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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1461157

Aanvraagnaam Nieuwbouw rundveestal een het Schapendijkje 18

Uw referentiecode 10-141EL

Ingediend op 29-09-2014

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Nieuw te bouwen agrarisch bedrijf

Opmerking geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -Brandrapportage Fuecon
-Constructieberekeningen bovenbouw/ onderbouw
-Tekening onderbouw (volgt wanneer duidelijk is hoe de
melkstal zal worden uitgevoerd.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

• Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen 2

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Leeuwarden

Kadastrale sectie P

Kadastraal perceelnummer 25

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Nieuwe te bouwen vrijstaande woning

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

236

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

0
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

11470

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

324

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

178

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels zie tekening zie tekening

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie tekening bouwtektuur
Bouwtektuur heeft alles voor de woning geregeld.

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Nieuwbouw rundveestal

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

11246

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

73021

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

12101

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

grasland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Houden van melkvee

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 11246

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels zie tekening zie tekening

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie tekening

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Mestsilo

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

855

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5000

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

855

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

terrein wordt nu gebruikt als grasland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

opslaan van mest

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 855

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels ntb ntb

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Documentatie zal worden aangevuld wanneer de
leverancier bekend is.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen 2
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Bestaande sleufsilo's worden verplaatst naar de nieuwe
locatie.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

2280

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2280
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6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Terrein is nu grasland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Het opslaan van voer t.b.v. melkvee

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 2280

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels beton grjis

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie bijgevoegde foto's

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Edens-bouw-woning-blad
01_pdf

Edens-bouw-woning-
blad 01.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en het
voorkomen van hinder
Brandveiligheid

29-09-2014 In
behandeling

Edens-bouw-woning-blad
02_pdf

Edens-bouw-woning-
blad 02.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Gegevens afvalwater

29-09-2014 In
behandeling

Statisch_Rapport_pdf Statisch_Rapport.pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

29-09-2014 In
behandeling

224013Ventilatie_pdf 224013Ventilatie.pdf Gezondheid complexere
bouwwerken

29-09-2014 In
behandeling

224013Rc-waarde_pdf 224013Rc-waarde.pdf Energiezuinigheid en
milieu
Anders

29-09-2014 In
behandeling

224013EPC_pdf 224013EPC.pdf Energiezuinigheid en
milieu

29-09-2014 In
behandeling

224013Daglicht_pdf 224013Daglicht-.pdf Anders 29-09-2014 In
behandeling

Tamminga_bouwtekeni-
ngblad01_gemeente

Tamminga_bouwt-
ekeningblad01_g-
emeente.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Brandveiligheid

29-09-2014 In
behandeling

Tamminga_bouwtekeni-
ngblad02_gemeente_pdf

Tamminga_bouwt-
ekeningblad02_g-
emeente.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Brandveiligheid

29-09-2014 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Aanvraag_NB-Wet_pdf Aanvraag_NB-We-
t.pdf

Anders 29-09-2014 In
behandeling

Tamminga_mestsilo_2-
9-09-2014_pdf

Tamminga_mests-
ilo_29-09-2014.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

29-09-2014 In
behandeling

Tamminga_sleufsilo_-
29-09--2014

Tamminga_sleufsilo_-
29-09--2014-.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

29-09-2014 In
behandeling

Bestaande_sleufsilo_foto-
1_jpg

Bestaande_sleufsilo-
_foto1.jpg

Anders 29-09-2014 In
behandeling

Bestaande_sleufsilo_foto-
2_jpg

Bestaande_sleufsilo-
_foto2.jpg

Anders 29-09-2014 In
behandeling

Tamminga_kadastrale-
kaart_29-09-2014_pdf

Tamminga_kadas-
tralekaart_29-09-201-
4.pdf

Anders 29-09-2014 In
behandeling

watertoets_pdf watertoets.pdf Anders 29-09-2014 In
behandeling

oetsingskader-veilig-ond-
erhoud-2012

formulier-toetsings-
kader--veilig-onderho-
ud-2012-def.pdf

Anders 29-09-2014 In
behandeling

Briefgemeente_7Feb2-
014_

Bgls_Briefgeme-
ente_aanvullend-
estukken_7Feb20-
14.pdf

Anders 29-09-2014 In
behandeling

RAV_beoordelingsver-
slag_Tamminga_pdf

RAV_beoordelin-
gsverslag_Tammi-
nga.pdf

Anders 29-09-2014 In
behandeling





Aanvulling onderdeel “lichthinder” 

 

Omschrijving lichteisen: 

Bij de aanvraag moet een lichthinderplan worden overlegd. Het lichthinderplan geeft aan wat het effect 
van de verlichting vanuit de stal op de omgeving is.  

Uit het verlichtingsplan moet blijken dat kan worden voldaan aan de grenswaarden van de verticale 
verlichtingssterkte (EV). Voor de lichtemissie ter voorkoming van lichthinder bedraagt op de gevel van 
een woning binnen een straal van 50 m van de grens van de inrichting dan wel 50 m dan wel op 50 m 
van de grens van de inrichting maximaal 5 lux, op een meethoogte van 1.80, tussen 06.00 en 23.00 
uur en 1 lux tussen 23.00 en 06.00 uur 

 

- In samenspraak met de gemeente is aangegeven dat mag worden verwezen naar stukken die 
al eerder zijn aangeleverd/ overlegd bij de gemeente.  

Bij uitvoering van de stal zal worden voldaan aan de genoemde lichteisen. 
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1 INLEIDING 
 
 
1.1  Aanleiding 
 
De familie Tamminga is voornemens de melkveehouderij aan het Schapendijkje 18 te Leeuwarden uit te breiden. Het huidige 
bestemmingsplan voorziet niet in de gewenste bouwmogelijkheden. Om de ruimtelijk-landschappelijke haalbaarheid van de 
uitbreiding van het bedrijf op deze locatie aan te tonen, is het voorliggende advies opgesteld. Dit advies kan worden gebruikt 
bij het planologisch regelen van de nieuwe uitbreiding van het bedrijf.  
 
 
1.2  Proces 
 
Voorliggend advies is via het spoor van de Nije Pleats tot stand gekomen. Dit betekent dat er een proces gevolgd is waarbij 
alle partijen, die uiteindelijk het bouwplan moeten toetsen, betrokken zijn geweest. Middels een werksessie van de Nije 
Pleats op het erf van de initiatiefnemer is met alle betrokkenen/deskundigen gekomen tot een ontwikkelingsconcept voor het 
bedrijf voor de komende jaren. In het voorliggende advies wordt dit concept concreet gemaakt, zodat de uitbreiding van het 
bedrijf planologisch kan worden geregeld. 
Deze proceslijn betekent een commitment van de deelnemende partijen aan het resultaat van de werksessie. Zij zullen zich 
herkennen in de concrete uitwerking in het voorliggende advies.  
 
 
1.3  Leeswijzer 
 
Achtereenvolgens wordt in dit advies ingegaan op het bedrijf (hoofdstuk 2), het advies van de Nije Pleats (hoofdstuk 3) en 
een checklist voor de planologische toets (hoofdstuk 4). 



 

2 HET BEDRIJF 
 
 
2.1  Locatie 
 
Het bedrijf van de familie Tamminga is in de stad Leeuwarden gelegen. Het erf ligt aan de noordzijde van de wijk Westeinde 
aan de westkant van de stad. De beoogde nieuwbouwlocatie is westelijker gelegen (zie paragraaf 2.3).  
 

  
Figuur Ligging erf in de regio (Bron: Google Maps, 2011) 
 

 
Figuur Overzicht huidige erf (Bron: Google Maps, 2011) 
 
 
 



 

2.2  Huidige bedrijfsvoering 
 
Het bedrijf van de familie Tamminga is ter plaatse in 1869 gebouwd als authentieke kop-hals-romp-boerderij. In 1978 is de 
ligboxenstal gerealiseerd op het erf. De familie melkt momenteel ongeveer 275 stuks melkvee op de locatie aan het 
Schapendijkje. Op een andere locatie, nabij Marsum heeft de familie Tamminga het jongvee momenteel gestald, in verband 
met ruimtegebrek op de huidige locatie.  De familie Tamminga was één van de eerste pioniers in Friesland met de 
mestvergister. Die is momenteel niet rendabel en de familie Tamminga voorziet hierin een verder aflopende zaak.  
 

          
Foto bestaande erf  (Bron: Google Maps, Streetview, 2012) 
 
 
2.3  Wensen voor de toekomst 
 
De familie Tamminga wil groeien om ook in de toekomst een perspectiefvolle melkveehouderij te hebben. Bovendien wil de 
dochter van de heer Tamminga graag in het bedrijf, waardoor ook een schaalsprong nodig is. Mevrouw Tamminga wil 
daarom een nieuw stalconcept realiseren; de zogenaamde koeientuin. In een dergelijke stal verdwijnt beton en ijzer en lopen 
de koeien vrij rond. “Buiten naar binnen halen” is één van de motto’s van de koeientuin. Bovendien is vanuit wet- en 
regelgeving de noodzaak ontstaan om meer ruimte per koe te realiseren in de stal. In het huidige stalsysteem is ongeveer  
7m²  ruimte per koe en in het nieuwe stalsysteem (me een hoog koecomfort) is dat 20m²  per koe. Een dergelijke stal kan 
niet op de bestaande locatie aan het Schapendijkje worden gerealiseerd. Het erf is vol en uitbreidingsmogelijkheden zijn er 
niet vanwege de nabijheid van de stad en van de vliegbasis. Het erf zit als het ware qua milieubelemmeringen ter plaatse op 
slot voor verdere groei. Het idee is dan ook om elders in de huiskavel een nieuw bedrijf te stichten, met woonhuis, 
koeientuin, sleufsilo’s en een mestsilo. De nieuwe locatie zal dan huisvesting bieden aan al het melkvee en zal groeien tot 
een capaciteit van ongeveer 500 melkkoeien. De bestaande locatie zal geheel worden benut voor huisvesting van jongvee.  
 

 
Foto beoogde locatie (links) en bestaande locatie (rechts) (bron: Google Maps, 2012)



 

3 ADVIES NIJE PLEATS 

 
3.1  Proces 
 
Op 12 januari 2012 is een werksessie van de Nije Pleats gehouden. De werksessie werd gehouden op het erf van de familie 
Tamminga te Leeuwarden. Tijdens de werksessie is ook de nieuwe locatie bezocht. Bij de bijeenkomst waren aanwezig: 
- dhr. S. Tamminga, initiatiefnemer 
- mevr. Tamminga, initiatiefnemer 
- mevr. A. Edens-Tamminga, initiatiefnemer 
- dhr. G. Edens, initiatiefnemer 
- dhr. I. Kruseman, adviseur van de initiatiefnemer (architect) 
- dhr. E. Lindeboom, adviseur van de initiatiefnemer (stallenbouwer) 
- dhr. P. Jager, gemeente 
- dhr. B. Bandringa, gemeente 
- dhr. J. van Zellingen, hûs en hiem 
- mevr. G. Bierema, landschapsarchitecte 
- mevr. C. Snoep, Landschapsbeheer Friesland 
- dhr. B. van der Veen, Nije Pleats 
 
 
3.2  Analyse 
 
Op de historische kaart van Friesland van rond 1930 zijn met oranje lijnen de twee grenzen van de  Middelzee aangegeven. 
Dit gebied is ingepolderd tussen 1200 en 1500. Precies in het midden bevindt zich de gemeentegrens. Deze is paars 
gekleurd. In donker groen is de straatweg, een belangrijke verbinding, tussen Leeuwarden en Marsum / Franeker / Harlingen 
aangegeven. Het lichter groen zijn de groene rechthoekige “oases in de open ruimte”; de boerenerven en de 
begraafplaatsen.  
 

