

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens zijn 10 soorten vleermuizen waargenomen binnen een afstand van 

10 km van het plangebied: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleer-

muis, baardvleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis, tweekleurige 

vleermuis en franjestaart. Alle inheemse soorten vleermuizen zijn opgenomen in tabel III van de Flo-

ra- en Faunawet. Ze zijn allemaal zwaar beschermd. 

 

Als verblijfplaats maken diverse soorten vleermuizen gebruik van gebouwen en bomen. Er worden 

ten behoeve van de plannen gebouwen gesloopt en bomen gekapt. De te slopen gebouwen betreffen 

een kop/hals/romp boerderij, een koetshuis/schuur en 2 stallen. De stallen hebben een golfplaten dak 

en de muren zijn van houten planken. De stallen hebben veel openingen en zijn erg tochtig (zie figuur 

5). Het is niet aannemelijk dat er zich in deze gebouwen vleermuizen bevinden.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: De te slopen stallen  
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Voor de kop/hals/romp boerderij en het koetshuis/schuur is het echter niet uit te sluiten dat er zich in 

de gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden. In figuur 6 wordt een indruk gegeven van 

deze gebouwen. De gebouwen hebben dakpannen en stenen muren. Er zijn in de gebouwen openin-

gen (kieren en gaten) aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6: De te slopen kop/hals/romp boerderij en koetshuis/ schuur 

 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen holen aangetroffen in de bomen die gekapt gaan worden.  

 

De connectiviteit met het landschap staat voor de mate waarin een individu gebruik maakt van de 

bestaande lijnen en structuren om te “pendelen” tussen verblijfplaats en foerageergebied. Voor diver-

se soorten geldt dat deze connectiviteit hoog is. Indien structuren in het landschap verdwijnen heeft 

dit mogelijk een negatieve invloed op soorten met een hoge connectiviteit. Als gevolg van de plannen 

gaat de bomenrij aan de noordzijde (en een deel aan de westzijde) van het bedrijf (zie figuur 7) verlo-

ren. Dit zal echter geen negatieve effecten hebben voor de connectiviteit aangezien de bomenrij niet 

in verbinding staat met andere lijnvormige structuren, maar eindigt in het weiland. 

In de nieuwe situatie komt een nieuwe bomenrij aan de noordzijde van het bedrijf. Deze ligt ten op-

zichte van de huidige situatie iets meer naar de noordzijde. Het duurt echter enkele jaren voordat 

deze bomenrij door vleermuizen gebruikt kan gaan worden voor oriëntatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7: De bomenrij aan de noordzijde van het bedrijf  
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Lichtuitstoot in de richting van lijnvormige structuren is nadelig voor de oriëntatie van vleermuizen 

tijdens hun vlucht. Bij de realisatie van de nieuwe gebouwen dient er rekening gehouden te worden 

dat de lichtuitstoot in de richting van bomenrijen minimaal is. 

 

Het plangebied biedt mogelijk geschikt foerageergebied aan onder andere gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis.  

 

Onderstaande tabel beschrijft de verblijfplaatsen en het foerageergebied van deze soorten. 

 

Tabel 1 Verblijfplaatsen en foerageergebied vleermuizen 

Naam 
winterver-
blijf 

kraamver-
blijf 

zomerver-
blijf 

paarverblijf Foerageergebied 
Connec-
tiviteit 

Gewone 
Dwergvleermuis 

gebouwen, 
zwak gebuf-
ferde objec-
ten 

gebouwen 
gebouwen, 
bomen 

gebouwen, 
bomen 

overal Laag 

Rosse vleermuis 
bomen, 
hoge ge-
bouwen 

bomen 
(gebouwen) 

bomen, 
zolders 

bomen 
natte gebieden, wei-
landen, steden (ver-
lichting) 

Laag 

Watervleermuis 
bomen, 
gebufferde 
objecten 

bomen, 
zolders, 
gebouwen, 
brug-
gen/duikers 

bomen, 
kerken, 
zwak gebuf-
ferde objec-
ten 

bomen, 
gebufferde 
objecten 

water, bossen, par-
ken 

Hoog 

Baardvleermuis 
gebufferde 
objecten 

(warme) 
zolders, 
gebouwen 

(warme) 
zolders, 
bomen, 
gebouwen 

gebufferde 
objecten 

kleinschalig agrarisch 
gebied, bossen 

Hoog 

Gewone 
Grootoorvleermuis 

bomen, 
zolders, 
gebufferde 
objecten, 
kasten 

bomen, 
zolders, 
gebouwen 

bomen, 
zolders 

bomen, 
zolders, 
gebufferde 
objecten 

bos, kleinschalig 
landschap, tuinen 

Hoog 

Franjestaart 
bomen, 
gebufferde 
objecten 

bomen, 
zolders 

bomen, 
zolders 

bomen, 
gebufferde 
objecten 

bossen, heide, droge 
greppels, grasland en 
stallen 

Hoog 

Laatvlieger 

gebouwen, 
zwak gebuf-
ferde objec-
ten 

gebouwen, 
zolders 

gebouwen, 
zolders 

gebufferde 
objecten 

stedelijk gebied, pol-
ders, weilanden, 
bosranden 

Laag 

Meervleermuis 
gebouwen, 
gebufferde 
objecten 

gebouwen, 
zolders 

gebouwen, 
zolders, 
gebufferde 
objecten 

gebufferde 
objecten, 
gebouwen, 
boomholtes 
(?) 

water, natte veenge-
bieden, weilanden 

Hoog 

Ruige dwergvleermuis 
bomen, 
houtstapels, 
gebouwen 

 
bomen, 
zolders 

bomen, 
gebouwen 

natte gebieden, bos Laag 

 

Overige zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens is het voorkomen van diverse soorten licht beschermde zoogdieren 

bekend in de omgeving van het plangebied. Zo zijn er in de omgeving van het plangebied bijvoor-

beeld waarnemingen gedaan van de licht beschermde egel, haas, huisspitsmuis, konijn, mol, ree, 

veldmuis, vos en wezel. Daarnaast zijn er op een afstand van minder dan 10 kilometer middelzwaar 

beschermde steenmarters en damherten en zwaar beschermde waterspitsmuizen, boommarters, 

noordse woelmuizen en otters waargenomen.  
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De steenmarter is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in 

grote steden (de steenmarter is een ‘cultuurvolger’). Hij heeft een voorkeur voor gebieden met klein-

schalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van 

elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmar-

ter daar zijn voedsel zoekt. Het plangebied vormt een potentieel foerageergebied voor de steenmar-

ter. Er kan niet worden uitgesloten dat er zich in het plangebied verblijfplaatsen van steenmarters 

bevinden.  

 

Het damhert komt vooral voor in lichte loofbossen en gemengde bossen, minder vaak in uitgestrekte 

naaldbossen. Hij heeft een voorkeur voor oudere bossen met een dichte onderbegroeiing. Belangrijk 

is dat er voldoende gras is. Ook komt hij voor in randzones bij open plekken, graslanden en akker-

randen en in parkachtige bosgebieden. Het plangebied biedt geen potentieel geschikt leefgebied aan 

het damhert. 

 

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand 

water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij be-

ken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen 

langs de binnenduinrand, natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis 

komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 

500 meter water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar 

de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten (bron: zoogdiervereniging.nl). Het 

plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de waterspitsmuis. 

 

De boommarter heeft een voorkeur voor oudere en rijk gestructureerde bossen. Indien voldoende 

bosjes en lijnvormige elementen aanwezig zijn, wordt de soort ook waargenomen in agrarische land-

schappen. Het plangebied biedt geen potentieel geschikt leefgebied aan de boommarter. 

 

De Noordse woelmuis komt voor in hoge vegetaties bestaande uit grasachtige planten en de soort 

geeft de voorkeur aan rietland, moeras, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek over-

stroomde terreinen (www.vzz.nl). Noordse woelmuizen komen voor op niet extensief gebruikte gras-

landen (Janssen & Schaminée, 2008). Het is niet aannemelijk dat de Noordse woelmuis geschikt 

leefgebied vindt in het plangebied. 

 

Aangezien otters voorkomen in schoon zoet water, waar voldoende bedekking en rust is, wordt het 

niet waarschijnlijk geacht dat de soort in het plangebied zelf geschikt gebied vindt. 

 

Amfibieën 

Volgens verspreidingsgegevens (www.ravon.nl) is het voorkomen bekend van enkele licht bescherm-

de soorten, zoals bijvoorbeeld bruine kikker en gewone pad, in de omgeving van het plangebied. 

Daarnaast is het voorkomen bekend van de zwaar beschermde heikikker en rugstreeppad op een 

afstand van minder dan 10 kilometer van het plangebied.  

 

De heikikker is een laaglandsoort die voornamelijk wordt aangetroffen in hoog- en laagvenen, op hei-

de, in beekdalen, klei-op-veen en komkleigebieden en soms ook in uiterwaarden. De soort maakt bij 

voorkeur gebruik van relatief voedselarme wateren. In klei- en veenweidegebieden wordt ook voort-

planting geconstateerd in meer voedselrijke sloten. Uit verspreidingsgegevens blijkt de heikikker een 

vennensoort bij uitstek. De soort wordt nauwelijks aangetroffen in intensief gebruikt agrarische land-
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schap, rond infrastructuur en bebouwing (Creemers en van Delft, 2009). Het plangebied biedt geen 

geschikt leefgebied aan de heikikker. 

 

De rugstreeppad is gebonden aan pioniermilieus, zoals op rivierduinen, overstromingsvlakten en 

langs oevers van meanderende kleine rivieren. In het cultuurlandschap handhaaft de rugstreeppad 

zich op braakliggend terrein. Voortplantingswateren zijn vaak klein en ondiep en vrijwel onbegroeid 

(Janssen & Schaminée 2008). Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan de rugstreeppad. 

 

Reptielen 

Uit verspreidingsgegevens blijkt het voorkomen van de zwaar beschermde ringslang op een afstand 

van 5 tot 10 kilometer van het plangebied.  

 

De ringslang is sterk gebonden aan water. De aanwezigheid van hogere gronden is een belangrijke 

voorwaarde voor de soort om alle stadia van de levenscyclus te kunnen doorlopen. Naast laagvenen 

wordt de soort relatief veel waargenomen in landschapstypen met bos, struweel en op of nabij infra-

structuur. De soort komt ook voor in systemen die voedselrijk en ruig begroeid zijn (Creemers & van 

Delft, 2009). Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de ringslang. 

 

Vissen en zoetwatermollusken 

Uit verspreidingsgegevens van vissen komt naar voren dat er in de omgeving van het plangebied (op 

een afstand van maximaal 10 kilometer) middelzwaar beschermde kleine modderkruipers en zwaar 

beschermde bittervoorns en grote modderkruipers  voorkomen.  

 

Kleine modderkruipers komen voor in sloten, beken, rivierarmen en meren en geven de voorkeur aan 

stilstaande en langzaam stromende wateren met voldoende waterplanten en voedselorganismen 

(www.minlnv.nl). In de te dempen sloot is tijdens het veldbezoek een dikke laag bladeren en modder 

waargenomen. Hierdoor kan het niet uitgesloten worden dat er zich in de sloot kleine modderkruipers 

bevinden. Dit dient nader onderzocht te worden.  

 

De grote modderkruiper komt voor in geïsoleerde wateren met verlandingsvegetaties. Met name de 

natte gebieden die aan de ruilverkaveling ontsnapt zijn, zijn kansrijk. Grote modderkruipers worden 

niet in het plangebied verwacht. Ook voor bittervoorns vormt het plangebied geen geschikt leefge-

bied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: De te dempen sloot aan de noordzijde van het plangebied 
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Ongewervelden 

Uit verspreidingsgegevens blijkt het voorkomen van de zwaar beschermde rouwmantel, groene gla-

zenmaker en gevlekte witsnuitlibel op een afstand van minder dan 10 kilometer van het plangebied.  

 

De rouwmantel komt voor in gevarieerde, open bossen met wilgen op vochtige, zonnige plaatsen. Het 

plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan de rouwmantel. 

 

De groene glazenmaker leeft in stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden: plassen, sloten 

en petgaten in laagveengebieden en sloten in veenweidegebieden (Kalkman, 2004a). In Nederland 

komt deze plant vooral voor in sloten en moerassen in het laagveengebied. Krabbescheer verlangt 

schone, niet te voedselrijke sloten en is gevoelig voor milieuvervuiling. Het plangebied biedt geen 

geschikte leefomgeving aan de groene glazenmaker. 

 

De gevlekte witsnuitlibel komt in verschillende biotopen voor, met name verlandingszones en laag-

veenmoerassen (Kalkman, 2004b). De soort komt ook bij matig voedselrijke bosplassen en niet te 

zure vennen voor, veelal met een uitgebreide oevervegetatie. Het plangebied biedt geen geschikte 

leefomgeving aan de gevlekte witsnuitlibel. 

 

Planten 

Volgens verspreidingsgegevens komen de volgende middelzwaar beschermde soorten vaatplanten 

binnen een afstand van 5 kilometer van het plangebied voor: daslook, gele helmbloem, gulden sleu-

telbloem, kluwenklokje, prachtklokje, rietorchis, ruig klokje, steenbreekvaren, tongvaren, veldsalie, 

wilde marjolein en zomerklokje. Het plangebied bestaat uit agrarisch gebied. In het plangebied komen 

een aantal veelvoorkomende plantensoorten voor, zoals paardenbloem, kruipende boterbloem en 

smalle weegbree. Er worden geen beschermde plantensoorten verwacht.  

5.2. Toets Flora- en Faunawet 

Vogels 

Als de sloop- en bouwwerkzaamheden in het broedseizoen (maart – juli) worden uitgevoerd, zal dat 

leiden tot verstoring van de in de omgeving broedende (weide)vogels, wat strijdig is met artikel 11 

van de Flora- en Faunawet. Het is dan ook van belang om met de werkzaamheden te beginnen bui-

ten het broedseizoen van de weidevogels, om overtreding van artikel 11 te voorkomen.  

Wanneer voor het broedseizoen gestart wordt met de werkzaamheden is het de verwachting dat er, 

vanwege de verstoring, geen broedvogels vestigen in het gebied. Indien er toch in het plangebied 

vogels tot broeden komen, moeten de werkzaamheden worden gestaakt tot na het broedseizoen. Het 

is daarom aan te raden om maatregelen te nemen die eventueel broeden voorkomen, zoals het af-

dekken van zandhopen en het direct afvoeren van materiaal.  

 

Vleermuizen 

Het slopen van gebouwen waarin zich verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden, is in strijd met de 

Flora- en Faunawet. Het is niet uit te sluiten dat er zich in de te slopen gebouwen verblijfplaatsen van 

vleermuizen bevinden. Dit dient nader onderzocht te worden. 

Bij de realisatie van de nieuwe gebouwen dient er rekening gehouden te worden dat lichtuitstoot in de 

richting van bomenrijen minimaal is. 
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Het plangebied biedt mogelijk geschikt foerageergebied aan gewone dwergvleermuis, gewone groot-

oorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, en ruige dwergvleermuis. Er is in de omgeving voldoende 

vergelijkbaar gebied aanwezig, waardoor gesteld kan worden dat de plannen niet zullen leiden tot 

een significante aantasting van het foerageergebied.  

 

Overige zoogdieren 

Het plangebied vormt een geschikt leefgebied voor een aantal licht beschermde zoogdieren als mol, 

egel, veldmuis etc. Voor de licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van ontheffing voor ruimte-

lijke ontwikkelingen. 

Er kan niet worden uitgesloten dat er zich in het plangebied verblijfplaatsen van steenmarters bevin-

den. Hier dient nader onderzoek naar te worden verricht. 

 

Reptielen 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten reptielen. Uitvoering van 

de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft reptielen niet met de Flora- en Faunawet. 

 

Amfibieën 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten amfibieën. Uitvoering 

van de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft amfibieën niet met de Flora- en Faunawet. 

 

Vissen 

Het plangebied biedt waarschijnlijk een geschikte leefomgeving aan kleine modderkruipers. Dit dient 

nader onderzocht te worden.  

Het dempen van de sloot dient bij voorkeur tussen 15 juli en 1 november te gebeuren.  