 



 

 
Het slotenpatroon is in principe rechtlijnig bij de inpoldering, maar volgt ook de oude kreek. De gemeentegrens, tevens sloot, 
volgt het slotenpatroon of was misschien zelfs het uitgangspunt. Het erf van de familie Tamminga bevindt zich aan het 
Schapendijkje (rood omcirkeld). De nieuwbouw bevindt zich aan de Schapenlaan (ook rood omcirkeld). Deze weg is een 
noord-zuid lopende weg, terwijl vele andere wegen juist oost-west werden aangelegd. Het slotenpatroon tussen de twee 
erven heeft dezelfde richting als de gemeentegrens.  
Het is opvallend dat de boerderijen en de begraafplaatsen zich concentreren rond dit gebied. Er ten noorden van was toen 
nog leeg en open. 
 
De boerenerven kregen een welvarend uiterlijk. Forse en ruime schuren en een rijzig voorhuis met een melkkelder. Een 
ruime windsingel als erfbeplanting en een grote “appelhof” , omgeven door een gracht. Niet voor niets heet één van de 
boerderijen “Het Bosch”. Kantige groene clusters in de open ruimte. In de locatie van het voorhuis is geen vast patroon te 
zien. Alhoewel de locatie van de melkkelder zo koel mogelijk moest zijn, werden de woonhuizen intern ook op het zuiden 
gericht (zie de vier boerenerven uit de omgeving). 
 

   

   
 
Het landschap anno 2012 is in sterke mate gewijzigd. Het landschap is niet volledig open meer. In de eerste plaats door de 
komst van het vliegveld met bebouwing en beplanting. Maar ook door de bouw van de woonwijk “Westeinde”. De aanleg van 
de N383 heeft gezorgd voor een barrière. De ruimte tussen de dicht beplante Ljouwerterdyk/Poptawei en het vliegveld wordt 
ervaren als een open ruimte, oost-west gericht. 



 

In het landschap zijn er twee planmatige grenzen die de rand van de wijk Westeinde hebben bepaald. Dit is in de eerste 
plaats de inmiddels oude rechte gemeentegrens en in de tweede plaats de gedachten om de N383 ten noorden van de stad 
in een rechte lijn door te trekken. Dit heeft in de woonwijk ook de groene stadsrand aan de noordzijde gegeven. Op enige 
afstand verderop is de begraafplaats eveneens tot aan die grens uitgebreid. Al deze lijnen, ook het kenmerkende 
slotenpatroon, zijn op een luchtfoto aangegeven. De snelweg ten noorden van de stad is echter nooit aangelegd. In de 
komende jaren wordt de Haak om Leeuwarden gerealiseerd. De huidige N383 wordt opgeruimd en langs de Sylsterdyk 
wordt een nieuwe invalsweg naar de stad aangelegd. Daarmee komt de Ljouwerterdyk/Poptawei weer in de ruimte te liggen. 
Voor het gebied ten zuidwesten van de stad is de Structuurvisie Nieuw Stroomland opgesteld, waarin duurzame 
ontwikkelingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd binnen een landschappelijk kader. Het plangebied loopt tot aan de  
Poptawei. Hoewel het niet in het plangebied ligt, past de ‘koeientuin’ als vernieuwend boerderijconcept goed bij de 
uitgangspunten van Nieuw Stroomland.  
 

 
 
 
 
3.3  Advies 
 
In de sessie van de Nije Pleats is uitgegaan van nieuwbouw aan de Schapenlaan. Een kaart met diverse 
belemmeringscontouren geeft aan dat de ‘koeientuin’ met woning gerealiseerd moet worden op een aangeduide locatie.  
Het is wel mogelijk om de woning enigszins van richting te verdraaien. Het ontwerpprincipe van de ‘koeientuin’ is dat er 
weinig onderscheid is tussen buiten en binnen. De serrestal bestaat uit een lichte en transparante constructie waarbij ook 
beplanting binnen voorkomt (klimplanten en evt. bomen). De overgang naar buiten is zo geleidelijk mogelijk; een 
bomenweide biedt de koeien - die naar buiten kunnen als de ondergrond het toelaat - beschutting en schaduw. Het grote 
agrarische complex zal een daarmee groen karakter krijgen. Met deze wetenschap is gezamenlijk tot een visie gekomen. 
 
Visie 
In de visie spelen diverse keuzen samen. Op een volgende luchtfoto zijn deze weergegeven. 
 



 

 
 
De hiervoor beschreven lijnen en kenmerken in het landschap, zoals richtingen en rechthoekige groene boerenerven, lieten 
ons inspireren in de verdraaiing van het complex ten opzichte van de Schapenlaan. Hierdoor neemt het nieuwe erf afstand 
van de locatie van het voormalige boerenerf met markante villa en diverse bedrijfsgebouwen aan de Poptawei. Daardoor 
lijken het twee erven en niet één, gezien vanaf de openbare wegen en vanuit de woonwijk. Vanuit het zuiden, vanaf de 
nieuwe snelweg, zullen de twee erven echter wel als één complex worden gezien. Dat is niet te vermijden. Ook is de optie 
bekeken om het complex tegen de woonwijk aan te positioneren, maar in verband met milieucontouren is hierop niet verder 
ingegaan. Door de eigenwijze richting neemt het complex ook afstand van de dominante lijn van het vliegveld in het 
landschap.    
In werkelijkheid zal het complex toch iets meer naar het zuiden moeten worden gesitueerd in verband met de geluidscontour 
van de vliegbasis die de locatie van de bedrijfswoning in grote mate bepaalt. De wens is om de woning op zo kort mogelijke 
afstand van koeientuin te bouwen. De voorgestelde locatie is op de contourenkaart van Buro Vijn ingetekend. Op 
onderstaande kaart is de locatie van het bouwperceel aangegeven, waarbij de locatie tijdens de werksessie is gedraaid ten 
opzichte van het eerste voorstel, waarbij het draaipunt is gelegen in de noordwestelijke hoek van het eerdere voorstel en het 
erf parallel aan de landschappelijke lijnen wordt gesitueerd.  
 

 



 

 
 
Voor en achter 
Net zo als op een traditioneel boerenerf heeft het complex een voorerf en een achtererf. Op het voorerf staat het woonhuis 
met garage en op het achtererf bevinden zich de koeientuin en de opslag van voer en mest. De toerit naar het voorerf is de 
schone weg en de tweede toerit is de vuile weg. Het is noodzakelijk dat de driehoek laan-complex-voormalig boerenerf van 
de buurman niet met beplanting wordt ingevuld. Zij moet open blijven. Het voorerf is net zo als bij een boerenerf de voortuin. 
Geparkeerd wordt er aan de westzijde van de koeientuin.  
 

 
 
 
 
De beplanting 
Hèt kenmerk van deze koeientuin is de bomenweide naast de stal. In de stal zullen veel klimplanten komen en zo mogelijk 
ook bomen. In dit plan wordt voorgesteld om rondom het gehele complex verschillende vormen van beplanting toe te 
passen. Net zo als bij de boerenerven met de onderverdeling windsingel, fruitbomen en parkbomen in de voortuin, wordt 



 

voorgesteld om niet uit te gaan van een éénvormige beplantingsstrook rond het gehele complex, maar om de beplanting aan 
elke zijde van het erf net iets anders te maken. De bomenweide past het best ten oosten van de stal en heeft een maat en 
schaal nodig die past bij de grootte van het gebouw.   
De noordzijde zou het best een dichtere strook met bomen en struiken op een talud kunnen zijn die een achtergrond vormt 
voor het hele complex. Deels zal dit talud horen bij de voeropslag ingepast worden. Aan de westzijde is het parkeren en zal 
het complex zich het sterkst presenteren. Losse bomen of boomgroepen kunnen hier het best toegepast worden. De 
voortuin is het gebied dat allure kan gaan uitstralen met parkbomen. 
 

 
 
 
 
Hemelwateropvang 
Voor de locatie van het hemelwater zijn twee mogelijkheden aangegeven. Men zou een gracht kunnen graven aan de 
zuidzijde van het complex of men zou de bestaande sloot langs de Schapenlaan kunnen verbreden.  De gracht kan nabij het 
woonhuis bijvoorbeeld tot een vijver worden verbreed. 



 

 
 
De bebouwing 
Omdat de stal sterk afwijkt van het normale patroon, zal het complex specifiek worden beoordeeld. Tijdens de sessie zijn de 
volgende punten besproken. Wanneer de richting van de bogen noord-zuid loopt, is een verbijzondering in het midden goed 
mogelijk. Dit punt versterken door daar een hoogteverschil te maken is niet noodzakelijk, tenzij dit functioneel nodig is. Het 
stallencomplex zal overal zo transparant mogelijk moeten zijn. Want immers het kenmerk van de stal is die transparantie en 
de groene sfeer. 
Over de woning is vervolgens gezegd dat het karakter rijzig zou moeten zijn, net zoals de woningen bij de boerderijen 
genoemd in de welstandnota. In de welstandsnota zijn de criteria echter gebaseerd zijn op een meer traditionele combinatie 
van stalgebouw en woning. Het ‘koeientuin’ heeft een andere vorm, schaal en uitstraling. Het is aan te bevelen om dan ook 
voor de woning te zoeken naar een passend concept. Dit kan een woning zijn met kap, maar ook een geheel andere 
hoofdvorm. Bij het toepassen van een kap wordt gedacht aan de richting dwars op de stal ( ca.oost-west), omdat breedte 
maken beter past bij de breedte van de stal. De architectuur en uitstraling van de woning zal eerder eigentijds moeten zijn 
dan traditioneel. De locatie van de woning ten opzichte van de stal is niet bepalend. Dit kan zowel aan de westzijde als meer 
naar het oosten zijn.  
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Inleiding 

In opdracht van mevrouw Edens-Tamminga te Leeuwarden, heeft Koeman en 

Bijkerk bv een toetsing van de Flora- en faunawet uitgevoerd in verband met de 

voorgenomen bouw van een koeientuin aan de Schapenlaan te Leeuwarden. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 1 ha en is gelegen aan de oostzijde van 

de Schapenlaan te Leeuwarden (Figuur 1). Het plangebied bestaat uit een 

geploegde maïsakker, welke grotendeels door sloten wordt omgeven. Op de locatie 

zal een koeientuin worden gerealiseerd. 

 

Figuur 1 Links de globale situering van het plangebied binnen het km-hok 179-580 (blauw 

omcirkeld). Rechts een plankaart met daarop de locatie van de koeientuin (bron: Buro Vijn).

MTS. Tamminga 

T.a.v. mevrouw A. Edens-Tamminga 

Schapendijkje 18 

8915 AB Leeuwarden 

 



 

 

Opzet 

Tijdens het veldbezoek op 19 maart 2012, is het hele plangebied onderzocht op 

geschiktheid voor en het voorkomen van alle voor de Flora- en faunawet relevante 

planten- en diersoortgroepen. Het bestaan van beschermde natuurgebieden, 

Natura 2000-gebieden en gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), in of rond het plangebied werd nagegaan bij het ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In onderstaande tekst 

worden de resultaten van het onderzoek beschreven en gebruikt om de 

voorgenomen ingreep te toetsen aan de flora- en faunawetgeving (Bijlage II). 

 

Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied bestaat uit een maïsakker, welke ten tijde van het plangebied was 

geploegd. Binnen de akker was derhalve nauwelijks tot geen vegetatie aanwezig. 

Het enige groen bestond uit enkele pollen Engels raaigras (Lolium perenne) en 

enkele zeer algemene kruiden, zoals de Akkerdistel (Cirsium arvense). Langs de 

randen van de akker zijn zeer smalle stroken aanwezig welke niet zijn geploegd. 

Hier is een bijzonder soortenarme graslandvegetatie aanwezig, waarbij Engels 

raaigras sterk domineert. Hiertussen zijn algemene kruiden aanwezig, waaronder 

Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Paardenbloem (Taraxacum officinale) en 

Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris). In deze begroeide stroken werden enkele 

hopen van de lichtbeschermde Mol (Talpa europaea) aangetroffen. 

 

Boven de akker vloog een tweetal exemplaren van de Kievit (Vanellus vanellus), 

welke met enige regelmaat in de akker neerstreken. Mogelijk is er een broedplaats 

van deze soort in de akker aanwezig. Rondom het plangebied werd eveneens 

enige activiteit van de Kievit waargenomen. 

 

Het plangebied wordt aan de oost- west- en zuidzijde begrensd door smalle sloten. 

Hierin is weinig tot geen watervegetatie aanwezig, waardoor weinig ruimte wordt 

geboden aan andere organismen om een geschikte leefomgeving te vinden in de 

betreffende watergangen. 

 

Alle, tijdens het op 19 maart 2012 afgelegde veldbezoek, waargenomen soorten 

zijn opgenomen in Bijlage I. Op basis van het ontbreken van soorten van de 

Nedelandse Rode Lijst en strengbeschermde soorten (met uitzondering van de 

Kievit en de andere waargenomen vogels kan de natuurwaarde van het plangebied 

worden gekarakteriseerd als laag. 

 

Gevolgen van de ingreep en mitigerende maatregelen 

In het plangebied werd het voorkomen van de Mol aangetoond. Dit betreft echter 

een soort van tabel 1 AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet waarvoor sinds 23 

februari 2005 een algemene vrijstelling in het kader van de Flora- en faunawet 

wordt verleend bij, onder andere, ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Negatieve effecten van de ingreep op de aangetroffen beschermde vogelsoorten, 

in de vorm van verstoring en vernietiging van enkele nesten, worden verwacht 

wanneer de ingreep wordt uitgevoerd gedurende de periode dat broedende vogels 

(Kievit) aanwezig zijn. Om deze effecten te mitigeren wordt aanbevolen de 



 

 

werkzaamheden niet plaats te laten vinden in de broedperiode (voor de meeste 

vogels 15 maart – 15 juli) en de akker te inspecteren op broedgevallen vlak voor de 

start van de werkzaamheden. In de Flora- en faunawet wordt geen vast begrensde 

broedperiode gehanteerd. Indien een broedgeval wordt geconstateerd valt deze 

binnen de broedperiode, ongeacht de datum. 

 

Conclusies 

Er bestaat geen noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen in het kader van de 

Flora- en faunawet. Wel blijft voor alle soorten de algemene zorgplicht gelden. Bij 

verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze daarom de 

gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving. 

 

Voor de vogels die zijn aangetroffen geldt dat de nesten buiten het broedseizoen 

niet van belang zijn voor de instandhouding van de soort. Indien de 

werkzaamheden buiten de broedperiode worden uitgevoerd, met voorkeur in het 

winterhalfjaar, is het derhalve niet nodig ontheffing aan te vragen.  

 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-

gebieden of gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) waarop de ingreep een negatief effect zou kunnen hebben.  
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Bijlage I Waargenomen soorten in het plangebied 

en hun beschermingsstatus 

Alle vermelde soorten zijn waargenomen in het plangebied tijdens het veldbezoek op 19 

maart 2012. FF: nummer = nummer van de tabel uit AMvB artikel 75 Flora- en faunawet 

waarin een onder deze wet beschermde soort is opgenomen (Tabel 1, 2 of 3), vogels zijn 

niet in één van deze tabellen opgenomen en zijn aangegeven met +; RL = status van soort 

met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het 

wild uitgestorven op wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen 

uit Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op 

Rode Lijst (LNV 2004). 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam FF RL 
 

Vaatplanten 

Akkerdistel Cirsium arvense - - 

Engels raaigras Lolium perenne - - 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris - - 

Gewoon speenkruid Ficaria verna verna - - 

Grote brandnetel Urtica dioica - - 

Klein kroos Lemna minor - - 

Kleine veldkers Cardamine hirsuta - - 

Paardenbloem Taraxacum officinale - - 

Penningkruid Lysimachia nummularia - - 

Pinksterbloem Cardamine pratensis - - 

Ridderzuring Rumex obtusifolius - - 

Riet Phragmites australis - - 

Rode klaver Trifolium pratense - - 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris - - 

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum - - 

Speerdistel Cirsium vulgare - - 

Veldzuring Rumex acetosa - - 

Wilgenroosje Chamerion angustifolium - - 

Witte dovenetel Lamium album - - 

 

Vogels 

Kievit Vanellus vanellus + - 

Wilde eend Anas platyrhynchos + - 

Witte kwikstaart Motacilla alba + - 

Zilvermeeuw Larus argentatus + - 

Zwarte kraai Corvus corone + - 

 

Zoogdieren 

Mol Talpa europaea 1 - 

 

 

 

  



 

 

Bijlage II Wettelijk kader Flora- en faunawet 

De Natuurbeschermingswet dateert uit 1967. Deze voldeed niet aan de 

verplichtingen van de internationale verdragen en de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn (Anonymus 1979, 1992). Daarom is het Nederlandse 

natuurbeschermingsrecht aangepast. In 2002 is de Flora- en faunawet (Anonymus 

1998, 2000) van kracht geworden waarin de soortenbescherming is opgenomen en 

in oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 ten behoeve van de 

bescherming van natuurgebieden in werking getreden.De teksten voor deze bijlage 

zijn grotendeels ontleend aan de website van het voormalig ministerie van LNV 

(www.minlnv.nl, nu te vinden op www.rijksoverheid.nl). 

 

In de Flora- en faunawet is het soortenbeschermingsdeel van de Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn geïmplementeerd evenals het CITES
1
-verdrag. De doelstelling van de 

wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding 

van in het wild levende planten- en diersoorten. 

 

Beschermde soorten  

Onder de Flora- en faunawet zijn de volgende soorten als beschermd aangewezen:  

• een aantal inheemse plantensoorten,  

• alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren (met 

uitzondering van Zwarte rat, Bruine rat en Huismuis);  

• alle van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese 

Unie voorkomende vogelsoorten;  

• alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten;  

• alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (met uitzondering van 

soorten genoemd in de Visserijwet 1963);  

• een aantal overige inheemse diersoorten;  

• een aantal uitheemse dier- en plantensoorten.  

 

Zorgplicht en verbodsbepalingen 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen en de wet bevat een aantal 

verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel 

mogelijk met rust gelaten worden (alleen de relevante verbodsbepalingen worden 

hier genoemd). 

• Artikel 2: Zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen 

nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorgplicht geldt voor alle 

planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of 

dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. De 

zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, 

maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat;  

 

                                                      
1
 CITES is het verdrag dat de internationale handel van in het wild levende dier- en 

plantensoorten reguleert teneinde uitsterven van soorten door overexploitatie te 

voorkomen. 



 

 

• Artikel 8: 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 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 

diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog 

daarop op te sporen;  

• Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 

diersoort, opzettelijk te verontrusten;  

• Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- 

of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 

diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren;  

• Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde 

inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen 

of te vernielen;  

• Artikel 13: Het is verboden om beschermde dier- en plantensoorten te vervoeren 

en onder zich te hebben. 

 

Beschermingsregimes 

In 2005 is de Flora- en faunawet gewijzigd door een inwerking getreden Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB artikel 75 Flora- en faunawet). Artikel 75 biedt de 

mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen (artikel 8 t/m12, 

zie hierboven). Ook biedt de Flora- en faunawet voor bepaalde soorten en ingrepen 

vrijstellingen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de nieuwe opzet 

van de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, 

elk met hun eigen beschermingsregime, en worden vogels apart behandeld (Figuur 

1). De volgende drie beschermingsregimes worden onderscheiden: 

 

• Regime 1: Hieronder vallen de zogenaamde tabel 1-soorten. Dit betreft een 

aantal beschermde, maar vrij algemene soorten in Nederland. De gunstige staat 

van instandhouding in Nederland is momenteel niet in het geding en ze staan 

niet vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  

  

• Regime 2: Hieronder vallen de zogenaamde tabel 2-soorten. Dit betreft de 

‘overige beschermde soorten’. Deze soorten zijn beschermd en de gunstige 

staat van instandhouding in Nederland kan in het geding zijn. Ze staan niet 

vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  

 

• Regime 3: Hieronder vallen de zogenaamde tabel 3-soorten. Dit betreft de 

‘strikt beschermde soorten’. Voor deze soorten geldt dat de gunstige staat van 

instandhouding in Nederland duidelijk in het geding is en/of ze staan vermeld in 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De eerste groep betreft soorten die middels 

een Algemene Maatregel van Bestuur door de minister van LNV zijn 

aangewezen (AMvB bijlage 1-soorten). De tweede groep betreft soorten uit 

bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn.  

 



 

 

• Vogels: Vogels zijn niet in één van bovenstaande tabellen opgenomen en 

worden in de nieuwe opzet van de Flora- en faunawet apart behandeld. 

Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken 

zijn jaarrond beschermd. Er worden vier categorieën onderscheiden van nesten 

die hele jaar door zijn beschermd: 

 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: 

Steenuil); 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of 

biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en 

Huismus); 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op 

dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaatsen zijn 

vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil 

en Slechtvalk); 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet 

of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (bijvoorbeeld: Boomvalk, 

Buizerd en Ransuil). 

 

 

Figuur 1 Stroomschema voor activiteiten- en werkzaamheden die uitgevoerd worden vanwege 

ruimtelijke ontwikkeling en -inrichting (Uit: LNV, 2009) 
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Hoe te handelen bij het aantreffen van beschermde soorten. 

 

• Tabel 1-soorten: Voor soorten uit tabel 1 geldt sinds 23 februari 2005 een 

algemene vrijstelling die in het kader van de Flora- en faunawet wordt verleend 

bij, onder andere, ruimtelijke ontwikkelingen (AMvB artikel 75 van de Flora- en 

faunawet). Voor deze soorten hoeft daarom geen ontheffing te worden 

aangevraagd. De algemene zorgplicht (artikel 2) blijft wel onverminderd van 

kracht. 