Daarnaast wordt het aangeraden bij het dempen vanaf één kant te beginnen, zodat dieren de 

mogelijkheid hebben uit te wijken naar ander geschikt gebied. 

 

Ongewervelden 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten ongewervelden. Uitvoe-

ring van de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft ongewervelden niet met de Flora- en Fau-

nawet. 

 

Planten 

Het plangebied biedt geen geschikte leefomgeving aan beschermde soorten planten. Uitvoering van 

de plannen conflicteert dan ook voor wat betreft planten niet met de Flora- en Faunawet.  

  



 

 17 

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

• Mogelijk komen enkele licht beschermde soorten, zoals mol, egel en veldmuis voor in het 

plangebied. In de omgeving is echter voldoende vervangend leefgebied aanwezig. Daar-

naast zijn deze soorten vrijgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen.  

• De bouwwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van vogels aan te vangen om mo-

gelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en Faunawet te 

voorkomen. In grote lijnen loopt het broedseizoen van half maart tot half juli. 

• Het plangebied en de directe omgeving bieden mogelijk een geschikt foerageergebied voor 

verschillende soorten vleermuizen. Er is in de omgeving voldoende vergelijkbaar gebied 

aanwezig, zodat de plannen niet zullen leiden tot een significante aantasting van het foera-

geergebied. 

• Het is niet uit te sluiten of er zich in de te slopen gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen 

bevinden. Dit dient nader onderzocht te worden. 

• Bij de realisatie van de nieuwe gebouwen dient er rekening gehouden te worden dat de licht-

uitstoot in de richting van bomenrijen minimaal is. 

• Er kan niet worden uitgesloten dat er zich in het plangebied verblijfplaatsen van steenmar-

ters bevinden. Hier dient nader onderzoek naar te worden verricht. 

• Het plangebied biedt waarschijnlijk een geschikte leefomgeving aan kleine modderkruipers. 

Dit dient nader onderzocht te worden.  

• Het dempen van de sloot dient bij voorkeur tussen 15 juli en 1 november te gebeuren.  

Daarnaast wordt het aangeraden bij het dempen vanaf één kant te beginnen, zodat dieren de 

mogelijkheid hebben uit te wijken naar ander geschikt gebied. 

• Er worden geen conflicten verwacht omtrent regelgeving EHS. 
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BIJLAGE 1 VOORKOMEN VAN DOOR DE WET BESCHERMDE SOOR-

TEN BINNEN EEN AFSTAND VAN 10 KM VAN HET PLANGEBIED 

(QUICKSCANHULP.NL) 

Soort  Soortgroep  Bescherming  Afstand  Plangebied 

mogelijk 

geschikt 

Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km nee 

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 5 - 10 km nee 

rouwmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 km 
nee 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen tabel III 1 - 5 km 
nee 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 5 - 10 km 
nee 

Ringslang Reptielen tabel III 5 - 10 km nee 

Daslook Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km 
nee 

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Rietorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Veldsalie Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km nee 

Bittervoorn Vissen tabel III 0 - 1 km nee 

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 1 - 5 km 
ja 

Grote modderkruiper Vissen tabel III 5 - 10 km 
nee 

Gewone dwergvleer-

muis 
Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

ja 

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km ja 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 
ja 

Tweekleurige vleer-

muis 
Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

ja 

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km ja 

Steenmarter Zoogdieren tabel II 1 - 5 km ja 

Gewone grootoor-

vleermuis 
Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

ja 

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 1 - 5 km ja 

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km nee 

Damhert Zoogdieren tabel II 5 - 10 km nee 

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km ja 

Boommarter Zoogdieren tabel III 5 - 10 km nee 

Franjestaart Zoogdieren tabel III 5 - 10 km ja 
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Noordse woelmuis 

(arenicola) 
Zoogdieren tabel III 5 - 10 km 

nee 

Otter Zoogdieren tabel III 5 - 10 km nee 

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km ja 
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Betreft : Advies externe veiligheid inzake bestemmingsplan GRV Bredyk 

Geachte heer Breukelaar, 

U heeft het Bureau Externe Veiligheid Fryslan (Bureau EVF) verzocht om een advies externe veiligheid 
op te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan GRV Bredyk 

Wij hebben uw verzoek beoordeeld aan de hand van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
en vastgesteld dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de haalbaarheid van 
voorliggend plan. 
Geadviseerd wordt om: 

in het bestemmingsplan te borgen dat niet zonder meer kwetsbare objecten binnen de 
invloedsgebieden van aardgastransportleidingen worden gevestigd. 

Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij naar het bijgevoegde advies. 

Het advies externe veiligheid als ook een begrippen- en afkortingslijst externe veiligheid zijn bijgevoegd. 
Het advies en de begrippen- en afkortingslijst zijn u separaat per mail toegezonden. 
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Verhoeven, telefoonnummer 0566-
750466. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

A.W. van Bergen 
Hoofd afdeling Specialistisch Advies 
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Archief exemplaar 

Advies Externe Veiligheid inzake plan voor vestiging van fokbedrijf in Leeuwarden 'GRV  
Bredvk' 

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

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

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

Plaatsgebonden risico (PR) 
Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. 

Groepsrisico (GR) 
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende 
besluiten zijn relevant: 

1. Besluit externe veiligtieid inrictitingen (Bevi) 
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven 
met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. 

2. Activiteitenbesluit milieubehieer (Activiteitenbesluit) 
Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot 
aantal AMvB's. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende 
milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden. 

3. Besluit externe veilighieid buisteidingen (Bevb) 
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden 
getoetst aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het 
GR. 

4. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijl<e stoffen (cRNVGS) 
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De cRNVGS is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen 
invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Verantwoordingsplichit 
In het Bevi, Bevb en de cRNVGS is onder andere een verantwoordingsplicht GR 
opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat bepaalde gevallen bij wijziging met 
betrekking tot planologische keuzes moeten worden onderbouwd en verantwoord door 
het bevoegd gezag. 
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Risicobronnen ten aanzien van het plan 'CRV Bredyk' 

De ligging van het plangebied is in figuur 1 blauw omkaderd weergegeven. 
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Figuur 1: begrenzing plangebied 

Uit de professionele Risicokaart blijkt dat in en in de directe nabijheid van het plangebied 
risicobronnen zijn gelegen waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden zijn 
gelegen binnen het plangebied (zie figuur 2). 

Figuur 2: risicobronnen binnen plangebied 

De relevante risicobronnen voor het plangebied zijn: 

- transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
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In en in de nabijheid van het plangebied lopen hogedruk aardgastransportleidingen van 
N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie). Omdat sprake is van hogedruk 
aardgastransportleidingen is het Bevb van toepassing. De relevante leidingen hebben 
volgens het rekenprogramma CAROLA de volgende kenmerken (figuur 3): 

Hogedruk aardgastransportleiding 
Eigenaar Leiding-

Naam 
Diameter 
(mm) 

Druk 
(bar) 

1 % Letaliteitszone 
(invloedsgebied) in (m) 

100% 
Letaliteitszone 
in (m) 

Gasunie A-601 762 79,90 450 170 
Gasunie N-506-04 323,8 40 140 70 
Figuur 3: Overzicht hogedruk aardgastransportleidingen 

Invloedsgebied 
De 1% letaliteitszone (het invloedsgebied) van de transportleidingen valt (deels) over het 
plangebied. In figuur 4 en 5 wordt het invloedsgebied van de hogedruk 
aardgastransportleiding die langs het plan loopt visueel met een bruine contour 
weergegeven. De transportleiding zelf wordt met een blauwe kleur weergegeven. De 
100% letaliteitszone wordt niet weergegeven. 

Figuur 4: invloedsgebied aardgastransportleiding A 601 
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Figuur 5: invloedsgebied aardgastransportleiding N-506-04 

Wanneer een plan in het gebied tussen de 100% en 1% letaliteitszone ligt dient een 
beperkte verantwoording van het GR plaats te vinden. Bij een beperkte verantwoording 
dienen de volgende elementen betrokken te worden: de personendichtheid binnen het 
invloedsgebied, de hoogte van het GR, de bestrijdbaarheid/beperking van de omvang 
van een incident en de zelfredzaamheid. 

Als een plangebied binnen de 100% letaliteitszone valt dan dient een volledige 
verantwoording van het GR plaats te vinden. Dit houdt in dat, naast bovengenoemde 
aspecten, ook gekeken wordt naar de maatregelen ter beperking van het GR, andere 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en de mogelijkheden 
en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het GR in de nabije toekomst. 
Het plan ligt binnen de 100 % letaliteitszone van een transportleiding. Dit houdt in dat er 
een volledige verantwoording van het GR dient plaats te vinden. 

Met behulp van het rekenprogramma CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt 
aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb. 
Het resultaat van een berekening bestaat uit PR-contouren en een FN-curve voor het 
GR. 

PR 
Het Bevb stelt dat geen kwetsbare objecten mogen voorkomen binnen de 10"̂  contouren 
van leidingen waarin gevaartijke stoffen worden getransporteerd. Als dat toch het geval 
is, dan is er sprake van een zogenaamd knelpunt. De leidingbeheerder was verplicht 
zodanige maatregelen te treffen dat zulke knelpunten vóór 1 januari 2014 werden 
opgeheven. 
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In het kader van het Bevb is de PR 10'® contour relevant. Uit zowel het rekenprogramma 
CAROLA als uit de professionele Risicokaart is gebleken dat geen sprake is van een PR 
10"̂  contour. 

Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleidingen geen 
belemmering vormen voor het PR van onderhavig plan. 

Belemmeringenstrooii 
Conform artikel 14, lid 1 van het Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te 
geven van de in het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende 
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De 
belemmeringenstrook bedraagt, bij leidingen met een druk van 40 bar en meer, 
tenminste 5 meter aan weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de 
buisleiding. 

Toetsing GR 
Indien sprake is van een planologische procedure dient, naast de numerieke waarde van 
het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van de oriëntatiewaarde en de 
toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, ter beoordeling van het GR en de 
verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1 van het Bevb) ook gekeken te worden 
naar kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid van het incident, nut 
en noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk risico reducerende maatregelen. 

Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde 
De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij 
een PR-contour. 

Wel bestaat voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van ruimtelijke plannen de 
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor 
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen dat het Bevb dat 
voorschrijft. Uit het voorgaande is gebleken dat de hogedruk aardgastransportleiding de 
risicobron is. 

Huidige situatie 
De invloedsgebieden van de aardgastransportleidingen vallen gedeeltelijk over het 
plangebied. 

De bepaling van de aanwezige personen binnen de invloedsgebieden van de 
aardgastransportleiding is enerzijds gebaseerd op het aantal personen per eenheid 
genoemd in de "Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico" van november 2007 
(hierna : Handreiking) en anderzijds gebaseerd op de aantallen personen per hectare 
genoemd in deze Handreiking. 
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In de Handreiking staat beschreven dat voor de functie Wonen gerekend kan worden 
met 2,4 personen per woning. Verder staat in de Handreiking voor een aantal objecten 
aangegeven met welke fractie aanwezigheid standaard gerekend wordt. In figuur 6 zijn 
de bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden weergegeven. 

iyp« 9«bted Bcvolkingïdtchtheid 
lpcrton»n/hal 

Woongebieden Natuurgebied 0 Woongebieden 

Buitengebied 1 
Woongebieden 

incidenlele woonbebouwing 5 

Woongebieden 

ru!;lige woonwijk 2S 

Woongebieden 

drukke woonwiik 70 

Woongebieden 

Stadsbebouwing met hoogbouw i;o 
Indusineqebieden per»Hiee<sdichihc<d laag 5 

Midden 40 
Hoog 80 
Kantoren - hoogbouw ?00 

Recreatiegebied 
lin üei/oent 

Campinq. bungalowpark &0 - 700 

Figuur 6: Handreiking: Bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden 

Voor bebouwing waarvan bekend is hoeveel personen zich in het pand bevinden wordt 
gerekend met de daadwerkelijke aantallen. Voor bebouwing waarvan niet bekend is 
hoeveel personen zich in het pand bevinden wordt gerekend met een indicatieve 
aanname. 

Van de aanwezige aardgastransportleidingen is het GR berekend. Voor de GR-
berekening is rekening gehouden met de volgende populatie: 

- buitengebied 1 persoon per hectare 

Zoals reeds eerder vermeld wordt bij het berekenen van het GR rekening gehouden met 
de populatiedichtheid die het bestemmingsplan binnen de invloedsgebieden van de 
aardgastransportleidingen mogelijk maakt. In figuur 7 en figuur 8 worden de resultaten 
van de berekeningen weergegeven die met behulp van het rekenprogramma CAROLA 
zijn gegenereerd. Het invloedsgebied van de transportleiding wordt met een bruine 
contour weergegeven. De donkerblauw gekleurde transportleiding betreft de leiding 
waar het om gaat en het groen gekleurde deel betreft het stuk tracé welk het meest 
impact heeft op het plangebied. 

CRV Bredyk 





Figuur 7: aardgastransportleiding A-601 

Figuur 8: aardgastransportlelding N-506-04 

Uit de FN-curves van relevante transportleidingen van Gasunie kan worden opgemaakt 
dat er geen sprake is van een GR, de FN-curve is leeg. 

Toekomstige situatie 
Toename GR t.o.v. nulsituatie (toekomstige situatie) 
Het aantal personen binnen de invloedsgebieden van risicobronnen neemt conform dit 
plan toe met 20 personen. Er is dientengevolge sprake van een zeer laag GR. 
Het GR blijft ver onder de oriëntatiewaarde liggen, zie figuur 9 en de uitvergroting van de 
FN-curve in figuur 10. 

Figuur 9: aardgastransportleiding A-601 met CRV 
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Groepsrisico 

Figuur 9: FN-curve aardgastransportleiding A-601 met CRV 

Bestrijding en beperking van rampen 
Voor wat betreft de watenwinning bij bestrijding van branden, geeft Brandweer Fryslan 
aan dat dit een aandachtspunt is. Er is in de omgeving van het perceel slechts één 
brandkraan aanwezig, dit is onvoldoende om een grote brand te bestrijden. 
Daarnaast zijn de sloten in de nabijheid van het plangebied momenteel ongeschikt om 
gebruikt te worden als secundaire bluswatervoorziening. 
De opkomsttijd, als bedoeld in artikel 3.2.1 van het Besluit veiligheidsregio's, wordt 
aanvaardbaar geacht. 

Bereikbaarfieid 
Het plangebied is op meerdere zijden ontsloten, het plangebied is over het algemeen 
voldoende bereikbaar. 

Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het 
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). 
Dit is in dit kader specifiek van belang voor de kwetsbare objecten en verminderd 
zelfredzame personen binnen deze objecten. 
Binnen het invloedsgebied verblijven, in principe, geen verminderd zelfredzame 
personen. 

Mogelijkheden om Groepsrisico te verlagen/optimaliseren 
Het groepsrisico kan worden vertaagd dan wel geoptimaliseerd door binnen de 
invloedsgebieden van de aardgastransportleidingen geen nieuwe kwetsbare objecten te 
realiseren. 

Nut en noodzaak van de ontwikkeling / Tijdsaspect 
CRV wil haar fokkerijactiviteiten concentreren nabij de Dairy Campus in Leeuwarden. 
Vestiging nabij de Dairy Campus zorgt voor talrijke innovatieve 
samenwerkingsmogelijkheden. 

CRV Bredyk 





Brandweer Fryslan 
Brandweer Fryslan heeft, zoals gezegd, per brief van 16 januari 2014 geadviseerd. 
Brandweer Fryslan ziet in het kader van de bereikbaarheid en zelfredzaamheid geen 
knelpunten, de watenwinning is een aandachtspunt in de ogen van de brandweer. 

Conclusie 
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit voor 100% 
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal 
een restrisico blijven bestaan. 

Met behulp van het uitvoeren van de verantwoordingsplicht voor het GR en het advies 
van Brandweer Fryslan, dient het bevoegd gezag zich uit te spreken over de 
aanvaardbaarheid van het restrisico. Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico 
dient ook het belang van de ontwikkeling meegewogen te worden. 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt 
voor de haalbaarheid van voorliggend plan. 
Geadviseerd wordt om in het bestemmingsplan te borgen om niet zonder meer 
kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van aardgastransportleidingen te 
vestigen. 