 

• Tabel 2-soorten: Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te 

kwalificeren als bestendig gebruik of bestendig beheer en onderhoud of 

ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze soorten voor de 

artikelen 8 t/m 12, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door 

de minister van EL&I (voorheen LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code 

staat hoe u tijdens werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren 

voorkomt of minimaliseert. Een gedragscode moet door een sector of 

ondernemer zelf opgesteld worden en worden ingediend voor goedkeuring. 

Wanneer het niet mogelijk is de activiteiten via een goedgekeurde gedragscode 

uit te voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om de 

functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te 

garanderen. Deze maatregelen moeten voorafgaand aan de activiteiten worden 

goedgekeurd door middel van een ontheffingsaanvraag. Als de maatregelen 

voldoende zijn krijgt men een beschikking met daarin de goedkeuring van de 

voorgenomen maatregelen. De goedkeuring wordt gegeven in de vorm van een 

afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Er is namelijk geen ontheffing nodig 

doordat met de mitigerende maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet 

wordt voorkomen. 

 

• Tabel 3-soorten: Dit zijn soorten die vermeld zijn in bijlage 1 van 

bovengenoemde AMvB, alsmede soorten die voorkomen in bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn en die daardoor een strikte bescherming genieten. In dit geval 

dient u mitigerende maatregelen te treffen om de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen. Deze 

maatregelen moeten voorafgaand aan de activiteiten worden goedgekeurd door 

middel van een ontheffingsaanvraag. Wanneer de maatregelen als voldoende 

worden beschouwd, krijgt men een beschikking met daarin de goedkeuring van 

de maatregelen. De goedkeuring wordt gegeven in de vorm van een afwijzing 

van de ontheffingsaanvraag. Er is namelijk geen ontheffing nodig doordat met 

de mitigerende maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet wordt 

voorkomen. Wanneer geen of onvoldoende mitigerende maatregelen kunnen 

worden genomen dient een ontheffing te worden aangevraagd op grond van 

een wettelijk belang uit het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten (bijlage 1-soorten) of op grond van een wettelijk belang uit de 

Habitatrichtlijn (bijlage IV-soorten). 

 

• Vogels: Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood 

of verontrust (artikel 10), of waardoor hun nesten of vaste rust- of 

verblijfplaatsen worden verstoord (artikel 11), zijn verboden. De 





 

 

verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen 

waar gebroed wordt (nesten, holen en dergelijke), inclusief de functionele 

omgeving om het broeden succesvol te laten zijn, én slechts gedurende de 

periode dat er wordt gebroed. In de praktijk betekent dit dat met name het 

broedseizoen (voor de meeste vogels 15 maart - 15 juli) dient te worden 

ontzien. Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden zal 

in het algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn. In de Flora- en faunawet 

wordt geen vast begrensde broedperiode gehanteerd. Indien een broedgeval 

wordt geconstateerd valt deze binnen de broedperiode, ongeacht de datum. 

Wanneer een jaarrond beschermd nest wordt aangetroffen en deze door de 

ingreep zal verdwijnen is een omgevingscheck nodig. Dit houdt in dat een 

deskundige moet vaststellen of in de omgeving voldoende gelegenheid bestaat 

voor de soort om zelfstandig een vervangend nest te vinden of te bouwen. 

Wanneer dit niet het geval is dan moet, voor zover mogelijk, een alternatief nest 

worden aangeboden. Is dit niet mogelijk dan zal een ontheffing moeten worden 

aangevraagd op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 



Dit rekenblad nooit gebruiken voor definitieve geluidsvoorschriften dan wel beoordeling
Dit rekenblad is een zeer eenvoudige rekenmethode die alleen richtinggevend 

REKENBLAD representatieve bedrijfssituatie vergunning verlening Wet milieubeheer / Activteitenbesluit
Berekening naar de geluidbelasting op één  immissiepunt / woning / vergunningspunt
NAW Bedrijf |Tamminga 

NAW immissiepunt   

Behorende bij de melding/aanvraag d.d.:
MAD-Projectnummer:

Bepaling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT voor de vaste bronnen
Voor alle vaste bronnen: vul de afstand in tot het immissiepunt en de bedrijfsduur van de bron
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koelmotor 90 250 58,9 720 240 480 0,0 0,0 0,0 31 31 31
trekker snijmais 104 230 58,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

incidenteel inkuilen 104 350 61,9 720 240 120 0,0 0,0 6,0 42 42 36
perspulp 1 keer per jaar 104 230 58,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
mestrijden regelmatig afwijkend 104 200 57,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Heftruck gas 97 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Heftruck diesel 104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

melkauto 104 100 51,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
trekker 104 200 57,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

ventilator 80 50 45,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

42 42 37

50 45 40
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Indicatieve immissie van de vaste bronnen

bedrijfsduurcorrectie in dB(A) geluidbelasting immissiepunt

VASTE BRONNEN: vast
opgestelde installaties en
toestellen in de RBS
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AMvB-Activiteiten grenswaarde 

positief is overschrijding (Akoestisch onderzoek gewenst!)  negatief is onderschrijding



 Bepaling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT voor de mobiele bronnen
Bij de mobiele bron in de totale rijlijn opgedeeld in 5 gelijke delen. Een rijlijn van 150m bestaat dus uit 5 delen van 30m. Elk gedeelte heeft zijn eigen geluidbelasting
Bepaal het midden van elk deel apart en beschouw het als een puntbron. Elk gedeelte heeft nu zijn eigen gemiddelde afstand tot het immissiepunt
Als rijlijn korter is dan 1.5 x de afstand danmad de bron als vaste bron beschouwd worden (voorbeeld: rijlijn 20m, dan afstand > 30m)
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vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
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vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

0 0 0
42 42 37

42 42 37

50 45 40

positief is overschrijding (Akoestisch onderzoek gewenst!) negatief is onderschrijding -8 -3 -3

Bepaling Piekniveau LAmax voor de vaste en mobiele bronnen

 

Piekfactor
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   0 0 0,0 0 0 0
Personenauto rijden 90 4 94 0 0,0 0 0 0 Let op: het LAmax niveau wordt in rekenblad weergegeven zonder de meteocorrectie      C

Bestelauto rijden 94 4 98 0 0,0 0 0 0 Cm
Vrachtauto rijden 104 4 108 200 57,0 51 51 51 Afstand 25 50 75 100 25 50 75 100

   0 0 0,0 0 0 0 Bronhoogte

Slaan van portier 104 104 200 57,0 47 47 47 1m 0 2 3 4 0 0 1 2
   0 0 0,0 0 0 0 3m 0 1 2 3 0 0 0 1
   0 0 0,0 0 0 0 5m 0 0 1 2 0 0 0 0
   0 0 0,0 0 0 0

0 0 0,0 0 0 0 LAmax = Li - Cm Li = invallend geluidniveau tgv Lmax geluidbelasting
0 0 0,0 0 0 0

Elke bron APART beoordelen. Niet bij elkaar optellen! Bij overschrijding is akoestisch onderzoek gewenst
AMvB-Activiteitenbesluit grenswaarde   70 65 60

Dagperiode ontvangsthoogte 1.5m Avond/nacht ontvangsthoogte 5.0m

AMvB-Activiteitenbesluit grenswaarde

geluidbelasting immissiepunt

totale immissie mobiele bronnen
totale immissie vaste bronnen

Indicatief beoordelingsniveau totale immissie mobiel + vast

MOBIELE BRONNEN:
verrichte werkzaamheden en
activiteiten (per rijlijn)
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aantal voertuigbewegingen bedrijfsduur in minuten bedrijfsduurcorrectie in dB(A)
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vaste bronnen en
mobiele bronnen
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Gemiddelde 
geluidniveaus van 
bronnen

Piekfactor tbv LAmax  of 
LAmax waarde Spectrale verdeling

bron Lwi in dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Vaste bronnen (puntbron)
Ventilator 80 4 54 61 64 68 74 76 73 66 61
Airco 80 4 36 47 64 67 74 75 73 66 59
Afzuiging 82 4 50 60 70 73 76 76 76 69 61
Hoge druk spuit 100 8 56 68 77 84 91 93 94 95 93
Vrachtwagen warmdraaien 101 4

Laden en lossen (puntbron)
Heftruck elektrisch 90 8 56 70 73 75 82 84 86 80 73
Heftruck gas 97 8 50 60 77 86 92 93 90 82 73
Heftruck diesel 102 8 50 68 83 89 94 97 97 88 80

Mobiele bronnen (rustig rijden)
Personenauto 90 4 62 70 78 78 80 86 84 79 69
Bestelauto 94 4 65 74 82 82 84 90 88 83 73
Vrachtauto 104 4 69 79 88 92 97 100 98 91 84
Shovel 104 4 70 88 88 94 100 98 94 91 83
Tractor 104 4 61 82 90 92 99 101 97 88 80

Overig LAmax waarde
Slaan van portier 108



REKENBLAD representatieve bedrijfssituatie vergunning verlening Wet milieubeheer / Activteitenbesluit
Berekening naar de geluidbelasting op één immissiepunt / woning / vergunningspunt
NAW Bedrijf |Tamminga 

NAW immissiepunt  regelmatig afwijkend

Behorende bij de melding/aanvraag d.d.:
MAD-Projectnummer:

Bepaling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT voor de vaste bronnen
Voor alle vaste bronnen: vul de afstand in tot het immissiepunt en de bedrijfsduur van de bron
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koelmotor 90 250 58,9 720 240 480 0,0 0,0 0,0 31 31 31
trekker snijmais 104 350 61,9 720 240 120 0,0 0,0 6,0 42 42 36

incidenteel inkuilen 104 230 58,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
perspulp 1 keer per jaar 104 230 58,2 720 0 0 0,0 0,0 0,0 46 0 0

104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
mestrijden regelmatig afwijkend 104 400 63,0 240 100 0 4,8 3,8 0,0 36 37 0

Heftruck gas 97 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Heftruck diesel 104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

melkauto 104 100 51,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
trekker 104 200 57,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

ventilator 80 50 45,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

48 44 37

50 45 40

-2 -1 -3

AMvB-Activiteiten grenswaarde 

positief is overschrijding (Akoestisch onderzoek gewenst!)  negatief is onderschrijding

Indicatieve immissie van de vaste bronnen

bedrijfsduurcorrectie in dB(A) geluidbelasting immissiepunt

VASTE BRONNEN: vast
opgestelde installaties en
toestellen in de RBS

br
on

ve
rm

og
en

 in
 d

B
(A

)

af
st

an
d

va
n

ge
lu

id
sb

ro
n

to
t i

m
m

is
si

ep
un

t i
n 

m

bedrijfsduur in minuten

af
st

an
ds

de
m

pi
ng

 in
 d

B
(A

)



 Bepaling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT voor de mobiele bronnen
Bij de mobiele bron in de totale rijlijn opgedeeld in 5 gelijke delen. Een rijlijn van 150m bestaat dus uit 5 delen van 30m. Elk gedeelte heeft zijn eigen geluidbelasting
Bepaal het midden van elk deel apart en beschouw het als een puntbron. Elk gedeelte heeft nu zijn eigen gemiddelde afstand tot het immissiepunt
Als rijlijn korter is dan 1.5 x de afstand danmad de bron als vaste bron beschouwd worden (voorbeeld: rijlijn 20m, dan afstand > 30m)
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vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
personenauto rijlijn III 90 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
  0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

0 0 0
48 44 37

48 44 37

50 45 40

positief is overschrijding (Akoestisch onderzoek gewenst!) negatief is onderschrijding -2 -1 -3
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aantal voertuigbewegingen bedrijfsduur in minuten bedrijfsduurcorrectie in dB(A)

AMvB-Activiteitenbesluit grenswaarde

geluidbelasting immissiepunt

totale immissie mobiele bronnen
totale immissie vaste bronnen

Indicatief beoordelingsniveau totale immissie mobiel + vast

MOBIELE BRONNEN:
verrichte werkzaamheden en
activiteiten (per rijlijn)
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Gemiddelde 
geluidniveaus van 
bronnen

Piekfactor tbv LAmax  of 
LAmax waarde Spectrale verdeling

bron Lwi in dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Vaste bronnen (puntbron)
Ventilator 80 4 54 61 64 68 74 76 73 66 61
Airco 80 4 36 47 64 67 74 75 73 66 59
Afzuiging 82 4 50 60 70 73 76 76 76 69 61
Hoge druk spuit 100 8 56 68 77 84 91 93 94 95 93
Vrachtwagen warmdraaien 101 4

Laden en lossen (puntbron)
Heftruck elektrisch 90 8 56 70 73 75 82 84 86 80 73
Heftruck gas 97 8 50 60 77 86 92 93 90 82 73
Heftruck diesel 102 8 50 68 83 89 94 97 97 88 80

Mobiele bronnen (rustig rijden)
Personenauto 90 4 62 70 78 78 80 86 84 79 69
Bestelauto 94 4 65 74 82 82 84 90 88 83 73
Vrachtauto 104 4 69 79 88 92 97 100 98 91 84
Shovel 104 4 70 88 88 94 100 98 94 91 83
Tractor 104 4 61 82 90 92 99 101 97 88 80

Overig LAmax waarde
Slaan van portier 108



Verekerstelling september 2013

Uurcijfers Mo L M Z Totaal Mo L M Z Totaal Mo L M Z Totaal

0‐1u 0 15 1 0 16 0 6 1 0 7 0 9 0 0 9

1‐2u 0 7 0 0 7 0 3 0 0 3 0 4 0 0 4

2‐3u 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2

3‐4u 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2

4‐5u 1 4 0 0 5 0 2 0 0 2 1 2 0 0 3

5‐6u 0 11 0 0 11 0 7 0 0 7 0 4 0 0 4

6‐7u 1 56 5 3 65 1 38 3 1 43 0 18 2 2 22

7‐8u 5 156 10 4 175 4 98 6 2 110 1 58 4 2 65

8‐9u 4 149 11 5 169 3 111 7 3 124 1 38 4 2 45

9‐10u 2 113 8 4 127 1 68 4 2 75 1 45 4 2 52

10‐11u 3 116 9 4 132 2 64 4 2 72 1 52 5 2 60

11‐12u 4 125 9 5 143 2 60 4 2 68 2 65 5 3 75

12‐13u 5 138 8 6 157 3 65 4 2 74 2 73 4 4 83

13‐14u 7 153 10 8 178 4 80 5 4 93 3 73 5 4 85

14‐15u 6 170 11 5 192 3 81 5 2 91 3 89 6 3 101

15‐16u 8 193 10 6 217 4 78 5 3 90 4 115 5 3 127

16‐17u 8 234 11 8 261 4 93 5 4 106 4 141 6 4 155

17‐18u 5 206 7 4 222 2 74 3 2 81 3 132 4 2 141

18‐19u 3 137 6 2 148 1 66 3 1 71 2 71 3 1 77

19‐20u 3 125 4 2 134 2 64 2 1 69 1 61 2 1 65

20‐21u 2 86 4 1 93 1 34 2 1 38 1 52 2 0 55

21‐22u 1 65 2 0 68 0 24 1 0 25 1 41 1 0 43

22‐23u 2 46 2 0 50 1 19 1 0 21 1 27 1 0 29

23‐24u 0 28 2 0 30 0 11 1 0 12 0 17 1 0 18

Etmaal 70 2339 130 67 2606 38 1148 66 32 1284 32 1191 64 35 1322

Samenvatting Per uur Licht Middel Zwaar

Dag 163 9 5

Avond 83 3 1

Nacht 16 1 0

Doorsnede Ri. Oost Ri. West



Verekerstelling september 2013

Uurcijfers Mo L M Z Totaal Mo L M Z Totaal Mo L M Z Totaal

0‐1u 0 18 1 0 19 0 7 1 0 8 0 11 0 0 11

1‐2u 0 8 0 0 8 0 4 0 0 4 0 5 0 0 5

2‐3u 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2

3‐4u 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2

4‐5u 1 5 0 0 6 0 2 0 0 2 1 2 0 0 4

5‐6u 0 13 0 0 13 0 8 0 0 8 0 5 0 0 5

6‐7u 1 67 6 4 78 1 45 4 1 51 0 22 2 2 26

7‐8u 6 187 12 5 209 5 117 7 2 132 1 69 5 2 78

8‐9u 5 178 13 6 202 4 133 8 4 148 1 45 5 2 54

9‐10u 2 135 10 5 152 1 81 5 2 90 1 54 5 2 62

10‐11u 4 139 11 5 158 2 77 5 2 86 1 62 6 2 72

11‐12u 5 149 11 6 171 2 72 5 2 81 2 78 6 4 90

12‐13u 6 165 10 7 188 4 78 5 2 88 2 87 5 5 99

13‐14u 8 183 12 10 213 5 96 6 5 111 4 87 6 5 102

14‐15u 7 203 13 6 230 4 97 6 2 109 4 106 7 4 121

15‐16u 10 231 12 7 259 5 93 6 4 108 5 137 6 4 152

16‐17u 10 280 13 10 312 5 111 6 5 127 5 169 7 5 185

17‐18u 6 246 8 5 265 2 88 4 2 97 4 158 5 2 169

18‐19u 4 164 7 2 177 1 79 4 1 85 2 85 4 1 92

19‐20u 4 149 5 2 160 2 77 2 1 82 1 73 2 1 78

20‐21u 2 103 5 1 111 1 41 2 1 45 1 62 2 0 66

21‐22u 1 78 2 0 81 0 29 1 0 30 1 49 1 0 51

22‐23u 2 55 2 0 60 1 23 1 0 25 1 32 1 0 35

23‐24u 0 33 2 0 36 0 13 1 0 14 0 20 1 0 22

Etmaal 84 2797 155 80 3116 45 1373 79 38 1535 38 1424 77 42 1581

Samenvatting Per uur Licht Middel Zwaar

Dag 194 11 6

Avond 99 4 1

Nacht 19 1 0

Groeicijfer tot 2025

1,5% per jaar

12 jaar

NB: Ik heb geen gebruik gemaakt van de cijfers op dit punt uit het verkeersmodel

 ‐ Etmaalintensiteit van verkeer richting Leeuwarden neemt toe tot 4.200 mvt/werkdag

 ‐ Etmaalintensiteit van verkeer richting Marsum is echter 'maar' 2.000 mvt/werkdag

 ‐ Ik vermoed dat de route via Europaplein in de ochtendspits modelmatig niet goed zit en dat hierdoor een deel v/h verkeer via de Poptwei rijdt

 ‐ Dit effect in de ochtendspits wordt met een factor 6 meegenomen naar de etmaalwaarde

 ‐ Tellingen van de afgelopen 10 jaar laten een redelijk gelijkmatig beeld zien van intensiteiten rond de 2.800 ‐ 3.100 mvt/werkdag

Doorsnede Ri. Oost Ri. West



REKENBLAD representatieve bedrijfssituatie vergunning verlening Wet milieubeheer / Activteitenbesluit
Berekening naar de geluidbelasting op één immissiepunt / woning / vergunningspunt
NAW Bedrijf tamminga  

NAW immissiepunt   

Behorende bij de melding/aanvraag d.d.:
MAD-Projectnummer:

Bepaling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT voor de vaste bronnen
Voor alle vaste bronnen: vul de afstand in tot het immissiepunt en de bedrijfsduur van de bron
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koelmotor 90 250 58,9 720 240 480 0,0 0,0 0,0 31 31 31
trekker snijmais 104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

incidenteel inkuilen 104 230 58,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
perspulp 1 keer per jaar 104 230 58,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

0 104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
mestrijden regelmatig afwijkend 104 200 57,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Heftruck gas 97 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Heftruck diesel 104 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

melkauto 104 235 58,4 35 0 0 13,1 0,0 0,0 32 0 0
trekker 104 250 58,9 300 0 0 3,8 0,0 0,0 41 0 0

ventilator 80 50 45,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

42 31 31

50 45 40

-8 -14 -9

AMvB-Activiteiten grenswaarde 

positief is overschrijding (Akoestisch onderzoek gewenst!)  negatief is onderschrijding

Indicatieve immissie van de vaste bronnen

bedrijfsduurcorrectie in dB(A) geluidbelasting immissiepunt

VASTE BRONNEN: vast
opgestelde installaties en
toestellen in de RBS
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 Bepaling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT voor de mobiele bronnen
Bij de mobiele bron in de totale rijlijn opgedeeld in 5 gelijke delen. Een rijlijn van 150m bestaat dus uit 5 delen van 30m. Elk gedeelte heeft zijn eigen geluidbelasting
Bepaal het midden van elk deel apart en beschouw het als een puntbron. Elk gedeelte heeft nu zijn eigen gemiddelde afstand tot het immissiepunt
Als rijlijn korter is dan 1.5 x de afstand danmad de bron als vaste bron beschouwd worden (voorbeeld: rijlijn 20m, dan afstand > 30m)
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vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn I 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
vrachtwagen rijlijn II 104 0 0,0 0 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
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Vaste bronnen (puntbron)
Ventilator 80 4 54 61 64 68 74 76 73 66 61
Airco 80 4 36 47 64 67 74 75 73 66 59
Afzuiging 82 4 50 60 70 73 76 76 76 69 61
Hoge druk spuit 100 8 56 68 77 84 91 93 94 95 93
Vrachtwagen warmdraaien 101 4

Laden en lossen (puntbron)
Heftruck elektrisch 90 8 56 70 73 75 82 84 86 80 73
Heftruck gas 97 8 50 60 77 86 92 93 90 82 73
Heftruck diesel 102 8 50 68 83 89 94 97 97 88 80

Mobiele bronnen (rustig rijden)
Personenauto 90 4 62 70 78 78 80 86 84 79 69
Bestelauto 94 4 65 74 82 82 84 90 88 83 73
Vrachtauto 104 4 69 79 88 92 97 100 98 91 84
Shovel 104 4 70 88 88 94 100 98 94 91 83
Tractor 104 4 61 82 90 92 99 101 97 88 80

Overig LAmax waarde
Slaan van portier 108
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1 Inleiding

Maatschap Tamminga wil op een nieuwe locatie een zogenaamde koeientuin bouwen. Dit is een nieuw
type huisvesting voor koeien, in dit geval bedoeld voor 450 - 500 melkkoeien. In dit type stal lopen de
koeien vrij rond en kunnen gaan liggen waar ze willen. Er zijn geen aparte ligboxen. Op figuur 2.1 is de
ligging van het geplande bedrijf globaal aangegeven. Het betreft een bouwkavel van ca. 2,5 hectare, ten
westen van Leeuwarden.