CRV Bredyk 10 





Archief exemplaar  

Biilag^bipir.^t Lj W^^L 

Begrippen en afkortingen externe veiligheid: 

Basisnet weg/water/spoor 
Het Basisnet is een routenetwerk voor transport van gevaartijke stoffen over 
spoorwegen, vaarwegen en rijkswegen. Het Basisnet moet een robuust routenetwerk 
vormen waann een duidelijke keuze tussen het spanningsveld van transport, economie 
en ruimtelijke ordening is aangebracht. Het Basisnet wordt ontworpen voor de 
middellange termijn (tot 2020). Elke route/elk traject krijgt daartoe een vervoersplafond 
in de vorm van een risicoruimte en afhankelijk daarvan een veiligheidszone. 

Belemmeringenstrook 
Een strook van 5 meter aan weerszijden van een buisleiding, ten behoeve van 
onderhoud, waarbinnen in principe geen bebouwing toegestaan is. 

(Beperkt) kwetsbare functies/objecten 
In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn (beperkt) kwetsbare 
objecten gedefinieerd (http://wetten.overheid.nl/BWBR0016767). Hieronder volgen de 
meest voorkomende objecten: 

beperkt kwetsbare functies/objecten: 
o.a. verspreid liggende woningen, bedrijfswoningen, kleinere kantoorgebouwen, 
horeca, winkels, sporthallen, kampeerterreinen en bedrijfsgebouwen; 
kwetsbare functies/objecten: 
o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kinderdagverblijven, 
grote (meer dan 1500 m^ opp) kantoorgebouwen, horeca en winkelcomplexen. 

Groepsrisico (GR) inrichting 
GR: cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overtijden als 
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een innchting en 
een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke 
afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Anders gezegd geeft het GR weer wat de 
kans is op het overtijden van een groep personen ten gevolge van een ongeval bij een 
bedrijf. 

Voor het GR is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er de zogeheten onëntatiewaarde, 
deze dient door het bevoegde gezag (de vergunningvertener, zijnde de provincie ofde 
gemeente) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het GR. Deze oriëntatie
waarde is de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 
10"^ per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10"̂  per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10'^ per jaar. In onderstaand figuur is een FN-diagram 
weergegeven met daann als voorbeeld een FN-curve en tevens de oriëntatiewaarde. 





FN-curve 
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FN-curve voor het GR 

GR transportroute 
Het GR is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of meer 
personen in de omgeving van een transportroute in één keer dodelijk slachtoffer wordt 
van een ongeval op die transportroute. 

Voor het GR is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is van het aantal 
dodelijke slachtoffers per kilometer transportroute. Deze oriëntatiewaarde is de kans op 
een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per Jaar, met de 
kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per 
Jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10-8 per jaar. 

GR aandachtsgebied 
Gebied van 200 meter rondom de infrastructuur (weg, water, spoor) waarbinnen het 
bevoegd gezag bij ruimtelijke relevante besluiten een GR afweging moet maken. 





Invloedsgebied/ effectafstand/ inventarisatieafstand 
Het gebied waarin personen worden meegeteld bij de GR-berekening. De grens van dit 
gebied wordt bepaald door de 1 % letaliteitgrens, ofwel de afstand waarop nog 1 % van 
de blootgestelde mensen in de omgeving als gevolg van een ongeval met gevaartijke 
stoffen op de infrastructuur komt te overiijden. Voor LPG-tankstations geldt een vaste 
afstand voor het invloedsgebied (100% letaal) van 150 meter. 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 
Met een QRA worden de externe risico's bepaald vanwege de activiteiten met en de 
opslag van gevaartijke stoffen bij een bedrijf. 

Overschrijdingsfactor 
De overschrijdingsfactor is de maximale verhouding tussen de FN-curve en de 
oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in 
hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdings
factor kleiner dan één geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft, bij één 
waarde groter dan een wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 

Plaatsgebonden risico (PR) 
Het PR is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken 
en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
calamiteit met een gevaarlijke stof. De norm voor het plaatsgebonden risico in 
Nederiand is in beginsel een kans van 1 op de miljoen per Jaar (ofwel 10"® per Jaar). 
De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is de contour waarvoor het 
plaatsgebonden risico een waarde heeft van de10"®/J (de zogenaamde PR 10'^contour). 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
Een zogenaamd PAG houdt rekening met de effecten die kunnen ontstaan door een 
ongeval met een zeer brandbare vloeistof in een zone rond de infrastructuur (weg, 
water, spoor). De zone bedraagt 30 meter voor een weg en spoor en 25 meter voor 
water. 

Risicocontour 
Een risicocontour geeft aan hoe groot in de omgeving de overiijdenskans is door een 
ongeval met een risicobron. Deze contourtijnen kan men vergelijken met de gewone 
hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het 
risico kleiner. 

Toetsingsafstand 
Onder de toetsingsafstand wordt verstaan de afstand waarbinnen de aard van de 
omgeving moet worden nagegaan. 
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Samenvatting voor niet-akoestici
Een akoestisch onderzoek staat vol technische begrippen en termen. Daardoor is een akoestisch 
onderzoek voor niet-specialisten soms moeilijk leesbaar. In deze samenvatting wordt daarom 
vereenvoudigd weergegeven wat er is onderzocht en wat de resultaten zijn.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de oprichting van het CRV Dairy Breeding 
Center aan de Brédyk 32 te Wirdum (gemeente Leeuwarden). Het onderzoek gaat over de nieuwe, 
voorgenomen bedrijfssituatie.

In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het piekgeluidsniveau berekend op de woningen 
die in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het 
verkeer van en naar het bedrijf.

Uitgangspunten
In het onderzoek is rekening gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens een drukke dag 
kunnen voorkomen. Het gaat onder andere om de stalventilatie, het lossen van voer, het afvoeren van 
drijfmest en het inkuilen van gras.

Gemiddelde geluidsbelasting
De geluidsnorm waaraan het gemiddelde geluidsniveau moet voldoen, is situatie-afhankelijk. Bij voorkeur
moet voldaan worden aan de 'richtwaarde' die past bij de aard van de omgeving. Lukt dat niet, dan 
kunnen er mogelijkheden zijn voor een ruimere geluidsnorm, bijvoorbeeld omdat het gaat om een 
bestaande, vergunde geluidsbron of omdat het heersende referentieniveau hoger is dan de richtwaarde.

Uit het onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de 'richtwaarde'.

Piekgeluidsniveau
De piekgeluidsniveaus die bij het bedrijf kunnen voorkomen voldoen aan de algemeen aanvaarde en bij 
vergunningverlening gebruikelijke geluidsnorm.

Geluidsbelasting door verkeer op de openbare weg (van en naar het bedrijf)
Uit het onderzoek blijkt, dat in alle situaties voldaan wordt aan de geluidsnorm (voorkeursgrenswaarde). 

2014-3144-0kenmerk



Inhoudsopgave
Colofon

Samenvatting voor niet-akoestici

 1 Inleiding 5

 2 Normstelling 7

 3 Bedrijfsbeschrijving 8
 3.1 Bedrijfsactiviteiten 8
 3.2 Onderzochte bedrijfssituaties 10

 4 Modellering 11

 5 Berekeningsresultaten 13
 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 13
 5.2 Maximaal geluidsniveau LAmax 14
 5.3 Indirecte hinder 14

 6 Conclusies 15

Bijlage 1: Ligging van het bedrijf
Bijlage 2: Gegevens rekenmodel
Bijlage 3: Berekeningsresultaten LAr,LT

Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAmax

Bijlage 5: Berekeningsresultaten indirecte hinder

2014-3144-0kenmerk



 1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet 
van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en 
omgevingskenmerken.

Aanleiding Op de onderzoekslocatie was tot voor kort een melkrundveehouderij 
gevestigd. CRV heeft het voornemen om op deze locatie het CRV-Dairy 
Breeding Center te realiseren. Dit bedrijf wordt nieuw opgericht. Alleen de 
bestaande bedrijfswoning blijft behouden. In verband met de procedure 
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en Mer-beoordeling 
wordt er een akoestisch onderzoek gevraagd.

Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de gewenste 
vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de geluidsbelasting van het 
bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de geldende 
geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt onderzocht of 
er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te komen.

Onderzoeksopzet Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden 
achtereenvolgens in deze rapportage besproken.
• Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te 

onderzoeken bedrijfssituaties;
• Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te 

berekenen;
• De interpretatie van de berekeningsresultaten.

Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Informatie van CRV BV met betrekking tot de voorgenomen 

bedrijfsvoering;
• Tekeningen van de inrichting, aangeleverd door DLV Noord;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart; Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen; OpenStreetmaps, etc.)
• Luchtfoto's;
• Waarnemingen ter plaatse.

Bedrijfs- en 
omgevingskenmerken

CRV is een internationale rundveeverbeteringsorganisatie die genetisch 
materiaal ontwikkelt. CRV beschikt daartoe over één van de grootste 
fokprogramma’s ter wereld en tevens is CRV de grootste 
stamboekorganisatie van rundvee in Nederland. Momenteel beschikt CRV 
over een stallencomplex met laboratorium en bijbehorende kantoren in 
Terwispel ten behoeve van embryo- en eicelwinning. Tevens exploiteert
CRV in Harfsen een IVP-laboratorium ten behoeve van in vitro bevruchting 
en embryodistributie. CRV wil de activiteiten van de locatie’s Terwispel en 
Harfsen concentreren op één locatie in het buitengebied van Leeuwarden. 
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De faciliteiten te Terwispel en Harfsen worden afgebouwd.

De nieuwe locatie ligt in het buitengebied, direct nabij nieuwe infra-
structuur (de Haak om Leeuwarden). In de omgeving van de locatie 
bevinden zich enkele burgerwoningen en agrarische bedrijven. De afstand 
tussen de locatie en de (burger-) woningen bedraagt meer dan 100 meter.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het bedrijf
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 2 Normstelling
De normstelling waaraan de berekeningsresultaten worden getoetst, is afhankelijk van gemeentelijk 
beleid en de aard van de omgeving. De inrichting is in de nieuwe situatie vergunningsplichtig. Voor de 
nieuwe situatie is eerst een bestemmingsplanwijziging nodig, waarbij de ruimtelijke inpasbaarheid 
beoordeeld moet worden.

Toetsingskader De woningen die nabij de inrichting liggen, bevinden zich in het 
buitengebied. Ondanks de ligging van drukke infrastructuur in de directe 
omgeving is de aard van de omgeving het best te karakteriseren als 
'landelijke omgeving', zoals deze genoemd wordt in de 'Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening', 1998 (verder: 'Handreiking').

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

Bij een 'landelijke omgeving', conform hoofdstuk 4 van de 'Handreiking' 
hoort de volgende richtwaarde:
• 40 dB(A) in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur);
• 35 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
• 30 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur).

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is er na bestuurlijke 
afweging een ruimere normstelling mogelijk voor activiteiten die maar 
beperkt voorkomen. Er moet wel onderbouwd worden waarom het niet 
stiller kan. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in activiteiten die:
• maximaal 12 hele etmalen per jaar voorkomen ('incident');
• maximaal 1 keer per week een dag-, of avond- of nachtperiode 

voorkomen ('regelmatige afwijking').

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

In de 'Handreiking' wordt voor het maximale geluidsniveau de volgende 
normstelling aanbevolen:
• Bij voorkeur LAr,LT + 10 dB(A), maar maximaal;
• 70 dB(A) in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur);
• 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
• 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur).

De waarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor de dag, avond en nacht worden
zeer algemeen toegepast in plaats van de voorkeurswaarde. De voorkeurs-
waarde is namelijk vrijwel nergens praktisch realiseerbaar. 

Indirecte hinder Voor de indirecte hinder wordt uitgegaan van de Circulaire 'Beoordeling 
geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' van 29 
februari 1996. Samengevat houdt dit de volgende normstelling in:
• voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) etmaalwaarde;
• ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A) etmaalwaarde. 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet het geluidsniveau 
in de woning voldoen aan 35 dB(A) etmaalwaarde.
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 3 Bedrijfsbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijf. 
Vervolgens wordt afgewogen welke situaties akoestisch maatgevend zijn.

 3.1 Bedrijfsactiviteiten

Algemeen Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (van 7.00 tot 19.00 uur), 
tenzij anders vermeld. De codering van de gebouwen in de tekst komt 
overeen met de codering op de milieutekening die bij de aanvraag hoort. 

Ventilatie De drie afdelingen van de quarantainestal (gebouw 5) zijn elk voorzien van 
een ventilator met een diameter van 50 cm. Op een warme zomerdag 
draaien de ventilatoren in de dag-, avond- en nachtperiode op maximaal 
respectievelijk 100%, 70% en 50% van de capaciteit.

Aanvoer van voer Een deel van het voer bestaat uit brokvoer dat in silo's wordt opgeslagen. 
Verder wordt gras en bierborstel aangevoerd:
• Brokvoer. Circa 16 keer per jaar wordt brokvoer gedurende 0,25 uur 

gelost aan de voorzijde van gebouw 4. De vrachtwagen blijft daarbij op 
de oprit staan.

• Gras. Op maximaal 11 dagen per jaar wordt er gras ingekuild vanaf het 
land achter het bedrijf. De aanvoer vindt plaats met tractors en karren 
(maximaal 90 vrachten per dag). Gedurende de hele dag is er een 
tractor in bedrijf op de kuilplaten/sleufsilo's (75% van de tijd effectief).

• Bierborstel. Verdeeld over het jaar vindt er aanvoer van bierborstel 
plaats. Per dag gaat het om maximaal 1 vrachtwagen (zie onder overige 
activiteiten).

Elke dag wordt het vee in de gebouwen 2 en 3 gevoerd. De voermengwagen 
is daarvoor maximaal 20 minuten aan het mengen nabij de voeropslagen en 
20 minuten aan het verdelen in de stallen. Voor het vullen van de 
voermengwagen is de verreiker 1 uur in bedrijf.

Bij de quarantainestallen wordt voorafgaand aan de aanvoer van vee voer 
in de stal klaargezet. Per afdeling gebeurt dit 7 keer per jaar, waarbij telkens 
de verreiker 0,5 uur in gebruik is (voornamelijk binnen).

Aan- en afvoer van vee Periodiek wordt er vee aangevoerd (7 keer per jaar per afdeling). Het lossen 
vindt plaats bij de quarantainestal. De aanvoer vindt plaats met een auto en 
aanhangwagen, of met een vrachtwagen. Het lossen duurt 0,5 uur. 
Vervolgens wordt de veewagen schoongespoten met een hogedrukspuit 
gedurende 0,5 uur (aan de achterzijde van gebouw 5).

Op 15 tot 20 dagen per jaar wordt er vee afgevoerd. Het laden van het vee 
vindt plaats bij de quarantainestal en duurt 0,5 uur per keer. De afvoer 
vindt plaats met een vrachtwagen.
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Afvoer van mest Vaste mest
De afdelingen van de quarantainestal worden uitgemest zodra ze zijn 
leeggekomen (per afdeling 7 keer per jaar). Bij het uitmesten wordt de 
vaste mest met de verreiker verplaatst vanuit de stal naar de vastemest-
opslag. De verzamelde vaste mest wordt op 1 dag per jaar afgevoerd naar 
het eigen land. De afvoer vindt plaats met tractors en karren naar het land 
achter het bedrijf (25 vrachten). Het laden vindt plaats met een lepelkraan 
en duurt 0,25 uur per vracht.

Drijfmest
De afvoer van drijfmest vindt plaats met sleepslangen. De afvoer vindt 
plaats op 6 dagen per jaar en duurt 12 uur per dag. De tractor staat 
opgesteld aan de achterzijde van gebouw 2 en 3.

De drijfmest wordt op circa 14 dagen per jaar gemixt met een mestmixer 
die wordt aangedreven door een tractor. Het mixen van de mest duurt 2 
uur per put (2 putten bij gebouw 2 en 2 putten bij gebouw 3).

Overige activiteiten • Op maximaal 12 dagen per jaar wordt er stro of hooi gebracht met 
vrachtwagens. Per dag worden er maximaal 10 vrachten aangevoerd. 
Het lossen vindt plaats bij gebouw 4. Per vracht is de verreiker 20 
minuten in bedrijf.