Voor de beslissing omtrent de Omgevingsvergunning is de zogenaamde m.e.r.-beoordelingsplicht van
toepassing. Dit volgt uit het Besluit milieueffectrapportage. In de tabel hieronder is de betreffende
omschrijving in het Besluit milieueffectrapportage opgenomen (zie in de onderstaande tabel kolom 1,
Activiteiten en kolom 2, Gevallen).

Tabel 1.1: Beschrijving melkrundveehouderij in Besluit milieueffectrapportage
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten

D14 De oprichting, wijziging of
uitbreiding van een
installatie voor het fokken,
mesten of houden van
dieren.

In gevallen waarin de
activiteit betrekking heeft op
meer dan:
1°. . . ..
(. . . )

7°. 200 stuks melk-, kalf- of
zoogkoeien ouder dan 2 jaar
(Rav cat. A.1 en A.2),
8°. 340 stuks vrouwelijk
jongvee tot 2 jaar (Rav cat.
A 3),
9°. 340 stuks melk-, kalf- en
zoogkoeien ouder dan 2 jaar
en vrouwlijk jongvee tot 2
jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3),
10°.

De structuurvisie, bedoeld
in de artikelen 2.1, 2.2 en
2.3 van de Wet ruimtelijke
ordening, en de plannen,
bedoeld in de artikelen 3.1,
eerste lid, 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van die
wet, de vaststelling van het
inrichtingsplan, bedoeld in
artikel 17 van de Wet
inrichting landelijk gebied,
het reconstructieplan,
bedoeld in artikel 11 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden
en het plan bedoeld in
artikel 18 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden

De besluiten waarop
afdeling 3.4 van de
Algemene wet
bestuursrecht en een of
meer artikelen van afdeling
13.2 van de wet van
toepassing zijn.

De voorgenomen stal biedt ruimte voor meer dan 200 melkkoeien. Daarom is er sprake van m.e.r.-
beoordelingsplicht. Dit betekent dat het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Leeuwarden) moet
beoordelen of het plan belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Indien dit het geval is, is in het
kader van de vergunningverlening voor de omgevingsvergunning een MER nodig. De
omgevingsvergunning is in dit geval het besluit dat wordt bedoeld in kolom 4.

De gemeente moet bij de beoordeling rekening houden met daarvoor voorgeschreven criteria. Dit zijn
de criteria van Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (richtlijn 85/337/EEG). Deze
hebben, samengevat, betrekking op:
o de kenmerken van het voornemen (onder meer omvang, kans op hinder, mogelijke cumulatie met

effecten van andere activiteiten);
o de plaats (onder meer ligging ten opzichte van gevoelige gebieden);
o de kenmerken van de effecten, mede gelet op de aard van het voornemen en de plaats.

De aanmeldingsnotitie
Ten behoeve van de m.e.r.- beoordeling moet de aanvrager de gemeente de nodige informatie voor de
m.e.r.-beoordelingsplicht verschaffen. Daartoe is de voorliggende Aanmeldingsnotitie opgesteld.
In hoofdstuk 2 van deze notitie wordt het voornemen beschreven en wordt ingegaan op de kenmerken
van de locatie en de directe omgeving. In hoofdstuk 3 wordt per milieuaspect nagegaan of er belangrijke
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negatieve gevolgen kunnen worden verwacht. Hoofdstuk 4 geeft de eindconclusie op basis van de
informatie in de voorgaande hoofdstukken.

Geraadpleegde informatie
Voor de beschrijving van het project en de mogelijke gevolgen is gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeken en adviezen:

o Notitie Advies locatiemogelijkheden Koeientuin nabij Leeuwarden, inclusief bijbehorende
tekening (contourenkaart), concept (Buro Vijn, oktober 2010, Oenkerk);

o Advies Nije Pleats, Agrarisch Bedrijf, Familie Tamminga, Leeuwarden (Nije Pleats, februari
2012);

o Toetsing flora -en faunawet in verband met de voorgenomen bouw van een koeientuin aan de
Poptawei te Leeuwarden, (E. van der Ploeg, 2012, rapport 2012-017, Koeman en Bijkerk bv,
Haren);

o Bodemonderzoek toekomstige Koeientuin aan de Poptawei te Leeuwarden (Oranjewoud, mei
2012).
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2 Kenmerken van het bedrijf en van de locatie

2.1 Ligging en ontsluiting

Of figuur 2.1 is de ligging van de nieuwe boerderij weergegeven. De figuur geeft de globale contour van
de boerderij (stal + woonhuis), exclusief de beplanting en de voeropslag en de mestopslag achter het
bedrijf.

Figuur 2.1 Ligging voorgenomen boerderij (De Koeientuin)

Op figuur 2.2 is een kaartje van de huidige situatie opgenomen, ontleend aan Google maps. Op deze
figuur is ligging van de bestaande boerderij van de familie Tamminga met een ovaal aangeduid. De
Koeientuin zal de nieuwe voorziening voor het melkvee van dit bedrijf worden. In de rechterbovenhoek
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is een schaalbalkje opgenomen ('geknipt en geplakt', daardoor is de ondergrond niet de topografie van
die plaats).

De voorgenomen boerderij ligt aan de Schapenlaan, de toegangsweg naar de vliegbasis (op figuur 2.2 is
deze weg ten onrechte aangeduid als Poptawei). De afstand tot het bewoonde gebied in de wijk
Westeinde is minimaal ca 220 m (afstand tot de dichtstbijzijnde tuinen, einde waterpartij) en ca 230 m
tot de dichtstbijzijnde woningen. De voorgenomen boerderij lis gepland in een intensief gebruikt
agrarisch perceel dat nu als maisland in gebruik is. Het bedrijf zal via de Schapenlaan worden
aangesloten op de Poptawei. Op de hoek Schapenlaan / Poptawei ligt een bestaand bedrijf. Dit bedrijf
valt in milieucategorie 2

1
. Er is een afstand van ruim 50 m tot dit bedrijf aangehouden. Verder houdt de

voorgenomen ligging rekening met afstandseisen in verband met de kans op geluidhinder van het
vliegveld en van de Harlingerstraatweg en de Poptawewei. Ook is de bebouwingshoogte getoetst aan
eisen die samenhangen met het gebruik van de vliegbasis. De stallen liggen in de zone tussen de 60 en
55 dB(A) contouren van de vliegbasis, de voorgenomen bedrijfswoning iets buiten de 55 dB(A) contour.
De voorgenomen bouwhoogten passen binnen de eisen in verband met de vliegbasis. Ook wordt
rekening gehouden met de ligging van een brandstofleiding langs de Schapenlaan. De ligging van het
bedrijf voldoet aan de voorgeschreven afstandeis ten opzichte van deze leiding.

In aansluiting op het 'Advies Nije Pleats' (februari 2012) volgt de richting van de nieuwe bouwkavel de
historische lijnen van het slotenpatroon en, in samenhang daarmee, van de begrenzing van de wijk
Westeinde.

In de toekomst zal er een nieuwe westelijke ontsluitingsweg van Leeuwarden worden gerealiseerd. De
Harlingerstraatweg (N383) verliest hier dan zijn functie en dit deel zal worden opgeruimd. De Poptawei
met bijbehorende beplanting blijft zijn functie houden.

Figuur 2.2 Plangebied en omgeving (bron: Google maps). Omcirkeld: huidig bedrijf fam. Tamminga

Figuur 2.3 geeft een impressie van de ligging van het bedrijf, gezien vanaf het fietspad langs Westeinde,
figuur 2.4 van de ligging gezien vanaf de Poptawei.

1
Volgens het vigerende bestemmingsplan is categorie 4 toegestaan. Met de eigenaar /bewoner is afgesproken dat dit zal worden

aangepast naar categorie 2.
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Figuur 2.3 Impressie van het voorgenomen bedrijf de Koeientuin, gezien vanaf de rand van Westeinde (fietspad)

Figuur 2.4 Impressie van het voorgenomen bedrijf de Koeientuin, gezien vanaf de Poptawei

De bedrijfswoning die deel uitmaakt van het voorgenomen bedrijf ligt binnen de geluidzone van het
vliegveld. In verband hiermee zal een procedure voor het aanvragen van een Hogere Waarde worden
gevolgd. Voor de planologische haalbaarheid van het plan is dit een belangrijk aspect. Het heeft echter
geen betrekking op milieugevolgen van het voornemen. Daarom wordt het in deze aanmeldingsnotitie
buiten beschouwing gelaten.
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2.2 Het bedrijf

Op figuur 2.5 is een vogelvlucht-impressie opgenomen van het voorgenomen bedrijf.

Figuur 2. 5 Het voorgenomen bedrijf de Koeientuin, vogelvluchtimpressie

De koeientuin is een nieuw concept. De koeien lopen vrij rond in de stal en kunnen overal gaan liggen. In
het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt er van uitgegaan dat de koeien het hele
jaar binnen blijven. De gehanteerde uitgangspunten voor emissies naar de lucht zullen daar ook op zijn
afgestemd (dit betekent dat aan strengere voorwaarden moet worden voldaan dan bij beweiding). In de
praktijk zal per jaar wordt bekeken of bepaalde groepen koeien worden geweid of niet. De koeien
hebben binnen aanmerkelijk meer ruimte dan in een 'traditionele' ligboxenstal, terwijl ook maatregelen
zijn genomen voor een zo goed mogelijk binnenklimaat.

De vloer is van een bijzondere constructie, die de urine van het vee doorlaat terwijl de mest er op blijft
liggen. Een mestrobot borstelt de mest op, via een put in de stal wordt dit afgevoerd naar een mestsilo
op het erf. De urine komt in een kelder onder de stal terecht. De vloer is voldoende zacht voor de koeien
om er op te liggen en biedt voldoende stevigheid voor de dieren om erop te lopen zonder weg te
glijden. In figuur 2.6 wordt informatie gegeven over een eerste opzet van deze ondergrond, de
'weidevloer'. De informatie bij de figuur is ontleend aan een brochure van het innovatieplatform van de
veehouderij. Ondertussen is er verder onderzoek gedaan. Dit heeft tot technische aanpassingen geleid,
maar het principe blijft in hoofdlijnen gelijk. Het concept moet voor de toepassing in het voornemen dat
hier aan de orde is nog verder worden uitgewerkt.

Doordat mest en gier worden gescheiden, wordt de vorming van ammoniak tegengegaan, en daarmee
ook de emissie naar de lucht.

Aandacht voor ammoniakuitstoot
Omdat veel natuurgebieden in Nederland gevoelig zijn voor de depositie van stikstof (onder meer ammoniak) vanuit
de lucht, is het Nederlandse beleid gericht op het terugbrengen van de ammoniakbelasting. De ammoniakbelasting
wordt voor een groot deel bepaald door de algemene achtergrondbelasting. Daarom is overal het terugdringen van
ammoniakemissie van belang, niet alleen bij bedrijven in de directe omgeving van de gevoelige gebieden, maar ook
bij bedrijven elders.
De ammoniakemissie van een melkrundveebedrijf leidt buiten het bedrijf niet tot een toename van concentraties in
de lucht, die vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit aandacht verdienen.