• Naast de beschreven werkzaamheden wordt de verreiker gebruikt voor 
diverse activiteiten op het erf, met name op verder rustige dagen 
(gedurende 1 tot 2 uur per dag).

• Dagelijks vinden er rijbewegingen plaats van personen- en 
bestelwagens (bezoekers, leveranciers en klanten). Op drukke dagen 
zijn de rijbewegingen te verwachten zoals in tabel 5.1 is opgenomen.

Tabel 3.1: rijbewegingen personen- en bestelwagens

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Personenauto's aankomst 5 25

Personenauto's vertrek 30

Bestelwagens aankomst 10 4 2

Bestelwagens vertrek 10 4 2

• Het kantoor en laboratorium worden voorzien van klimaatbeheersing. 
De dimensionering hiervan is nog niet bekend. Vooralsnog is er 
rekening gehouden met 5 losse airconditioningunits. Het kan zijn dat er 
een centraal systeem geïnstalleerd wordt. Deze dient zo 
gedimensioneerd te worden dat het bronvermogen niet hoger is dan 
het totale bronvermogen van de 5 airconditioningunits.
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 3.2 Onderzochte bedrijfssituaties

Algemeen Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van 
belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per 
jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of 
meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop 
meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie. 

Niet alle activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden, vinden plaats op een 
en dezelfde dag. Op basis van de bronvermogens, bedrijfsduren en locatie 
van de verschillende activiteiten is bepaald wat de twee (akoestisch) 
maximale bedrijfssituaties zijn. Deze twee bedrijfssituaties zijn onderzocht.

Bedrijfssituatie 1 Als bedrijfssituatie 1 wordt een dag beschouwd waarop:
• De ventilatie van de stallen en de klimaatbeheersing van kantoor in 

werking is;
• Er brokvoer wordt aangevoerd;
• Het vee gevoerd wordt;
• Er aanvoer van vee plaatsvindt;
• Er rijbewegingen zijn van personenauto's en bestelwagens conform de 

aantallen in tabel 5.1;
• Er drijfmest wordt afgevoerd.

Bedrijfssituatie 2 Als bedrijfssituatie 2 wordt een dag beschouwd waarop dezelfde 
activiteiten plaatsvinden als in bedrijfssituatie 1, maar zonder de afvoer van 
drijfmest. Aanvullend is rekening gehouden met het inkuilen van gras.

Bijlagen Bijlage 2: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden
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 4 Modellering
Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze 
rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft 
de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.

Rekenmethode en 
software

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket 
Geomilieu V2.60 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform 
Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Bodemmodel en 
gebouwen

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend 
(Bf=1). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, 
zijn afzonderlijk gemodelleerd.

Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd. De verhoogde ligging van de nieuwe wegen (de 
Haak om Leeuwarden) is ingevoerd met hoogtelijnen.

Bronnen De bronvermogens volgen uit ons metingenbestand en uit informatie van 
fabrikanten. Het metingenbestand wordt actueel gehouden door 
regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij agrarische bedrijven.

De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie 
'mobiele bron' van het rekenprogramma. De overige activiteiten zijn 
gemodelleerd middels puntbronnen.

Tijdens het inkuilen van gras zal een tractor bovenop de kuilplaten actief 
zijn. Voor de tractor tijdens het inkuilen is daarom een bronhoogte van 
4,5 meter gehanteerd.

Het bronvermogen van een toerental-geregelde ventilator is bij een lager 
toerental lager dan het bronvermogen bij het maximale toerental. Voor de 
berekening van het bronvermogen bij een bepaald toerental is de formule 
uit ISSO-publicatie-24 gebruikt.

Toetspunten In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn 
gemodelleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf. Voor de 
beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarneem-
hoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avond- en 
nachtperiode is een waarneemhoogte van 5 meter gehanteerd.

Correcties Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. 
Daarom is LAr,LT  gelijk aan equivalente geluidsniveau LAeq.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Voor het LAmax is een apart rekenmodel opgesteld. Het LAmax is bepaald als 
het immissieniveau Li, verminderd met de meteocorrectie term Cm bij de 
ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen Lw opgehoogd met het 
verschil tussen het gemeten LAeq en het tegelijkertijd gemeten LAmax.
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Indirecte hinder Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld. 
Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de 
zuidgevel van de woning aan de Brédyk 183. Uitgangspunt is dat alle 
voertuigen van en naar de inrichting deze woning passeren, zowel bij 
aankomst als vertrek.

Bijlagen Bijlage 2: Gegevens rekenmodel
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 5 Berekeningsresultaten
Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de 
omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende 
beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten.

 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Berekeningsresultaten In tabel 5.1 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau opgenomen voor de bedrijfssituatie 1, in tabel 5.2 voor 
bedrijfssituatie 2.

Tabel 5.1: Berekeningsresultaten LAr,LT bedrijfssituatie 1

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Richtwaarde 40 35 30

01 Brédyk 183 35 <25 24

02 Brédyk 34 36 <25 <20

03 Brédyk 30 40 <25 20

Tabel 5.2: Berekeningsresultaten LAr,LT bedrijfssituatie 2

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Richtwaarde 40 35 30

01 Brédyk 183 39 <25 24

02 Brédyk 34 36 <25 <20

03 Brédyk 30 33 <25 20

Bespreking resultaten De geluidsbelasting voldoet in alle perioden aan de richtwaarde voor een 
landelijke omgeving. Dat geldt voor zowel bedrijfssituatie 1 als 2. Omdat in 
deze akoestisch maximale situaties voldaan wordt aan de richtwaarde, zal 
dat ook gelden tijdens niet onderzochte bedrijfssituaties.

In de dagperiode zijn de bepalende bronnen het pompen van de drijfmest 
danwel het inkuilen van het gras. In de avond- en nachtperiode is de 
geluidsbelasting gering. De geluidsbelasting wordt dan veroorzaakt door de 
rijbewegingen van personen- en bestelwagens en door de ventilatie en 
klimaatbeheersing.

Bijlagen Bijlage 3: Berekeningsresultaten LAr,LT
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 5.2 Maximaal geluidsniveau LAmax

Berekeningsresultaten In tabel 5.3 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau 
opgenomen. Er is rekening gehouden met alle bronnen uit zowel 
bedrijfssituatie 1 als 2.

Tabel 5.3: Berekeningsresultaten LAmax

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Grenswaarde 70 65 60

01 Brédyk 183 53 <45 42

02 Brédyk 34 <50 <45 <40

03 Brédyk 30 <50 <45 <40

Bespreking resultaten De geluidsbelasting voldoet op alle toetspunten aan de grenswaarde. Met 
uitzondering van Brédyk 183 wordt ook aan de voorkeurswaarde voldaan. 
De overschrijding van de voorkeurswaarde komt door de rijbewegingen van 
vrachtwagens (dagperiode) en personen- en bestelwagens (nachtperiode). 
Gezien de ligging van de woning ten opzichte van de inrit van het bedrijf zijn 
deze overschrijdingen niet te voorkomen.

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAmax

 5.3 Indirecte hinder

Berekeningsresultaten In tabel 5.4 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen 
van en naar de inrichting.

Tabel 5.4: Berekeningsresultaten indirecte hinder

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Voorkeursgrenswaarde
(maximale grenswaarde)

50
(65)

45
(60)

40
(55)

01 Brédyk 183 44 37 39

Bespreking resultaten De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde volgens de circulaire 
'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet 
milieubeheer', Ministerie van VROM, 29 februari 1996.

Bijlagen Bijlage 5: Berekeningsresultaten indirecte hinder
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 6 Conclusies
Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet in de akoestisch 
maatgevende bedrijfssituaties aan de richtwaarde voor een landelijke 
omgeving.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Het maximale geluidsniveau voldoet aan de grenswaarde. Veelal wordt zelfs 
aan de voorkeurswaarde voldaan.

Indirecte hinder De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde volgens de Circulaire 'Beoordeling geluidhinder 
wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' van 29 februari 
1996.
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Bijlage 1

Ligging van het bedrijf





Bijlage 2

Gegevens rekenmodel



Ventilatoren

omschrijving aantal reductie
[dB(A)] stuks [dB(A)] [dB] [dB(A)] dag avond nacht dag avond nacht

01 – 03 ventilatie gebouw 5 83 1 83 0 83 100 70 50 0 7,7 15,1

Overige stationaire bronnen

omschrijving bedrijfstijd  [uren] aantal bedrijfstijd per deelbron [uren]
[dB(A)] [dB] dag avond nacht deelbronnen dag avond nacht

04 aanvoer brokvoer 106 8 0,25 1 0,25 -- --
05 Tractor met voermengwagen 103 9 0,67 1 0,67 -- --
06 100 10 1 1 1 -- --
07 aanvoer vee 102 12 0,5 1 0,5 -- --
09 airco 77 12 4 8 1 12 4 8
10 hogedrukreiniger 101 9 0,5 1 0,5 -- --

Aanvullend in bedrijfssituatie 1
08 tractor sleepslangen 106 6 12 1 12 -- --

aanvullend in bedrijfssituatie 2
21 vastrijden gras tractor 103 9 9 1 9 -- --

Mobiele bronnen

omschrijving aantal bewegingen
[dB(A)] [dB] dag avond nacht

101 route bulkvoer en vee 102 11 4
102 route bestel-, personenauto's 94 5 55 8 29

aanvullend in bedrijfssituatie 2
111 route tractoren gras 103 9 180

indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):
121 route bulkvoer en vee 106 11 4
122 route bestel-, personenauto's 94 5 55 8 29

bron id L
w,A per stuk

L
w,A totaal stuks

L
w,A totaal ventilatie-behoefte (in %) reductie LW,A [dB]

Het bronvermogen van een toerental-geregelde ventilator is bij een lager toerental lager dan het bronvermogen bij het maximale toerental. De reductie van het bronvermogen is in het rekenmodel verwerkt als bedrijfsduurcorrectie 
(Cb). Als het bronvermogen bij een bepaald toerental niet bekend is uit metingen of uit informatie van de fabrikant, dan wordt de formule uit ISSO-publicatie-24 gebruikt, te weten: 
LwA (n%)  = LwA (100%) – 50 Log ( 100% / n% )

bron id L
w,A

L
A,max

 - L
A,eq

verreiker voer

bron id L
w,A

L
A,max

 - L
A,eq

Overige activiteiten – rbs













Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 Brédyk 183      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     181653,41     574432,44
02 Brédyk 34      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     181396,70     574214,02
03 Brédyk 30      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     181674,11     574814,28
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
01 N32 0,00     181568,16     574158,56
02 N31 0,00     181411,45     574792,96
03 N31 0,00     181406,46     574777,16
04 bedrijfswoning 0,00     181645,47     574566,00
06 Brédyk 183 0,00     181648,65     574453,82

07 Brédyk 34 0,00     181390,94     574215,96
08 Brédyk 34 schuur 0,00     181363,01     574239,38
09 Brédyk 30 0,00     181669,67     574829,84
10 bedrijfsterrein 0,00     181666,33     574581,47
12 bedrijfsterrein 0,00     181596,53     574627,65
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 bedrijfswoning     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181652,63     574563,57
02 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181651,01     574563,01
03 bedrijfswoning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181649,22     574562,43
04 gebouw 1     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181615,50     574599,73
05 gebouw 1    10,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181585,97     574577,96

06 gebouw 2     3,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181508,50     574570,87
07 gebouw 2     7,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181512,86     574593,68
08 gebouw 2     9,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181511,16     574585,60
09 gebouw 3     3,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181580,78     574627,94
10 gebouw 3     8,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181502,13     574637,17

11 gebouw 3    10,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181500,36     574628,51
12 gebouw 4 en 5     4,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181480,02     574653,78
13 gebouw 4 en 5     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181429,05     574631,05
14 gebouw 5     8,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181433,10     574652,54
15 gebouw 4     8,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181430,28     574637,88

16 Brédyk 183     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181653,72     574433,28
17 Brédyk 183 schuur     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181655,17     574435,48
18 Brédyk 34     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181395,52     574202,52
19 Brédyk 34 schuur    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181394,94     574232,55
20 Brédyk 30     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     181675,24     574814,20
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H Lengte X-1 Y-1
01 laag west      0,00           770,52     181381,71     574819,98
02 hoog west      5,00           684,18     181381,32     574817,20
03 laag oost      0,00           620,66     181955,00     574847,33
04 hoog oost      5,00           605,23     181960,13     574833,15
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
101 route brokvoer en vee rbs      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  31,81 -- --   5  10,00          26           256,82
102 personen- en bestelauto's rbs      0,75      0,00 Relatief    55     8    29  20,38  23,99  21,40   5  10,00           8            79,87
121 vrachtwagens IH ih      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  40,82 -- --  20   5,00          38           188,81
122 personen/bestelwagens IH ih      0,75      0,00 Relatief    55     8    29  31,23  34,83  32,25  30   5,00          38           187,43
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
101 route brokvoer en vee   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     181668,56     574629,22
102 personen- en bestelauto's   54,40   73,70   79,10   82,00   85,70   89,60   87,50   82,20   76,20   93,65     181660,26     574578,13
121 vrachtwagens IH    0,00   84,00   88,00   93,00   98,00  102,00  100,00   93,00   83,00  105,71     181659,62     574524,98
122 personen/bestelwagens IH   54,40   73,70   79,10   82,00   85,70   89,60   87,50   82,20   76,20   93,65     181662,21     574523,85
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 ventilator 50cm rbs     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
02 ventilator 50cm rbs     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
03 ventilator 50cm rbs     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
04 lossen brokvoer rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,250 -- --  16,81 -- -- Nee Nee Nee
05 tractor met voermengwagen rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,667 -- --  12,55 -- -- Nee Nee Nee

06 verreiker voer rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- -- Nee Nee Nee
07 aanvoer vee rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- -- Nee Nee Nee
08 tractor sleepslangen rbs     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   0,00 -- -- Nee Nee Nee
09 airco 5 stuks rbs    10,40      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee
10 Hogedrukreiniger rbs     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- -- Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-drijfmest LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181469,73     574644,47
02 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181456,50     574646,98
03 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181441,22     574649,79
04 lossen brokvoer   72,60   79,30   91,60   94,70   96,90  100,40   99,00   99,50   97,00  106,26     181495,89     574658,06
05 tractor met voermengwagen   66,40   80,50   87,20   90,60   95,50   99,40   96,90   91,00   83,40  103,10     181471,89     574607,78

06 verreiker voer   67,80   79,00   87,40   89,60   93,60   94,60   92,70   87,10   77,80   99,62     181446,45     574600,29
07 aanvoer vee   54,10   68,10   81,10   90,50   93,40   94,10   96,00   97,70   87,80  102,17     181494,53     574649,67
08 tractor sleepslangen   69,40   83,50   90,20   93,60   98,50  102,40   99,90   94,00   86,40  106,10     181486,68     574611,13
09 airco 5 stuks   44,70   56,60   66,40   68,20   71,90   71,20   68,10   61,60   54,50   76,84     181598,62     574578,06
10 Hogedrukreiniger   56,00   62,70   75,50   81,90   87,30   93,40   96,70   95,60   91,50  101,02     181429,01     574653,07

10-2-2015 16:52:14Geomilieu V2.60



Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-gras LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
101 route brokvoer en vee      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  31,81 -- --   5  10,00          26           256,82
102 personen- en bestelauto's      0,75      0,00 Relatief    55     8    29  20,38  23,99  21,40   5  10,00           8            79,87
111 route tractoren gras --      0,00 Relatief   180 -- --  15,51 -- --   5  10,00           7            65,47
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-gras LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
101 route brokvoer en vee   64,60   78,80   85,40   90,90   94,70   97,50   96,20   90,50   82,60  101,96     181668,56     574629,22
102 personen- en bestelauto's   54,40   73,70   79,10   82,00   85,70   89,60   87,50   82,20   76,20   93,65     181660,26     574578,13
111 route tractoren gras   66,40   80,50   87,20   90,60   95,50   99,40   96,90   91,00   83,40  103,10     181409,49     574624,95

10-2-2015 16:52:44Geomilieu V2.60



Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-gras LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 ventilator 50cm     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
02 ventilator 50cm     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
03 ventilator 50cm     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
04 lossen brokvoer     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,250 -- --  16,81 -- -- Nee Nee Nee
05 tractor met voermengwagen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,667 -- --  12,55 -- -- Nee Nee Nee

06 verreiker voer     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- -- Nee Nee Nee
07 aanvoer vee     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- -- Nee Nee Nee
21 tractor vastrijden gras     4,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  8,999 -- --   1,25 -- -- Nee Nee Nee
09 airco 5 stuks    10,40      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee
10 Hogedrukreiniger     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- -- Nee Nee Nee

10-2-2015 16:52:44Geomilieu V2.60



Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS-gras LAeq
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181469,73     574644,47
02 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181456,50     574646,98
03 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181441,22     574649,79
04 lossen brokvoer   72,60   79,30   91,60   94,70   96,90  100,40   99,00   99,50   97,00  106,26     181495,89     574658,06
05 tractor met voermengwagen   66,40   80,50   87,20   90,60   95,50   99,40   96,90   91,00   83,40  103,10     181471,89     574607,78

06 verreiker voer   67,80   79,00   87,40   89,60   93,60   94,60   92,70   87,10   77,80   99,62     181446,45     574600,29
07 aanvoer vee   54,10   68,10   81,10   90,50   93,40   94,10   96,00   97,70   87,80  102,17     181494,53     574649,67
21 tractor vastrijden gras   66,40   80,50   87,20   90,60   95,50   99,40   96,90   91,00   83,40  103,10     181445,26     574594,96
09 airco 5 stuks   44,70   56,60   66,40   68,20   71,90   71,20   68,10   61,60   54,50   76,84     181598,62     574578,06
10 Hogedrukreiniger   56,00   62,70   75,50   81,90   87,30   93,40   96,70   95,60   91,50  101,02     181429,01     574653,07

10-2-2015 16:52:44Geomilieu V2.60



Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
101 route brokvoer en vee      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  31,81 -- --   5  10,00          26           256,82
102 personen- en bestelauto's      0,75      0,00 Relatief    55     8    29  20,38  23,99  21,40   5  10,00           8            79,87
111 route tractoren gras --      0,00 Relatief   180 -- --  15,51 -- --   5  10,00           7            65,47

10-2-2015 16:52:58Geomilieu V2.60



Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
101 route brokvoer en vee   75,60   89,80   96,40  101,90  105,70  108,50  107,20  101,50   93,60  112,96     181668,56     574629,22
102 personen- en bestelauto's   59,40   78,70   84,10   87,00   90,70   94,60   92,50   87,20   81,20   98,65     181660,26     574578,13
111 route tractoren gras   75,40   89,50   96,20   99,60  104,50  108,40  105,90  100,00   92,40  112,10     181409,49     574624,95

10-2-2015 16:52:58Geomilieu V2.60



Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 ventilator 50cm     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
02 ventilator 50cm     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
03 ventilator 50cm     8,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  0,679  0,247   0,00   7,70  15,10 Nee Nee Nee
04 lossen brokvoer     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,250 -- --  16,81 -- -- Nee Nee Nee
05 tractor met voermengwagen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,667 -- --  12,55 -- -- Nee Nee Nee

06 verreiker voer     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- -- Nee Nee Nee
07 aanvoer vee     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- -- Nee Nee Nee
21 tractor vastrijden gras     4,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  8,999 -- --   1,25 -- -- Nee Nee Nee
09 airco 5 stuks    10,40      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee
10 Hogedrukreiniger     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- -- Nee Nee Nee

08 tractor sleepslangen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   0,00 -- -- Nee Nee Nee
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Sain milieuadviesGegevens rekenmodel

2014-3144

Model: RBS LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181469,73     574644,47
02 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181456,50     574646,98
03 ventilator 50cm   46,40   66,00   77,60   77,10   74,10   76,10   71,20   63,60   50,20   82,90     181441,22     574649,79
04 lossen brokvoer   80,60   87,30   99,60  102,70  104,90  108,40  107,00  107,50  105,00  114,26     181495,89     574658,06
05 tractor met voermengwagen   75,40   89,50   96,20   99,60  104,50  108,40  105,90  100,00   92,40  112,10     181471,89     574607,78

06 verreiker voer   77,80   89,00   97,40   99,60  103,60  104,60  102,70   97,10   87,80  109,62     181446,45     574600,29
07 aanvoer vee   66,10   80,10   93,10  102,50  105,40  106,10  108,00  109,70   99,80  114,17     181494,53     574649,67
21 tractor vastrijden gras   75,40   89,50   96,20   99,60  104,50  108,40  105,90  100,00   92,40  112,10     181445,26     574594,96
09 airco 5 stuks   44,70   56,60   66,40   68,20   71,90   71,20   68,10   61,60   54,50   76,84     181598,62     574578,06
10 Hogedrukreiniger   65,00   71,70   84,50   90,90   96,30  102,40  105,70  104,60  100,50  110,02     181429,01     574653,07

08 tractor sleepslangen   75,40   89,50   96,20   99,60  104,50  108,40  105,90  100,00   92,40  112,10     181486,69     574611,15
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Bijlage 3

Berekeningsresultaten LAr,LT
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Brédyk 183 1,50 34,7 22,1 23,4 34,7 54,4
01_B Brédyk 183 5,00 35,6 22,9 24,1 35,6 53,9
02_A Brédyk 34 1,50 35,6 11,4 11,1 35,6 47,8
02_B Brédyk 34 5,00 36,7 13,1 12,6 36,7 48,8
03_A Brédyk 30 1,50 39,8 16,2 15,2 39,8 54,4

03_B Brédyk 30 5,00 41,8 19,8 20,0 41,8 57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Brédyk 183
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Brédyk 183 1,50 34,7 22,1 23,4 34,7 54,4

08 tractor sleepslangen 1,50 33,0 -- -- 33,0 37,4
05 tractor met voermengwagen 1,50 25,4 -- -- 25,4 42,3
102 personen- en bestelauto's 0,75 23,2 19,6 22,2 32,2 47,9
06 verreiker voer 1,50 22,3 -- -- 22,3 37,5
09 airco 5 stuks 10,40 16,9 16,9 16,9 26,9 18,1

01 ventilator 50cm 8,50 16,7 9,0 1,6 16,7 19,9
101 route brokvoer en vee 1,00 16,4 -- -- 16,4 52,6
02 ventilator 50cm 8,50 16,2 8,5 1,1 16,2 19,5
03 ventilator 50cm 8,50 15,7 8,0 0,6 15,7 19,1
04 lossen brokvoer 1,00 12,8 -- -- 12,8 34,1

07 aanvoer vee 1,50 10,5 -- -- 10,5 28,7
10 Hogedrukreiniger 1,00 0,8 -- -- 0,8 19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Brédyk 183
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_B Brédyk 183 5,00 35,6 22,9 24,1 35,6 53,9

08 tractor sleepslangen 1,50 33,9 -- -- 33,9 37,6
05 tractor met voermengwagen 1,50 26,6 -- -- 26,6 42,9
102 personen- en bestelauto's 0,75 23,6 19,9 22,5 32,5 47,2
06 verreiker voer 1,50 23,0 -- -- 23,0 37,6
09 airco 5 stuks 10,40 18,5 18,5 18,5 28,5 18,6

01 ventilator 50cm 8,50 17,6 9,9 2,5 17,6 20,2
02 ventilator 50cm 8,50 17,2 9,5 2,1 17,2 19,9
03 ventilator 50cm 8,50 16,8 9,1 1,7 16,8 19,5
101 route brokvoer en vee 1,00 16,6 -- -- 16,6 52,0
04 lossen brokvoer 1,00 13,9 -- -- 13,9 34,7

07 aanvoer vee 1,50 11,9 -- -- 11,9 29,5
10 Hogedrukreiniger 1,00 1,4 -- -- 1,4 19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Brédyk 34
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_A Brédyk 34 1,50 35,6 11,4 11,1 35,6 47,8

08 tractor sleepslangen 1,50 35,1 -- -- 35,1 39,7
06 verreiker voer 1,50 20,5 -- -- 20,5 35,9
05 tractor met voermengwagen 1,50 19,5 -- -- 19,5 36,7
04 lossen brokvoer 1,00 17,4 -- -- 17,4 39,0
07 aanvoer vee 1,50 16,0 -- -- 16,0 34,5

10 Hogedrukreiniger 1,00 15,4 -- -- 15,4 33,9
01 ventilator 50cm 8,50 10,4 2,7 -4,7 10,4 14,3
03 ventilator 50cm 8,50 10,3 2,6 -4,8 10,3 14,2
02 ventilator 50cm 8,50 10,3 2,6 -4,8 10,3 14,1
102 personen- en bestelauto's 0,75 9,9 6,3 8,9 18,9 35,1

101 route brokvoer en vee 1,00 7,5 -- -- 7,5 44,1
09 airco 5 stuks 10,40 6,1 6,1 6,1 16,1 9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Brédyk 34
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_B Brédyk 34 5,00 36,7 13,1 12,6 36,7 48,8

08 tractor sleepslangen 1,50 36,2 -- -- 36,2 40,4
06 verreiker voer 1,50 21,9 -- -- 21,9 36,9
05 tractor met voermengwagen 1,50 20,6 -- -- 20,6 37,3
04 lossen brokvoer 1,00 19,1 -- -- 19,1 40,2
07 aanvoer vee 1,50 17,8 -- -- 17,8 35,9

10 Hogedrukreiniger 1,00 16,3 -- -- 16,3 34,4
01 ventilator 50cm 8,50 12,2 4,5 -2,9 12,2 15,6
03 ventilator 50cm 8,50 12,1 4,4 -3,0 12,1 15,6
02 ventilator 50cm 8,50 12,1 4,4 -3,0 12,1 15,5
102 personen- en bestelauto's 0,75 10,9 7,3 9,9 19,9 35,6

101 route brokvoer en vee 1,00 9,0 -- -- 9,0 45,2
09 airco 5 stuks 10,40 8,4 8,4 8,4 18,4 11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Brédyk 30
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_A Brédyk 30 1,50 39,8 16,2 15,2 39,8 54,4

08 tractor sleepslangen 1,50 39,6 -- -- 39,6 44,0
05 tractor met voermengwagen 1,50 21,8 -- -- 21,8 38,8
07 aanvoer vee 1,50 21,2 -- -- 21,2 39,4
04 lossen brokvoer 1,00 18,3 -- -- 18,3 39,6
101 route brokvoer en vee 1,00 17,1 -- -- 17,1 53,3

01 ventilator 50cm 8,50 16,1 8,4 1,0 16,1 19,2
02 ventilator 50cm 8,50 15,6 7,9 0,5 15,6 18,8
03 ventilator 50cm 8,50 15,1 7,4 0,0 15,1 18,3
06 verreiker voer 1,50 14,2 -- -- 14,2 29,5
102 personen- en bestelauto's 0,75 12,6 9,0 11,6 21,6 37,5

09 airco 5 stuks 10,40 11,8 11,8 11,8 21,8 14,4
10 Hogedrukreiniger 1,00 4,4 -- -- 4,4 22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

��������������������������	��� !�



����������	�
������	�������������

���������

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Brédyk 30
Groep: rbs
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B Brédyk 30 5,00 41,8 19,8 20,0 41,8 57,8

08 tractor sleepslangen 1,50 41,4 -- -- 41,4 45,2
05 tractor met voermengwagen 1,50 26,2 -- -- 26,2 42,7
04 lossen brokvoer 1,00 24,4 -- -- 24,4 44,9
07 aanvoer vee 1,50 23,6 -- -- 23,6 41,1
101 route brokvoer en vee 1,00 21,4 -- -- 21,4 56,8

102 personen- en bestelauto's 0,75 19,2 15,6 18,1 28,1 43,3
01 ventilator 50cm 8,50 18,4 10,7 3,3 18,4 20,9
02 ventilator 50cm 8,50 17,8 10,1 2,7 17,8 20,3
03 ventilator 50cm 8,50 17,1 9,4 2,0 17,1 19,8
06 verreiker voer 1,50 15,8 -- -- 15,8 30,6

09 airco 5 stuks 10,40 14,6 14,6 14,6 24,6 16,5
10 Hogedrukreiniger 1,00 5,8 -- -- 5,8 23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Brédyk 183 1,50 39,1 22,1 23,4 39,1 56,4
01_B Brédyk 183 5,00 40,3 22,9 24,1 40,3 56,3
02_A Brédyk 34 1,50 35,7 11,4 11,1 35,7 50,6
02_B Brédyk 34 5,00 37,3 13,1 12,6 37,3 51,6
03_A Brédyk 30 1,50 33,5 16,2 15,2 33,5 54,1

03_B Brédyk 30 5,00 36,4 19,8 20,0 36,4 57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Brédyk 183
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Brédyk 183 1,50 39,1 22,1 23,4 39,1 56,4

21 tractor vastrijden gras 4,50 37,4 -- -- 37,4 42,5
111 route tractoren gras 1,50 31,9 -- -- 31,9 51,8
05 tractor met voermengwagen 1,50 25,4 -- -- 25,4 42,3
102 personen- en bestelauto's 0,75 23,2 19,6 22,2 32,2 47,9
06 verreiker voer 1,50 22,3 -- -- 22,3 37,5

09 airco 5 stuks 10,40 16,9 16,9 16,9 26,9 18,1
01 ventilator 50cm 8,50 16,7 9,0 1,6 16,7 19,9
101 route brokvoer en vee 1,00 16,4 -- -- 16,4 52,6
02 ventilator 50cm 8,50 16,2 8,5 1,1 16,2 19,5
03 ventilator 50cm 8,50 15,7 8,0 0,6 15,7 19,1

04 lossen brokvoer 1,00 12,8 -- -- 12,8 34,1
07 aanvoer vee 1,50 10,5 -- -- 10,5 28,7
10 Hogedrukreiniger 1,00 0,8 -- -- 0,8 19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Brédyk 183
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_B Brédyk 183 5,00 40,3 22,9 24,1 40,3 56,3

21 tractor vastrijden gras 4,50 38,8 -- -- 38,8 43,3
111 route tractoren gras 1,50 32,8 -- -- 32,8 52,1
05 tractor met voermengwagen 1,50 26,6 -- -- 26,6 42,9
102 personen- en bestelauto's 0,75 23,6 19,9 22,5 32,5 47,2
06 verreiker voer 1,50 23,0 -- -- 23,0 37,6

09 airco 5 stuks 10,40 18,5 18,5 18,5 28,5 18,6
01 ventilator 50cm 8,50 17,6 9,9 2,5 17,6 20,2
02 ventilator 50cm 8,50 17,2 9,5 2,1 17,2 19,9
03 ventilator 50cm 8,50 16,8 9,1 1,7 16,8 19,5
101 route brokvoer en vee 1,00 16,6 -- -- 16,6 52,0

04 lossen brokvoer 1,00 13,9 -- -- 13,9 34,7
07 aanvoer vee 1,50 11,9 -- -- 11,9 29,5
10 Hogedrukreiniger 1,00 1,4 -- -- 1,4 19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Brédyk 34
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_A Brédyk 34 1,50 35,7 11,4 11,1 35,7 50,6

21 tractor vastrijden gras 4,50 34,4 -- -- 34,4 39,9
111 route tractoren gras 1,50 27,4 -- -- 27,4 47,5
06 verreiker voer 1,50 20,5 -- -- 20,5 35,9
05 tractor met voermengwagen 1,50 19,5 -- -- 19,5 36,7
04 lossen brokvoer 1,00 17,4 -- -- 17,4 39,0

07 aanvoer vee 1,50 16,0 -- -- 16,0 34,5
10 Hogedrukreiniger 1,00 15,4 -- -- 15,4 33,9
01 ventilator 50cm 8,50 10,4 2,7 -4,7 10,4 14,3
03 ventilator 50cm 8,50 10,3 2,6 -4,8 10,3 14,2
02 ventilator 50cm 8,50 10,3 2,6 -4,8 10,3 14,1