Agrarisch bedrijf de koeientuin, Schapenlaan Leeuwarden. Aanmeldingsnotitie in het kader van de m.e.r.-
beoordelingsplicht

Projectnr. 247925.01
10 december 2012, rev 03

blad 10 van 15

Per dier is ca. zes keer zoveel ruimte beschikbaar als in een gangbare loopstal. Samen met de
mogelijkheid om overal te gaan liggen, de kwaliteit van de vloer en het nagestreefde klimaat in de stal
zorgt dit voor een stal die veel 'diervriendelijker' is dan een gangbare stal.

In de stal zullen snelgroeiende klimplanten worden aangeplant, die ervoor zorgen dat er 's zomers
schaduw is onder het (lichtdoorlatende) dak. Via de open zijwanden treedt lucht binnen die zorgt voor
een natuurlijke ventilatie. Langs de zijwanden staan drie bomenrijen met (uiteindelijk) gesloten kruinen.
Dit zorgt ervoor dat de lucht hier koel blijft, deze koele lucht draagt in de zomer bij aan een gunstig
klimaat in de stal. Ter bevordering van de ventilatie kan in het midden een gedeelte van het dak worden
geopend.

Figuur 2.6 Weidevloer; bron: De Koeientuin, 2009, Courage Innovatienetwerk (het innovatieplatform van de
veehouderij)

Het nieuwe bedrijf is volledig gericht op het verzorgen van het melkvee. Het jongvee blijft op het
bestaande bedrijf. Ook zaken als werktuigberging, werkplaats en brandstofopslag blijven daar.

In der stal gaat 's ochtends om 4.15 uur het licht aan. 's Avonds is in donkere perioden de verlichting tot
acht uur (20.00 u) aan. De verlichting is bedoeld als werkverlichting, de lichtintensiteit is daar op
afgestemd. De verlichtingsarmaturen zullen zo worden opgehangen dat directe lichtuitstraling naar
buiten zoveel mogelijk wordt vermeden. Het plan hiervoor moet nog worden uitgewerkt. Bij het plan zal
uit worden gegaan van de best beschikbare technieken (BBT).
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De bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende verkeersbewegingen met zich meebrengen:
o 1x per 72 uur tankauto om de melk op te halen;
o 1x per week een vrachtauto in verband met aanvoer van veevoer;
o 1x per week een vrachtauto met andere materialen/veevoer;
o tijdens de oogstperiodes vrachtauto's voor mestafvoer (gem. 2 per week in de oogstperiode);
o daarnaast nog 'gewoon' landbouwverkeer tijdens oogstperiodes.

Dit verkeer vindt plaats over de Poptawei en de Schapenlaan. Doordat het melkvee van het bedrijf van
de familie Tamminga wordt gehuisvest in de Koeientuin in plaats van op de huidige locatie, zal het
aantal transporten door de wijk Westeinde naar het bestaande bedrijf kleiner worden.

2.3 Landschap en landschappelijke inpassing

De locatie ligt in de voormalige Middelzee. De openheid van dit landschap is verminderd door een aantal
ontwikkelingen. De aanleg van de vliegbasis met bijbehorende gebouwen en beplanting heeft aan de
noordkant de openheid van de Middelzee beperkt. Aan de oostkant is het open karakter van de
Middelzee verminderd door de woonwijk Westeinde, die in de voormalige Middelzeepolder is gebouwd.
Ten zuiden van de locatie vormt de beplanting langs de Poptawei een begrenzing van de open ruimte.
Het gebied heeft nog wel een aantal kenmerken van de Middelzee, zoals de grove blokvormige
verkaveling, maar wordt minder sterk ervaren als grote open ruimte. Het gebied heeft landschappelijk
geen bijzondere status.

Ten behoeve van de landschappelijke inpassing is advies verkregen van de "Nije Pleats". Voor nadere
informatie wordt verwezen naar het betreffende advies. Dit advies zal worden opgevolgd. Het rapport
biedt ook nadere informatie over de landschappelijke kenmerken van het gebied.

2.4 Archeologie

Blijkens de informatie van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (Famke, zie website
provincie) is in dit gebied in geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Er worden geen archeologische
waarden verwacht uit de perioden steentijd - bronstijd en ijzertijd - middeleeuwen.

2.5 Bodem en water

De locatie ligt in een agrarisch gebied in de voormalige Middelzee, zonder bijzondere bodemkundige
waarden (zie provincie Fryslân, Verordening Romte, cultuurhistorische kaarten, deelkaart 6-1,
Geomorfologische hoofdstructuur en aardkundig waardevolle gebieden). Het gebied en de omgeving
ervan hebben geen functie als grondwaterbeschermingsgebied (zie streekplan Fryslân, 'Om de kwaliteit
van de Romte', kaart 10).

Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het voorgenomen bedrijf. Het gebied
is voor zover bekend tot op heden nooit bebouwd geweest. Alleen een slootdemping in het gebied kan
worden aangemerkt als een 'verdachte locatie'. Daarom heeft het onderzoek zich hier op gericht. Ter
plaatse van de slootdemping is een licht verhoogd gehalte aan PAK in de grond aangetroffen. De
onderzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of
sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de tussen‐ en 
interventiewaarde. Het wordt op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten dan
ook niet verwacht dat ter plaatse van de slootdemping sprake is van een bodemverontreiniging. De
resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik van de locatie en de
toekomstige nieuwbouw.

Door verbreding van de sloot langs de Schapenlaan en de aanleg van een waterpartij bij het huis wordt
voorzien in de benodigde waterberging in verband met de toename van het verhard oppervlakte door
de realisatie van de nieuwe boerderij. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het plan voor de
waterhuishouding en watercompensatie, dat als bijlage bij deze notitie is gevoegd.

Op het bedrijf zullen de gangbare milieubeschermende voorzieningen en maatregelen worden
getroffen. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zal hier nader op in worden gegaan.
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2.6 Natuur

De nieuwbouwlocatie ligt in een agrarisch perceel, dat gezien het huidige gebruik (maïsland) geen
belangrijke functie zal hebben als weidevogelgebied. Het perceel en de omgeving maken geen deel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De percelen ten noorden van het bedrijf (richting vliegbasis)
en ten oosten ervan zijn in gebruik als intensief (kunst-)grasland, dat frequent wordt gemaaid ten
behoeve van voederwinning. Ook dit gebied is niet geschikt als weidevogelgebied. Ter plaatse van de
locatie is een onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd. De natuurwaarde van het
plangebied kan worden gekarakteriseerd als laag. Er is geen noodzaak tot het aanvragen van
ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet. Wel zal bij de bouwwerkzaamheden rekening
moeten worden gehouden met de kans op verstoring en vernietiging van eventuele nesten, met name
van de Kievit.

De weilanden aan de overzijde van de Schapenlaan maken een structuurrijkere en meer gevarieerde
indruk. Dit gebied zou een grotere betekenis voor weidevogels kunnen hebben. Nadere informatie
hierover is echter niet bekend.
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3 Potentiële effecten
Hieronder wordt per milieuaspect een beschrijving gegeven van mogelijke milieugevolgen en van de
beoordeling ervan.

Bodem en water
De locatie ligt niet in een bodemkundig en geomorfologisch waardevol gebied of een grondwater-
beschermingsgebied. Ook in de directe omgeving worden deze waarden en functies niet aangetroffen.

Bij de oprichting van het bedrijf en bij het gebruik zullen de gangbare milieubeschermende
voorzieningen worden getroffen en milieubeschermende maatregelen in acht worden genomen. Mede
daarom worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor de bodem en het grond- en het
oppervlaktewater verwacht.

Landschap en cultuurhistorie
Zie de beschrijving in hoofdstuk 2. Gelet op de ligging en rekening houdend met de voorgenomen
landschappelijke inpassing, worden geen belangrijke negatieve gevolgen voor het landschap verwacht.

De locatie ligt in een ruimte die aan drie zijden reeds besloten is. Door allerlei ontwikkelingen
(vliegbasis, ontwikkeling Westeinde, wegenstructuur) is de samenhang met het totaal van de Middelzee
(van oorsprong een open gebied) reeds verstoord. Mede hierdoor heeft de voorgenomen ontwikkeling
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het landschap in de omgeving.

Archeologie
Zie de beschrijving in hoofdstuk 2. Er worden geen negatieve gevolgen verwacht.

Natuur
Zie de beschrijving in hoofdstuk 2.
Er worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht voor de eventuele (beperkte)
natuurwaarden van de locatie en de aangrenzende agrarische gronden.

De gronden aan de westzijde van de Schapenlaan zouden een grotere betekenis voor weidevogels
kunnen hebben. Daarom dient zich - ondanks het gegeven dat het gebied geen status heeft als
weidevogelgebied - de vraag aan of de realisatie van het agrarisch bedrijf aan de Schapenlaan hier
negatieve gevolgen voor kan hebben. De Schapenlaan heeft ook nu een verstorend effect, vooral door
het woon - werkverkeer van en naar de vliegbasis, bezoek van de weg door wandelaars en mensen die
de hond uitlaten, en minder regelmatig optredende grotere transporten naar de vliegbasis. Daarom
wordt verwacht dat het nieuwe agrarische bedrijf vrijwel geen extra verstorende invloed zal hebben op
eventuele weidevogels in het gebied aan de overzijde van de Schapenlaan. Daarnaast zal de ligging op
enige afstand van de weg de potentiële mate van verstoring enigszins kunnen beperken. Op grond van
deze overwegingen worden ook wat dit betreft geen belangrijke negatieve milieugevolgen verwacht.

In de omgeving van het bedrijf liggen geen natuurgebieden die kwetsbaar of zeer kwetsbaar zijn voor
stikstofdepositie. Daarom zal zelfs indien wordt uitgegaan van een 'worst case' situatie met een
gangbare stal en uitgaande van de minimumeisen wat betreft amoniakemissie, de ammoniakdepositie
in natuurgebieden geen specifiek aandachtspunt zijn. De voorgenomen stal kent een innovatief
ontwerp, waarbij de urine en de vaste mest worden gescheiden. Hierdoor zal de ammoniakemissie

kleiner zijn dan bij de een gangbare stal (loopstal met roostervloer).

Woon- en leefmilieu
Kans op verkeershinder
De transporten van en naar het bedrijf vinden plaats over wegen die hiervoor geschikt zijn: de Poptawei,
een 80-km weg, en de Schapenlaan die het karakter heeft van een erftoegangsweg en geschikt is voor
relatief zware transporten. Zoals in hoofdstuk reeds is beschreven, betreft het gemiddeld een zeer
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beperkt aantal transporten per dag. Het melkvee wordt nu gehouden op het bedrijf aan het
Schapendijkje. Het transport hiernaartoe loopt door woongebieden. Het verplaatsen van het melkvee
naar de nieuwe locatie zal leiden tot een beperking van het transport door de woonwijk. Dit kan als een
enigszins gunstig effect worden aangemerkt.

Conclusie: het voorgenomen bedrijf heeft geen negatieve gevolgen voor de kans op verkeershinder en
mogelijk wel een enigszins gunstig effect.