102 personen- en bestelauto's 0,75 9,9 6,3 8,9 18,9 35,1
101 route brokvoer en vee 1,00 7,5 -- -- 7,5 44,1
09 airco 5 stuks 10,40 6,1 6,1 6,1 16,1 9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Brédyk 34
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_B Brédyk 34 5,00 37,3 13,1 12,6 37,3 51,6

21 tractor vastrijden gras 4,50 36,1 -- -- 36,1 41,1
111 route tractoren gras 1,50 28,7 -- -- 28,7 48,3
06 verreiker voer 1,50 21,9 -- -- 21,9 36,9
05 tractor met voermengwagen 1,50 20,6 -- -- 20,6 37,3
04 lossen brokvoer 1,00 19,1 -- -- 19,1 40,2

07 aanvoer vee 1,50 17,8 -- -- 17,8 35,9
10 Hogedrukreiniger 1,00 16,3 -- -- 16,3 34,4
01 ventilator 50cm 8,50 12,2 4,5 -2,9 12,2 15,6
03 ventilator 50cm 8,50 12,1 4,4 -3,0 12,1 15,6
02 ventilator 50cm 8,50 12,1 4,4 -3,0 12,1 15,5

102 personen- en bestelauto's 0,75 10,9 7,3 9,9 19,9 35,6
101 route brokvoer en vee 1,00 9,0 -- -- 9,0 45,2
09 airco 5 stuks 10,40 8,4 8,4 8,4 18,4 11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Brédyk 30
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_A Brédyk 30 1,50 33,5 16,2 15,2 33,5 54,1

21 tractor vastrijden gras 4,50 32,0 -- -- 32,0 37,3
05 tractor met voermengwagen 1,50 21,8 -- -- 21,8 38,8
07 aanvoer vee 1,50 21,2 -- -- 21,2 39,4
04 lossen brokvoer 1,00 18,3 -- -- 18,3 39,6
111 route tractoren gras 1,50 17,3 -- -- 17,3 37,1

101 route brokvoer en vee 1,00 17,1 -- -- 17,1 53,3
01 ventilator 50cm 8,50 16,1 8,4 1,0 16,1 19,2
02 ventilator 50cm 8,50 15,6 7,9 0,5 15,6 18,8
03 ventilator 50cm 8,50 15,1 7,4 0,0 15,1 18,3
06 verreiker voer 1,50 14,2 -- -- 14,2 29,5

102 personen- en bestelauto's 0,75 12,6 9,0 11,6 21,6 37,5
09 airco 5 stuks 10,40 11,8 11,8 11,8 21,8 14,4
10 Hogedrukreiniger 1,00 4,4 -- -- 4,4 22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-gras LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Brédyk 30
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B Brédyk 30 5,00 36,4 19,8 20,0 36,4 57,7

21 tractor vastrijden gras 4,50 34,6 -- -- 34,6 39,4
05 tractor met voermengwagen 1,50 26,2 -- -- 26,2 42,7
04 lossen brokvoer 1,00 24,4 -- -- 24,4 44,9
07 aanvoer vee 1,50 23,6 -- -- 23,6 41,1
101 route brokvoer en vee 1,00 21,4 -- -- 21,4 56,8

111 route tractoren gras 1,50 19,3 -- -- 19,3 38,6
102 personen- en bestelauto's 0,75 19,2 15,6 18,1 28,1 43,3
01 ventilator 50cm 8,50 18,4 10,7 3,3 18,4 20,9
02 ventilator 50cm 8,50 17,8 10,1 2,7 17,8 20,3
03 ventilator 50cm 8,50 17,1 9,4 2,0 17,1 19,8

06 verreiker voer 1,50 15,8 -- -- 15,8 30,6
09 airco 5 stuks 10,40 14,6 14,6 14,6 24,6 16,5
10 Hogedrukreiniger 1,00 5,8 -- -- 5,8 23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4

Berekeningsresultaten LAmax
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Brédyk 183 1,50 52,8 41,6 41,6
01_B Brédyk 183 5,00 53,0 42,1 42,1
02_A Brédyk 34 1,50 44,6 30,4 30,4
02_B Brédyk 34 5,00 46,4 31,6 31,6
03_A Brédyk 30 1,50 48,7 30,1 30,1

03_B Brédyk 30 5,00 51,4 37,2 37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Brédyk 183
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Brédyk 183 1,50 52,8 41,6 41,6

101 route brokvoer en vee 1,00 52,8 -- --
111 route tractoren gras 1,50 49,2 -- --
21 tractor vastrijden gras 4,50 47,7 -- --
05 tractor met voermengwagen 1,50 46,9 -- --
06 verreiker voer 1,50 43,1 -- --

102 personen- en bestelauto's 0,75 41,6 41,6 41,6
08 tractor sleepslangen 1,50 39,0 -- --
04 lossen brokvoer 1,00 37,6 -- --
07 aanvoer vee 1,50 36,3 -- --
10 Hogedrukreiniger 1,00 23,6 -- --

09 airco 5 stuks 10,40 16,9 16,9 16,9
01 ventilator 50cm 8,50 16,7 16,7 16,7
02 ventilator 50cm 8,50 16,2 16,2 16,2
03 ventilator 50cm 8,50 15,7 15,7 15,7

LAmax (hoofdgroep) 52,8 41,6 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Brédyk 183
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_B Brédyk 183 5,00 53,0 42,1 42,1

101 route brokvoer en vee 1,00 53,0 -- --
111 route tractoren gras 1,50 50,1 -- --
21 tractor vastrijden gras 4,50 49,1 -- --
05 tractor met voermengwagen 1,50 48,2 -- --
06 verreiker voer 1,50 43,8 -- --

102 personen- en bestelauto's 0,75 42,1 42,1 42,1
08 tractor sleepslangen 1,50 39,9 -- --
04 lossen brokvoer 1,00 38,7 -- --
07 aanvoer vee 1,50 37,7 -- --
10 Hogedrukreiniger 1,00 24,2 -- --

09 airco 5 stuks 10,40 18,5 18,5 18,5
01 ventilator 50cm 8,50 17,6 17,6 17,6
02 ventilator 50cm 8,50 17,2 17,2 17,2
03 ventilator 50cm 8,50 16,8 16,8 16,8

LAmax (hoofdgroep) 53,0 42,1 42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

��������������������������	������

����������	�
������	������������

���������

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Brédyk 34
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A Brédyk 34 1,50 44,6 30,4 30,4

21 tractor vastrijden gras 4,50 44,6 -- --
111 route tractoren gras 1,50 44,6 -- --
101 route brokvoer en vee 1,00 42,8 -- --
04 lossen brokvoer 1,00 42,2 -- --
07 aanvoer vee 1,50 41,8 -- --

06 verreiker voer 1,50 41,3 -- --
08 tractor sleepslangen 1,50 41,1 -- --
05 tractor met voermengwagen 1,50 41,1 -- --
10 Hogedrukreiniger 1,00 38,2 -- --
102 personen- en bestelauto's 0,75 30,4 30,4 30,4

01 ventilator 50cm 8,50 10,4 10,4 10,4
03 ventilator 50cm 8,50 10,3 10,3 10,3
02 ventilator 50cm 8,50 10,3 10,3 10,3
09 airco 5 stuks 10,40 6,1 6,1 6,1

LAmax (hoofdgroep) 44,6 30,4 30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Brédyk 34
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Brédyk 34 5,00 46,4 31,6 31,6

21 tractor vastrijden gras 4,50 46,4 -- --
111 route tractoren gras 1,50 46,1 -- --
101 route brokvoer en vee 1,00 44,0 -- --
04 lossen brokvoer 1,00 43,9 -- --
07 aanvoer vee 1,50 43,6 -- --

06 verreiker voer 1,50 42,7 -- --
08 tractor sleepslangen 1,50 42,2 -- --
05 tractor met voermengwagen 1,50 42,1 -- --
10 Hogedrukreiniger 1,00 39,1 -- --
102 personen- en bestelauto's 0,75 31,6 31,6 31,6

01 ventilator 50cm 8,50 12,2 12,2 12,2
03 ventilator 50cm 8,50 12,1 12,1 12,1
02 ventilator 50cm 8,50 12,1 12,1 12,1
09 airco 5 stuks 10,40 8,4 8,4 8,4

LAmax (hoofdgroep) 46,4 31,6 31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Brédyk 30
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Brédyk 30 1,50 48,7 30,1 30,1

101 route brokvoer en vee 1,00 48,7 -- --
07 aanvoer vee 1,50 47,0 -- --
08 tractor sleepslangen 1,50 45,6 -- --
05 tractor met voermengwagen 1,50 43,3 -- --
04 lossen brokvoer 1,00 43,1 -- --

21 tractor vastrijden gras 4,50 42,3 -- --
111 route tractoren gras 1,50 38,8 -- --
06 verreiker voer 1,50 35,0 -- --
102 personen- en bestelauto's 0,75 30,1 30,1 30,1
10 Hogedrukreiniger 1,00 27,2 -- --

01 ventilator 50cm 8,50 16,1 16,1 16,1
02 ventilator 50cm 8,50 15,6 15,6 15,6
03 ventilator 50cm 8,50 15,1 15,1 15,1
09 airco 5 stuks 10,40 11,8 11,8 11,8

LAmax (hoofdgroep) 48,7 30,1 30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Brédyk 30
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Brédyk 30 5,00 51,4 37,2 37,2

101 route brokvoer en vee 1,00 51,4 -- --
07 aanvoer vee 1,50 49,4 -- --
04 lossen brokvoer 1,00 49,2 -- --
05 tractor met voermengwagen 1,50 47,8 -- --
08 tractor sleepslangen 1,50 47,4 -- --

21 tractor vastrijden gras 4,50 44,9 -- --
111 route tractoren gras 1,50 41,3 -- --
102 personen- en bestelauto's 0,75 37,2 37,2 37,2
06 verreiker voer 1,50 36,6 -- --
10 Hogedrukreiniger 1,00 28,6 -- --

01 ventilator 50cm 8,50 18,4 18,4 18,4
02 ventilator 50cm 8,50 17,8 17,8 17,8
03 ventilator 50cm 8,50 17,1 17,1 17,1
09 airco 5 stuks 10,40 14,6 14,6 14,6

LAmax (hoofdgroep) 51,4 37,2 37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5

Berekeningsresultaten indirecte hinder
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Brédyk 183
Groep: ih
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Brédyk 183 1,50 34,7 22,1 23,4 34,7 54,4

121 vrachtwagens IH 1,00 42,0 -- -- 42,0 83,2
122 personen/bestelwagens IH 0,75 40,2 36,6 39,2 49,2 71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS-drijfmest LAeq
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Brédyk 183
Groep: ih
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_B Brédyk 183 5,00 44,3 36,6 39,2 49,2 83,3

121 vrachtwagens IH 1,00 42,1 -- -- 42,1 83,0
122 personen/bestelwagens IH 0,75 40,2 36,6 39,2 49,2 71,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Samenvatting 

In opdracht van CRV B.V. heeft Transect in januari 2015 een archeologisch bureauonderzoek en 

Karterend onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen, uitgevoerd ten behoeve van een planontwikkeling aan 

de Brédyk 32 te Wirdum (gemeente Leeuwarden; figuur 1). De planontwikkeling vindt plaats in het 

kader van de oprichting van een nieuw bedrijf, waarvoor een herontwikkeling van het plangebied 

nodig is. Voor de herontwikkeling zijn bodemingrepen nodig. Als gevolg hiervan kunnen eventueel in 

de ondergrond aanwezige archeologische waarden worden verstoord. 

 

Conform de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) is hiertoe een Karterend 

onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen uitgevoerd. In totaal zijn hiertoe in het plangebied 7 boringen 

gezet (boring 1 tot en met 7; zie bijlagen 5 tot en met 10).  

Hieruit blijkt dat in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn uit de IJzertijd-Romeinse tijd en 

uit de Nieuwe tijd. De archeologische resten uit de IJzertijd-Nieuwe tijd zijn ter hoogte van boringen 4 

en 5 aangeboord (bijlage 5) en kenmerken zich door een nederzettingslaag, dan wel fosfaat rijke 

kwelderafzettingen met vondstmateriaal. Hoewel vanwege de aanwezige verharding en puin in de 

ondergrond niet op het binnenterrein kon worden geboord, mag worden aangenomen dat dit 

archeologisch niveau geheel of gedeeltelijk hierover uitstrekt. Dit niveau ligt op circa 150-175 cm –Mv 

en dus binnen het bereik van de voorgenomen bodemingrepen. 

 

Daarnaast zijn op het voorerf (oostelijk deel plangebied) tot  circa 100 cm –Mv archeologische lagen 

uit de Nieuwe tijd vastgesteld (boringen 1, 2 en 5; bijlage 5). In deze zone zullen gezien de nieuwe 

situatie (bijlage 6) nauwelijks bodemingrepen plaatsvinden en zouden derhalve in situ bewaard 

moeten kunnen blijven. 

 

Advies 

Op basis van het bureauonderzoek en karterend booronderzoek wordt vervolgonderzoek geadviseerd 

in de vorm van een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (Inventariserend 

Veldonderzoek, karterende en waarderende fase). Doel van dit onderzoek is vooral om de begrenzing 

van nederzettingsniveaus binnen het plangebied vast te stellen. Dit onderzoek dient te worden 

uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen (PvE) en zich te concentreren op die delen waar 

sprake zal zijn van bodemingrepen die de geconstateerde archeologische waarden kunnen verstoren. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van CRV B.V. heeft Transect
1
 in januari 2015 een archeologisch bureauonderzoek en 

Karterend onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen, uitgevoerd ten behoeve van een planontwikkeling aan 

de Brédyk 32 te Wirdum (gemeente Leeuwarden; figuur 1). De planontwikkeling vindt plaats in het 

kader van de oprichting van een nieuw bedrijf, waarvoor een herontwikkeling van het plangebied 

nodig is. Voor de herontwikkeling zijn bodemingrepen nodig. Als gevolg hiervan kunnen eventueel in 

de ondergrond aanwezige archeologische waarden worden verstoord. 

 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de gemeente 

Leeuwarden en die van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (rode stip inzetkaartje en rode begrenzing 
op hoofdkaart). 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

Bureauonderzoek (BO; achtergrondonderzoek) en een Karterend onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen.  

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en geologisch-geomorfologisch 

kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie uit 

achtergrondliteratuur. 

Het Karterend onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen omvat een booronderzoek, waarbij de richtlijnen 

van de gemeente Leeuwarden i.c. Friese Archeologische Monumentekaart Extra (FAMKE) zijn gevolgd. 

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of binnen het plangebied archeologische resten uit de 

periode IJzertijd-Middeleeuwen aanwezig zijn. Worden er een of meerdere vindplaatsen aangetroffen, 

dan zal uit nader (waarderend) onderzoek moeten blijken hoe waardevol deze vindplaatsen zijn. De 

aard van dit waarderend (vervolg)onderzoek hangt af van het type aangetroffen vindplaats.  

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

1) Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied er uit? 

2) Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

3) In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

4) Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent de 

aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied en het risico dat deze worden verstoord als 

gevolg van de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport zal het bevoegd gezag een beslissing 

nemen in het kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk 

gegevens over de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering 

en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 

(booronderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3) en de eisen van 

de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE); onderdeel Karterend onderzoek 1 

IJzertijd-Middeleeuwen.  



 

3 
 

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Leeuwarden 

Plaats Wirdum 

Toponiem Brédyk 32 

Kaartblad 11A 

Centrumcoördinaat 181.542 / 574.590 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied.  

Plangebied 

Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen plaatsvinden (figuur 1). Het 

plangebied is afgebeeld in bijlagen 5 en 6 (rode begrenzing) en is circa 3,5 hectare groot. Het omvat 

het bestaande erf aan de Brédyk 32 bij Wirdum en een deel van het westelijk ervan gelegen 

akkergebied. In figuren 2 t/m 4 zijn de condities van het plangebied te zien tijdens de uitvoering van 

het booronderzoek op 28 januari 2015. Het oostelijke deel van het erf omvat relatief veel onverharde 

delen, maar het achtererf is vrijwel geheel verhard met asfalt en stelconplaten. 

Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied omvat voor wat betreft het bureauonderzoek het hele plangebied en het direct 

omringende gebied binnen een straal van circa 1000 m. Het doel hiervan is om een beter inzicht te 

krijgen in de archeologische, (cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. 

Figuur 2: Zicht op het plangebied vanuit de noordoosthoek van het plangebied, ter hoogte van 
boring 1 (bijlage 5) 
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Figuur 3: zicht op het achterste deel van het erf (foto richting het oosten). Dit deel van het erf is 
vrijwel geheel geasfalteerd, dan wel van stelconplaten voorzien. 

Figuur 4: zicht op het achterste i.c. westelijke deel van het erf richting het westen. 
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4. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Friese Archeologische MonumentenKaart Extra 
(FAMKE) 

Onderzoeksgrens Groter dan 500 m
2
 en dieper dan 30 cm –Mv 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de 

voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de 

Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting. 

 

Voor wat betreft de planprocedure is het archeologiebeleid zoals vastgelegd op de Friese 

Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) leidend. Deze kaart kent twee deelkaarten, te weten 

één voor de steentijd-Bronstijd en één voor de IJzertijd-Middeleeuwen. Voor wat betreft 

laatstgenoemde geldt voor het bestaande erf het beleid dat bij bodemingrepen groter dan 500 m
2
 en 

dieper dan 30 cm onder maaiveld een Karterend onderzoek 1 moet worden uitgevoerd. Dit omvat 

zowel een achtergrondonderzoek (bureauonderzoek) als een booronderzoek. Het westelijke deel van 

het plangebied (d.w.z. uitbreiding bestaand erf in westelijke richting) heeft de aanduiding ‘geen 

onderzoek noodzakelijk’. Vandaar dat dit deel buiten het booronderzoek is gehouden. Voor wat 

betreft de periode steentijd-Bronstijd zijn geen specifieke eisen op de planontwikkeling van 

toepassing.  

Op basis van de resultaten van het karterend onderzoek kan vervolgonderzoek worden geëist, 

namelijk wanneer binnen de geplande bouwvlakken en bodemingrepen archeologische resten worden 

vastgesteld die als gevolg van de planontwikkeling geroerd zullen worden. 
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5. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Fries-Gronings kleigebied 

Geomorfologie Zeeboezemvlakte (kaartcode 2M32) 

Bodem Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei 

(kaartcode Mn45A) 

Maaiveld Ca. 0.5 – 1.0 m +NAP 

Grondwater V 

 

 

Landschapsgenese 

Het plangebied ligt in het Fries-Gronings kwelderlandschap, dat aan het noorden wordt begrensd door 

de Waddenzee en aan de zuidzijde door een veengebied. Het kwelderlandschap is ontstaan vóór de 

middeleeuwse bedijking van het gebied, in een dynamisch marien afzettingsmilieu. Daarbij werden 

eerst zandplaten en slikken gevormd, die vervolgens aangroeiden tot kwelders. Direct langs de kust en 

geulen, daar waar de dynamiek het hoogst was, ontstonden kwelder- en oeverwallen. Deze 

overstroomden alleen nog maar bij stormvloeden. Rond 700 voor Chr. waren de eerste kwelderwallen 

voldoende hoog voor bewoning. Vanaf ca. 500 voor Chr. werden hier nederzettingen aangelegd. Om 

zich tegen overstromingen en stormvloeden te beschermen werden zowel boerderijplaatsen als 

dorpen verhoogd aangelegd, op terpen. 

 

Het plangebied ligt op de westoever van het Boorne-bekken; de latere Middelzee. De Boorne was van 

oorsprong een pleistoceen rivierdal, dat onder invloed van de zeespiegelstijging in een marien 

getijdenbekken ontwikkelde (Bazelmans e.a. 2009). In eerste instantie ontwikkelden zich alleen aan de 

zeezijde hoge, zandige, kwelderwallen, maar vanaf de Bronstijd ontwikkelden deze zich verder 

landinwaarts, waaronder verticaal langs de oevers van het Boorne-bekken. Deze groeiden zodanig aan 

dat zij minder dan vijftig dagen per jaar overstroomden (zogeheten middenkwelders). In het vroeg-

Subatlanticum (overgang ijzertijd-romeinse tijd) verlandde de Boorne, terwijl het kweldergebied zich 

in Oostergo landinwaarts uitbreidde. Hierbij werd het achter de kwelderwallen gelegen veengebied 

overstroomd en ontstonden zodoende nieuwe kweldergebieden. Ook was er sprake van 

kustuitbreiding, waarbij de kwelderwallen zich verder richting de zee uitbreidden. Hierdoor ontstond 

een min of meer aaneengesloten kwelderwalsysteem, van midden- en hoge kwelders, die vanaf de 

IJzertijd-Romeinse tijd bewoonbaar was. 

 

Geomorfologie, bodem en grondwater 

Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart (bijlage 1) op de rand van een getij-oeverwal 

(kaartcode 3K34) en een Zeeboezemvlakte (2M32). Deze heeft zich gevormd vanuit de Middelzee, die 

de grens tussen Westergo en Oostergo (plangebied) vormt. De Brédyk vormt een van oorsprong 

middeleeuwse zeedijk langs de westkust van de Middelzee. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN; bijlage 2) springt deze situatie in het geregistreerde maaiveldreliëf er niet meteen uit, maar wel 

zijn lichte verhogingen in de akkers te zien. Deze kunnen deels samenhangen met terpgronden, maar 

zullen deels ook samenhangen met kwelderafzettingen. 

 

Op de Bodemkaart (bijlage 3) is het plangebied gekarteerd als kalkrijke poldervaaggronden van zware 

klei (kaartcode Mn45A). Deze zullen samenhangen met laatmiddeleeuwse overstromingsafzettingen. 

De onderliggende kwelder(wal)afzettingen zijn naar verwachting zandiger. 
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De grondwatertrap in het plangebied is V. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van relatief 

natte gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) op minder dan 40 cm –Mv 

wordt verwacht en de gemiddeld laagste grondwaterstand op meer dan 120 cm -Mv ligt (GLG). Deze 

grondwatertrap komt overeen met de ligging in een kweldergebied. Gezien de bodemmatrix van 

zware zavel en lichte klei én de grondwatertrap, zullen organische en anorganische (archeologische) 

resten relatief goed in de bodem geconserveerd zijn gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Het plangebied (binnen rode cirkel) op een paleogeografische reconstructie van het kwelder- en 
veenlandschap in de periode van de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. De rode vlekjes zijn 
huisterpen. Uit: Van der Linde 2007. 
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6. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK-terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke beleidskaart FAMKE: karterend onderzoek 1 (hoge 
verwachting) 

Archeologische waarnemingen Nee 

 

 

Het plangebied heeft volgens het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen specifieke archeologische status, zoals terrein van 

archeologische waarde of beschermd archeologisch monument. Ook staan in het plangebied geen 

archeologische waarnemingen, vondstmeldingen of onderzoeksmeldingen geregistreerd. Op de Friese 

Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) heeft het plangebied een hoge archeologische 

verwachting (Karterend onderzoek 1). 

 

Direct ten noorden en aangrenzend aan het plangebied staan drie archeologische 

onderzoeksmeldingen in Archis geregistreerd. Dit betreft het booronderzoek ‘Haakl-Wijtgaard’ (Archis-

onderzoeksmeldingsnr. 30939), het booronderzoek ‘Haakl 1-Wirdum’(Archis-onderzoeksmeldingsnr. 

30940) en de archeologische begeleiding ‘Werpsterhoek-GHAAK2-Wirdum’ (Archis-

onderzoeksmeldingsnr. 50863). Eerstgenoemde twee onderzoeken zijn in 2008 uitgevoerd en 

laatstgenoemd onderzoek in 2012. De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de Haak om 

Leeuwarden; de aanleg van de zuidelijke rondweg om Leeuwarden (N31). Hierbij zijn meerdere 

vindplaatsen aangetroffen. De betreffende rapporten zijn via Archis en via Dans Easy nog niet allemaal 

beschikbaar. Wel wordt uit de beschikbare rapportages en uit Archis duidelijk dat even ten noorden 

van het plangebied aardewerk uit de IJzertijd-Romeinse tijd is gevonden. Het betreft waarnemingsnrs. 

415926 en 4159590 (bijlage 4). De vondstlocaties bevinden zich respectievelijk op 320 en 130 m 

noordelijk van het plangebied. Volgens Archis zijn hier respectievelijk één en drie fragmenten 

aardewerk uit de IJzertijd-Romeinse tijd gevonden. Het betreft volgens de beschrijvingen verspoeld 

materiaal. De nederzetting bevindt zich volgens de beschrijvingen net buiten het onderzoeksgebied. 

 

In de ruimere omgeving van het plangebied liggen meerdere archeologische monumenten i.c. 

terreinen van archeologische waarde. Deze omvatten terpen uit de IJzertijd-Middeleeuwen en 

middeleeuwse stinse en state terreinen. Deze terreinen worden hier niet allemaal afzonderlijk 

behandeld. Het volstaat om te concluderen dat de kwelderwal ter hoogte van het plangebied vanaf de 

IJzertijd intensief bewoond is geweest en in het plangebied rekening moet worden gehouden met 

terpophogingen. 
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7. Huidig gebruik, historische situatie en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Boerderij/erf 

Huidig gebruik Boerderij/erf 

Bodemverstoringen Bestaande bebouwing, sloten 

 

 

Op de kaart van Schotanus 1718 is binnen het plangebied geen bebouwing te zien (figuur 6). De 

oudste bebouwing laat zich pas op het kadastrale Minuutplan uit 1811-1832 onderscheiden (figuur 7). 

Aangenomen mag worden dat het de bestaande kop-hals-romp boerderij betreft. De situatie blijft tot 

in 1952 (figuren 8 en 9) relatief ongewijzigd, hoewel uit de topografische kaart van 1952 (figuur 9) wel 

blijkt dat het oorspronkelijke erf is uitgebreid met een bijgebouw. 

 

De Brédyk is van oorsprong een middeleeuwse zeedijk, die langs de oostkust van de Middelzee is 

opgeworpen. Tussen Techumerdyk en Goutumerdyk zijn hiervan restanten bewaard gebleven. In 

hoeverre ter hoogte van het plangebied hier nog sprake van is, is onbekend. Voor het onderhavig 

onderzoek is dit ook niet zo van belang, omdat het plangebied buiten het dijktracé ligt. Wel is het 

indicatief voor te verwachten archeologische resten uit deze periode.  

 

De Middelzee slibde in de Late Middeleeuwen dicht. Hierdoor kon het worden ingepolderd. Hiertoe 

werden eerst kleine kadijken aangelegd (Van der Linde 2007). Daarnaast werden west-oostdijken 

aangelegd, die de zee fasegewijs afsloten. Ten behoeve van de afwatering werd midden door het 

ingepolderde land de Zwette gegraven. Deze vormt de grens tussen Westergo en Oostergo. In 1505 

werd het resterende deel van de Middelzee afgesloten van de zee, door de aanleg van de Oude 

Bildtdijk én in 1600 werd het Nieuwe Bildt ingepolderd. 
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Figuur 6: Het plangebied (rode begrenzing) op de kaart van Schotanus uit 1718. 

Figuur 7: Het plangebied (rode begrenzing) op het Kadastrale Minuutplan uit 1811-
1832. 
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Figuur 8: Het plangebied (rode begrenzing) op de kaart van Eekhoff uit 1849-1859. 

Figuur 9: Het plangebied (rode begrenzing) op de Topografische Kaart uit 1952. 



 

12 
 

8. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode IJzertijd-Romeinsetijd en Nieuwe tijd 

Complextypen Terpen 

Stratigrafische positie Op en onder overstromingsafzettingen van de 
Middelzee, op kwelderafzettingen 

 

 

Aanwezigheid en dichtheid 

Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge verwachting heeft op 

archeologische resten uit de perioden IJzertijd-Romeinse tijd en uit de Nieuwe tijd. De hoge 

verwachting op archeologische resten uit de IJzertijd-Romeinse tijd houdt verband met de ligging van 

het plangebied op de westrand van een kwelderrug, die zich aan de oostrand van het voormalige 

Boorne-bekken heeft gevormd. Aardewerkfragmenten uit de IJzertijd-Romeinse tijd, die op 100-300 m 

noordelijk van het plangebied zijn aangetroffen en de in de omgeving van het plangebied aanwezige 

terpen uit deze periode, zijn indicatief voor de hoge verwachting van het plangebied. Dit geldt vooral 

voor het oostelijke deel, namelijk het bestaande erf. 

 

Daarnaast heeft het plangebied een hoge verwachting op archeologische resten uit de Nieuwe tijd. 

Deze hangen samen met de nog bestaande boerderij. De oorsprong van deze boerderij gaat in ieder 

geval terug tot het begin van de negentiende eeuw, maar kan ouder zijn. De boerderij en het erf zijn 

volgens de kaart van Schotanus uit 1718 niet ouder dan de achttiende eeuw. 

 

Stratigrafische positie 

Archeologische resten uit  de IJzertijd-Romeinse tijd zijn waarschijnlijk overslibt, getuige de 

aanwezigheid van zware zeeklei in het gebied. Overslibbing heeft waarschijnlijk vanuit de Middelzee 

plaatsgevonden. Direct onder dit overslibbingsdek worden kwelderafzettingen verwacht, in de vorm 

van zandige i.c. lichte klei. In de top hiervan en als inschakelingen kunnen bodemniveaus worden 

verwacht. Archeologische resten uit de IJzertijd-Romeinse tijd worden op de kwelderafzettingen 

verwacht. Deze kunnen zich manifesteren als vondstconcentraties, chemische residuen (fosfaat) en 

bovenal als een nederzettingslaag in de vorm van terplagen. 

 

Archeologische resten uit de Nieuwe tijd worden vooral op het laatmiddeleeuwse overslibbingsdek 

verwacht, in de vorm van terplagen. Mogelijk staat de bestaande boerderij op een terpje. 

  

Archeologische indicatoren en complextypen 

Archeologische indicatoren bestaan in eerste instantie uit antropogene ophogingslagen en terplagen. 

Deze zijn naar verwachting humeus (zeker als ze uit mest bestaan). De basis van terpen bestaat 

waarschijnlijk uit kleizoden. In de antropogene ophogingslagen en terplagen (nederzettingslagen) 

wordt archeologisch vondstmateriaal verwacht in de vorm van aardewerk, bot en andere 

materiaalcategorieën, zoals metaal. Daarnaast kunnen deze houtskool bevatten. Archeologisch 

relevante bodemniveaus kunnen zich ook manifesteren in de vorm van chemische residuen, zoals 

fosfaat. 
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9. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is vooral het vaststellen van eventuele archeologische resten in het 

plangebied in de vorm van archeologische lagen. Deze manifesteren zich waarschijnlijk in het 

plangebied als nederzettingslagen en terplagen. 

Conform de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) is hiertoe een Karterend 

onderzoek 1 IJzertijd-Middeleeuwen uitgevoerd. In dit kader zijn in het plangebied – zoveel mogelijk – 

in een grid van 40 x 50 m boringen gezet (zes boringen per hectare). Door de bestaande en nog te 

slopen bebouwing en doordat het achtererf grotendeels is verhard met asfalt en stelconplaten, kon dit 

grid in de praktijk niet strikt worden aangehouden. Daarbij kwam dat boring 4 (bijlage 5) in eerste 

instantie op het grasveldje direct naast de bestaande stallen was gepland (oostzijde), maar dat tijdens 

het booronderzoek bleek dat hier de grond puin bevatte. Na drie pogingen is besloten om deze boring 

verder oostelijk naar de oostrand van het erf te verplaatsen (met veel resultaat!; zie verder). 

In totaal zijn in het plangebied 7 boringen gezet (boring 1 tot en met 7; zie bijlagen 5 tot en met 10). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een 3 cm-diameter steekguts, tot maximaal circa 

300 cm –Mv. Voor het stuggere bovenste deel van de bodem is waar nodig gebruik gemaakt van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Boring 4 is vanwege de vondst van een aardewerkfragment 

in de steekguts in zijn geheel ‘opgeschaald’ naar een 7 cm-Edelmanboring. Dit heeft geresulteerd in 

nog eens 10 aardewerkfragmenten (zie hieronder). 

De boringen zijn lithologisch en lithogenetisch beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008) (bijlage 8). Alle boorkernen zijn gefotografeerd 

(bijlage 9). Na fotograferen en beschrijven zijn de boorkernen door middel van snijden en 

verbrokkelen geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 

De boorpunten zijn aan de hand van de bestaande topografie ingemeten met behulp van een 

meetlint. De hoogteligging van het maaiveld is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN, www.ahn.nl) en bedraagt circa 0,5 m tot 1,0 m +NAP. 

 

Lithologie  

Uit het booronderzoek blijkt dat de natuurlijke bodemopbouw in het plangebied inderdaad uit 

overstromingsafzettingen op kwelderafzettingen bestaat (Laagpakket van Walcheren). Beide zijn in de 

boorstaten in bijlage 8 aangeduid als kwelderafzettingen. Tussen circa 220 en 300 cm –Mv is sprake 

van een relatief dun veenpakket (Hollanveen Laag). Dit veen bestaat uit mineraalarm rietveen. 

 

In boringen 1, 2, 4, 5 en 6 zijn archeologische lagen aanwezig. In boring 4 ligt deze tussen de 

overstromingsafzettingen en de onderliggende kwelderafzettingen. Deze laatste zijn hier zwak zandig 

en maken zodoende waarschijnlijk deel uit van een kwelderrug.  Op de kwelderafzettingen ligt een 

veenniveau, dat deels mineraalarm is, deels uit matig kleiig veen bestaat. Hierop en onder de 

overstromingsafzettingen, ligt op een diepte van 150-175 cm –Mv een archeologische laag. Deze 

bestaat uit matig siltige, zwak humeuze klei met veenbrokjes. In deze laag zijn maar liefst 11 

aardewerkfragmenten gevonden (zie hieronder). De laag is matig stevig. 

 

In boring 5 die direct zuidelijk naast de kop-hals-romp boerderij is gezet is min of meer op hetzelfde 

niveau fosfaat waargenomen en zijn tevens maar liefst 26 botelementen en botfragmenten van een 

juveniel varken (Sus documesticus) opgeboord (zie hieronder). Deze zijn overigens in de zwak zandige 

kwelderafzettingen van de kwelderrug aangetroffen, zonder dat er een nederzettingslaag zichtbaar 
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was. Wel is dit niveau wat vlekkeriger en wellicht net wat humeuzer dan de onderliggende natuurlijke 

kwelderafzettingen, maar deze interpretatie is niet gebaseerd op de waarnemingen in het veld, maar 

die op basis van de foto’s (bijlage 9). Op de laag met het botmateriaal liggen praktisch tot aan 

maaiveld archeologische lagen. Deze vertegenwoordigen mogelijk een terpniveau, hoewel dit op basis 

van de enkele boringen die zijn uitgevoerd, moeilijk definitief te bepalen is. De archeologische lagen 

tot 100 cm –Mv moeten gezien het baksteen en de kalkmortel uit de Nieuwe tijd dateren en kunnen 

derhalve met de bestaande boerderij in verband worden gebracht. In boringen 1 en 2 zijn soortgelijke 

niveaus uit de Nieuwe tijd aangeboord. 

 

Archeologische indicatoren 

In tabel 1 zijn de aangetroffen archeologische indicatoren weergegeven. Boringen 4 en 5 springen hier 

duidelijk uit als boringen met een relatief groot aantal vondstmateriaal. In boring 4 is tussen 150-175 

cm –Mv sprake van een archeologische laag, waarin 11 aardewerkfragmenten zijn gevonden. In één 

geval betreft het bij nader inzien mogelijk huttenleem (figuur 10). Een enkel fragment is afgerond (het 

fragment linksboven op de foto in figuur 10), maar de andere fragmenten zijn relatief ‘vers’. Dat wil 

zeggen dat zij oude, maar niet tot zwak afgeronde breukvlakken vertonen. Bij één fragment is duidelijk 

zwart aankoeksel op de binnenwand aanwezig. Ook dit fragment ziet er, inclusief het aankoeksel, vers 

uit. Op basis van bakseltype en afwerking dateert het materiaal uit de IJzertijd-Romeinse tijd. Wellicht 

dat boring 4 in de nederzetting is gezet die bij de verspoelde aardewerkfragmenten van de even 

noordelijk gelegen archeologische waarnemingen behoort. 

 

In boring 5 is tussen 150-170 cm –Mv, dus op hetzelfde niveau als het handgevormde ijzertijd-

romeinse tijd aardewerk, een concentratie botmateriaal opgeboord. Het betreft allemaal 

botelementen van waarschijnlijk eenzelfde jong (juveniel) varken (Sus domesticus). Onder het 

botmateriaal bevinden zich phalangen, inclusief de onvergroeide epifysen en een distale epifyse van 

een linker humerus.
2
 Daarnaast ook wat ribfragmenten. Het heeft er alle schijn van dat hier door een 

‘complete’ varkensskelet is geboord. Dezelfde laag wordt gekenmerkt door fosfaat. Hoewel deze laag 

de karakteristieken van de archeologische laag in boring 4 ontbeert, lijkt het hier tevens een 

nederzettingsniveau te betreffen. 

 

De archeologische lagen in boringen 1, 2 en 5 (tot 100 cm –Mv), die verband houden met bewoning in 

de Nieuwe tijd (boerderijerf), kenmerken zich voor het overgrote deel door brokjes rood en geel 

baksteen, brokjes kalkmortel en een paar fragmenten roodbakkend aardewerk met loodglazuur. 

 

Ter hoogte van boringen 1 en 2 zijn in de nieuwe situatie geen bodemingrepen gepland, maar ter 

hoogte van boring 4 wel (bijlage 6). Voor wat betreft boring 5 is het onduidelijk of en hoe diep 

eventuele bodemingrepen zijn voorzien. 

 

Interpretatie 

In het plangebied is sprake van een nederzettingsniveau uit de IJzertijd-Romeinse tijd. Deze is in ieder 

geval in boring 4 aangeboord, zeer waarschijnlijk ook in boring 5, maar kan zich ook in het gebied 

tussen beide boringen uitstrekken.  Het nederzettingsniveau ligt op zandige kwelderafzettingen van 

een kwelderrug, die op de oostflank van het voormalige Boorne-bekken is ontstaan. Aangezien op het 

achtererf vanwege de aanwezige verharding en puin in de ondergrond geen boringen konden worden 

gezet, is het goed mogelijk dat het nederzettingsniveau uit de IJzertijd-Romeinse tijd zich hierover 

uitstrekt. Het nederzettingsniveau ligt op een verwachte diepte van 150 tot 175 cm –Mv. 

 

                                                           
2
 Determinaties: drs. A.A. Kerkhoven 
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Daarnaast is in het oostelijke deel van het plangebied (boringen 1, 2 en 5) sprake van archeologische 

lagen die – ook – samenhangen met Nieuwe tijd bewoning. Waarschijnlijk is hier sprake van een 

huisterp. De lagen liggen op een diepte vanaf maaiveld/direct onder de bouwvoor tot circa 100 cm –

Mv. Het materiaal uit deze lagen dateert grotendeels uit de periode 18
e
-19

e
 eeuw. Dit sluit goed aan 

bij de situaties op de geraadpleegde historische kaarten. 

 

 

Tabel 1: archeologische indicatoren 
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1 Oppervl. - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 - 

1 0 50 1 5 1 - - 2 - 1 - - - - - - - - - - 

2 10 85 - 3 8 3 - - - - - - - - - 1 - - 2 2 

4 150 175 - - - - - - - - - - 1 - - - 11 - - - 

5 0 100 2 9 - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - 

5 100 150 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 

5 150 170 - -   - - - - - 26 - - - - - - - - - 

 

 

 

 

Figuur 10: Handgevormd aardewerk en een kleine concretie (indet). Het aardewerk heeft alle 
karakteristieken van ijzertijd-romeinste tijd aardewerk. Gevonden in een archeologische laag op 
150-175 cm –Mv (boring 4). 
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Figuur 11: 26 botelementen en botfragmenten van een varken (Sus domesticus) uit boring 5. 
Gevonden op een diepte van 150-170 cm -Mv, dus op hetzelfde niveau als het handgevormde 
aardewerk uit de ijzertijd-romeinse tijd van boring 4. 

Figuur 12: Baksteenbrokjes, brokjes kalkmortel en een scherf roodbakkend aardewerk uit boring 
2, gevonden op een diepte van 10-85 cm -Mv. 
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10. Beantwoording onderzoeksvragen 

1) Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied er uit? 

De natuurlijke bodemopbouw in het plangebied bestaat uit overslibte kwelderafzettingen 

(Laagpakket van Walcheren). De kwelderafzettingen maken deel uit van een kwelderrug. In en op 

de kwelderrugafzettingen is op een diepte van 200 cm tot 300 cm –Mv sprake van een dunne 

veenlaag (Hollandveen Laag, mineraalarm rietveen).  

 

2) Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Ja, in boringen 4 en 5 is op een diepte van circa 150-175 cm –Mv een archeologisch niveau uit de 

IJzertijd-Romeinse tijd aangeboord. In boring 4 kenmerkt deze zich door een circa 25 cm dikke 

humeuze, matig siltige, kleilaag met brokjes veen en vondstmateriaal; in boring 5 door een 

fosfaatrijk niveau met vondstmateriaal. In boringen 1, 2 en ook in 5 is tussen circa 30 en 100 cm –

Mv sprake van archeologische niveaus uit de Nieuwe tijd. Deze lijken met een boerderijterp uit de 

Nieuwe tijd samen te hangen. 

 

3) In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

De archeologische niveaus zijn naar de boringen te oordelen nog intact. Dit blijkt ook uit de 

uitzonderlijk goede staat van het vondstmateriaal uit de IJzertijd-Romeinse tijd, waaronder het 

aardewerk uit boring 4 en het botmateriaal uit boring 5. 

 

4) Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

De archeologische verwachting in het plangebied op resten uit de IJzertijd-Romeinse tijd is zeer 

hoog. Dat wil zeggen dat de aanwezigheid ervan met het booronderzoek in feite is vastgesteld. 

Deze resten zijn op een diepte van circa 150-175 cm –Mv te verwachten. 

Daarnaast is op het voorerf sprake van vastgestelde archeologische niveaus uit de Nieuwe tijd 

(18
e
-19

e
 eeuw). Deze liggen op een diepte van circa 0-100 cm –Mv. 
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11. Conclusie en Advies 

Conclusie 

Uit het vooronderzoek blijkt dat in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn uit de IJzertijd-

Romeinse tijd en uit de Nieuwe tijd. De archeologische resten uit de IJzertijd-Nieuwe tijd zijn ter 

hoogte van boringen 4 en 5 aangeboord (bijlage 5) en kenmerken zich door een nederzettingslaag, dan 

wel fosfaat rijke kwelderafzettingen met vondstmateriaal. Hoewel vanwege de aanwezige verharding 

en puin in de ondergrond niet op het binnenterrein kon worden geboord, mag worden aangenomen 

dat dit archeologisch niveau geheel of gedeeltelijk hierover uitstrekt. Dit niveau ligt op circa 150-175 

cm –Mv en dus binnen het bereik van de voorgenomen bodemingrepen. 

 

Daarnaast zijn op het voorerf (oostelijk deel plangebied) tot  circa 100 cm –Mv archeologische lagen 

uit de Nieuwe tijd vastgesteld (boringen 1, 2 en 5; bijlage 5). In deze zone zullen gezien de nieuwe 

situatie (bijlage 6) nauwelijks bodemingrepen plaatsvinden en zouden derhalve in situ bewaard 

moeten kunnen blijven. 

 

Advies 

Op basis van het bureauonderzoek en karterend booronderzoek wordt vervolgonderzoek geadviseerd 

in de vorm van een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (Inventariserend 

Veldonderzoek, karterende en waarderende fase). Doel van dit onderzoek is vooral om de begrenzing 

van nederzettingsniveaus binnen het plangebied vast te stellen. Dit onderzoek dient te worden 

uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen (PvE) en zich te concentreren op die delen waar 

sprake zal zijn van bodemingrepen die de geconstateerde archeologische waarden kunnen verstoren. 
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Bijlage 1: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 2: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) 
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Bijlage 3: Bodemkaart 
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Bijlage 4: Archeologische waarden en onderzoeksmeldingen (Archis) 
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Bijlage 5: Boorpuntenkaart op bestaande situatie 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart op nieuwe situatie 
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Bijlage 7: Boorpuntenkaart op de Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 
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Bijlage 9: Foto’s boorkernen 

De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van links naar rechts uitgelegd, waarbij de onderkanten van de boringen naar boven wijzen. De 

boorkernen uit de steekguts zijn van boven naar beneden met de bovenzijde aan de rechterkant uitgelegd. 

 

Boring 1: boorkern 40-50 cm –Mv met een gevlekte archeologische laag, waarin brokjes rood baksteen en kalkmortel in 
zijn aangetroffen. In molshopen in de directe omgeving van de boring zijn fragmenten roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur aangetroffen. 

 

Boring 2: overzicht boorkernen 
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Boring 3: overzicht boorkernen 

 

Boring 4: overzicht boorkernen. De gele pijltjes geven het traject van de archeologische laag met het ijzertijd-romeinse 
tijd aardewerk aan. Daaronder ligt kleiig rietveen met (kwelder-)klei inschakelingen. 
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Boring 4: detail van de boorkernen uit de steekguts. 
Tussen de gele pijlen de archeologische laag met  

Ijzertijd-romeinse tijd aardewerk. De laag kenmerkt 

Zicht door kwelderklei met veenbrokjes. 
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Boring 4: detail archeologische laag. 

 

Boring 4: detail archeologische laag in de 7 cm-Edelmanboor. Om meer materiaal te verzamelen is het boorgat na de 
eerste boring met de 3 cm-steekguts vergroot met een 7-cm Edelmanboor. Hier is de archeologische laag vooral te 
herkennen aan de wat humeuzere klei (Ks2-h2). 
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Boring 5: overzicht boorkernen. Daar waar het minigripzakje onder ligt zijn meerdere complete botelementen 
aangetroffen, waaronder phalangen en een fragment van een distale epifyse van een linker humerus van een varken (Sus 
domesticus). De phalangen zijn proximaal nog onvergroeid. De epifysen lijken ‘in anatomisch verband’ met de diafysen 
mee opgeboord (kleefden er nog aan vast). Vermoedelijk is hier in een compleet skelet van een juveniel geboord. Let ook 
op de vele rode baksteenfragmenten en kalkmortel in het traject tussen 50-100 cm –Mv. 

 

Boring 5: detail van het niveau waarop het botmateriaal is opgeboord (130-170 cm –Mv), met fosfaatvlekken. 
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Boring 6: overzicht boorkernen 

 

Boring 7: overzicht boorkernen 
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Bijlage 10: Legenda boorbeschrijvingen (NEN 5104) 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak dif = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig gel = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk sch = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) BV = bouwvoor 
BHB  OPH = ophoging 
BHBC  OMG = omgezet 
BHC  ARCH = archeologische laag 
…  KWEL = kwelderafzetting 

HV = Hollandveen 
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
omg. = omgewerkt gr = grindje L = leem (verbrand) 
opg. = opgebracht st = steentjes BT = bot 
gg = goed gesorteerd fe-c = ijzerconcreties AW = aardewerk 
mg = matig gesorteerd mn-c = mangaanconcreties VST = vuursteen 
sg = slecht gesorteerd mn = Mangaan BS = baksteen/puin 
 spi = spikkel (+ kleur) FOSF = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) HK = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Bijlage 11: Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. heden 

  Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse Tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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datum 27-1-2015
dossiercode    20150127-2-10299

Project: CRV- Dairy Breeding Center, Brédyk 32 te Wirdum
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Ico Boersma
Organisatie: DLV Bouw Milieu en Techniek bv

 

Geachte heer/mevrouw Ico Boersma,

Voor het plan CRV- Dairy Breeding Center, Brédyk 32 te Wirdum heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de 
Normale procedure moet worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan CRV- Dairy Breeding Center, Brédyk 32 te Wirdum
rekening kan worden gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt verwachten of voor
het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
algemene nummer 058-292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

 

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl

De WaterToets 2014
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