Geur
Voor een melkveehouderijbedrijf geldt op grond van de Wet geurhinder veehouderijbedrijven een
afstandsnorm van 50 m ten opzichte van geurgevoelige objecten (zoals woningen) buiten de bebouwde
kom en 100 m in de bebouwde kom. De publicatie "Bedrijven en milieuzonering'

2
noemt voor

rundveebedrijven een richtafstand van 100 m. De afstand van de stal tot het woongebied Westeinde is
op grond hiervan ruim voldoende. De afstand van de stal tot de bedrijfswoning aan de Poptawei is op
grond van de Wet geurhinder veehouderij eveneens ruim voldoende. De kortste afstand van de stal tot
de grens van het erf van dit bedrijf is ca. 80 m, tot het woonhuis meer dan 100 m.

Er worden wat het aspect geur betreft geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.

Geluid
Voor het vermijden van de kans op geluidhinder door een agrarisch bedrijf kan blijkens de genoemde
brochure worden uitgegaan van een richtafstand van 30 m. De afstand tot geluidgevoelige objecten
(woningen) voldoet hier ruimschoots aan. In het kader van de procedure voor een omgevingsvergunning
zal nader worden ingegaan op de geluidproductie en de kans op geluidhinder. Gelet op de afstand tot
woningen in de omgeving worden echter geen knelpunten verwacht.

Er worden wat dit betreft geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.

Invloed op de luchtkwaliteit (stikstof en fijn stof)
Een melkrundveehouderijbedrijf leidt in het algemeen niet tot een aanmerkelijke uitstoot van fijn stof.
Ook wat betreft ammoniak en andere stikstofverbindingen is de invloed op de luchtkwaliteit gering.
Daar komt in dit geval bij, dat een stalsysteem zal worden toegepast met een - ten opzichte van
gangbare ligboxenstallen met roostervloer, beperkte ammoniakuitstoot.

Er worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit (stikstof en fijn stof) verwacht.

2 Bedrijven en milieuzonering Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, Sdu 2009 (publicatie
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
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Licht
De koeientuin is een open stal, waarin veelal in de avond en in de vroege ochtend de verlichting aan is.
Het verlichtingsplan zal nog nader worden uitgewerkt. Het verlichtingsniveau is afgestemd op de
vereisten voor werkverlichting, dit is ten opzichte van daglicht vrij laag (ter indicatie: ruwweg tien of
meer keer minder dan op een bewolkte dag). Op basis van algemene inzichten kan worden aangenomen
dat op een afstand van bijvoorbeeld 100 -200 m de toename van het lichtniveau niet merkbaar zal zijn
ten opzichte van heersende lichtniveau in een bebouwde omgeving. Dit neemt niet weg dat de verlichte
stal wel tot een grotere afstand als een verlichte vlek waarneembaar zal zijn, afhankelijk va de reflectie
van het licht tegen materialen in de stal, materiaal van de wanden (indien deze gesloten zijn, dit zal
afhangen van de weersomstandigheden en de windrichting) en deeltjes (bijvoorbeeld vocht) in de lucht
in de stal en vlak daarbuiten. Het effect zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de lichtuitstraling van een
kantoor of een werkruimte waarbij de lampen niet naar buiten schijnen en van buiten niet zichtbaar zijn
(dit is bij werkplaatsen en woningen vaak anders). Deze zichtbaarheid kan worden ervaren als een
negatieve invloed op de belevingswaarde van het landelijk gebied. Doordat de lichtperiode wordt
beperkt, zodat het, eventuele korte inspecties in de stal daargelaten, donker is in de periode van 8 uur 's
avonds tot 4.15 u 's ochtends, zal er in dit geval en uitgaande van toepassing van de beste beschikbare
technieken (BBT) naar verwachting alleen in zeer beperkte mate sprake zijn van een negatieve invloed
op de belevingswaarde van het landelijk gebied bij nacht. De mogelijke invloed op de belevingswaarde
doet zich vooral voor indien vanuit de westelijke rand van Westeinde (het fietspad) naar het open
landschap wordt gekeken. Vanuit andere richtingen zal de stal min of meer worden opgenomen in de
bestaande stedelijke achtergrond van Leeuwarden en de vliegbasis.

Conclusie (voorlopig):
Een merkbare toename van het verlichtingsniveau ter plaatse van Westeinde wordt, uitgaande van
toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) niet verwacht. Wel zal de zichtbaarheid van de
stal als het licht aan is, kunnen worden ervaren als een negatieve invloed op de belevingswaarde van het
landelijk gebied bij nacht. Gegeven:

- het relatief lage verlichtingsniveau (ten opzichte van daglicht);
- het uitgangspunt dat de lampen van buitenaf niet zichtbaar zijn en niet direct naar buiten

uitstralen;
- het uitgangspunt dat in het overgrote deel van de avond- en nachtperiode het licht uit is,

zal het effect naar verwachting zeer gering zijn. Het voorgaande is een nog enigszins voorlopige
conclusie. Er is een verdere uitwerking van het lichtplan nodig om deze conclusie definitief te kunnen
onderbouwen, zo nodig met berekeningen.

Externe veiligheid
Het agrarische bedrijf brengt geen bijzondere risico's voor de omgeving met zich mee.

Gebruik van grondstoffen en energie en productie van afvalstoffen
Wat betreft het gebruik van grondstoffen en de productie van afvalstoffen is het voorgenomen bedrijf
vergelijkbaar met en gangbaar agrarisch bedrijf.

Er worden wat dit betreft geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht.
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4 Conclusie

De realisatie van het agrarisch bedrijf aan de Schapenlaan zal naar verwachting geen belangrijke
nadelige milieugevolgen hebben. De verplaatsing van de melkveeverzorging van de huidige naar de
nieuwe locatie zal leiden tot minder transporten door Westeinde. Dit kan als een enigszins positief
effect worden beschouwd.

Voor het aspect lichthinder is deze conclusie nog enigszins voorlopig. Er is uitgegaan van een lichtplan
dat voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT). Naar verwachting zal met het lichtplan kunnen
worden onderbouwd dat er ook wat dit betreft geen belangrijke nadelige gevolgen zullen zijn.
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Vergunning ex art, 19d Natuurbeschermingswet 1998, Mts, Tamminga, 
Ungastins 3 te Stiens voor locatie Familie Tammingaleane 1 te Leeu
warden (Aide Feanen) 
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Geachte mevrouw Tamminga, 

Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten de gevraag
de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen onder de volgende voorschriften. 

Voorschriften 

1, De vergunning is geldig zolang de maximale aantallen dieren uit de aanvraag niet 
worden overschreden en de dieren volgens de in de aanvraag weergegeven 
stalsystemen worden gehouden (zie tabel "Gewenste situatie" in ovenweging A.1,1,), 

2. Van de vergunning kan pas gebruik worden gemaakt op het moment dat de intrekking 
van de ammoniakrechten van de locatie Sylsterdyk 6 te Marssum en Schapendijkje 
18-20 te Leeuwarden heeft plaatsgevonden en is verzekerd dat deze rechten niet 
door een nieuwe melding kunnen worden opgevuld, en afschrift van de intrekking 
wordt verzonden naar Provincie Fryslan - afd. Stêd en Plattelan - Team Groene Re
gelgeving, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, 

Ik heb het saldogevende bedrijf erop gewezen dat nadat de saldering heeft plaatsgevonden, 
de in ovenweging A1.1, opgenomen dieraantallen de nieuwe referentiesituatie betreft voor 
het saldogevende bedrijf. Indien het saldogevende bedrijf later alsnog wenst uit te breiden, is 
een Nb-wet vergunning noodzakelijk. 

Onskenmerk 01253907 
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De vergunning staat op naam Mts, Tamminga, Ungastins 3 te Stiens voor locatie Familie 
Tammingaleane 1 te Leeuwarden (kadastraal bekend als: gemeente Leeuwarden, sectie p, 
nummer 25), 

Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1, 

Afschriften 
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan burgemeester en wethouders van de ge
meenten Leeuwarden en Leeuwarderadiel, lt Fryske Gea en Accon AVM adviseurs en ac
countants t,a.v. A. Tymersma. 

Narnens het college van Gedeputeerde Staten, 

Seertsma 
tÈroene Regelgeving 

Bezwaar 
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen 
zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Sta
ten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 

a, de naam en het adres van de indiener; 
b, de dagtekening; 
c, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
d, de gronden van het bezwaar. 

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.frl onder "con
tact", of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie: 
tel, (058) 292 51 57 

Kennisgeving 
Van dit besluit zal, conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet kennis worden gegeven door pu
blicatie in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad en op www, f rys I a n, fri/n b-wet. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Motivering besluit 
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Bijlage 1: Motivering van het besluit 
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A1. Vergunningaanvraag 
U vroeg mij bij brief van 7 januari 2015 om een vergunning op grond van de Natuurbescher
mingswet 1998 (hierna: Nb-wet), 

Uw aanvraag is op 8 januari 2015 door mij ontvangen en ingeboekt onder nummer 
01186932. 

Voor het aangevraagde project of andere handeling is niet eerder vergunning verleend op 
grond van de Nb-wet. 

A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling 
Het project of andere handeling waarvoor vergunning wordt aangevraagd is de volgende: 
nieuwbouw Koeientuin Mts, Tamminga, Ungastins 3 te Stiens voor locatie Familie Tammin 
galeane 1 te Leeuwarden (kadastraal bekend als: gemeente Leeuwarden, sectie p, nummer 
25), 

Op grond van de aanvraag en de bij de aanvraag gevoegde stukken is duidelijk dat voor de 
beoordeling van de aanvraag voor een Nb-wetvergunning alleen de depositie van ammoniak 
op voor stikstofdepositie gevoelige habitats van belang is. Daarbij wordt (zoals vermeld in 
artikel 19d, sub b van de Nb-wet) de depositie op de referentiedatum in een aantal gevallen 
niet bij de besluitvorming betrokken. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 
maart 2010^ geoordeeld dat indien voorafgaand aan de plaatsing van een gebied op de lijst 
van gebieden van communautair belang (Habitatsrichtlijn (HRL)), of voor het van kracht 
worden van een aanwijzing als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn 
(VRL) (de zogenaamde 'referentiedatum') een vergunning is verleend op grond van de Wet 
Milieubeheer (Wm), de uitzondering op de vergunningpticht voor dat bestaande gebruik niet 
in strijd is met de HRL, In dit verband venwijst de Afdeling naar een- op dat moment- recente 
uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 14 januari, 2010 
C-226/08, Stadt Papenburg, waaruit volgt dat, als voor een project voor afloop van de 
omzettingstermijn toestemming is verleend, de procedure van artikel 6, lid 3 en 4 HRL, niet 
geldt. 

Wordt bestaand gebruik gewijzigd of uitgebreid, dan dient (wel) een Nb-wetvergunning te 
worden aangevraagd. De wijziging of uitbreiding dient op zichzelf als een project te worden 
beschouwd in de zin van artikel 19d, lid 1, Nb-wet, De bestaande activiteit wordt in zo'n ge
val wel -als 'andere handeling' waarop de vergunningplicht van artikel 19d, lid 1, Nb-wet ook 
ziet- in de beoordeling betrokken. Voor wat betreft stikstofdepositie geldt dat, indien de wijzi
ging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van stikstofdepositie ten opzichte van de ver
gunde situatie ten tijde van de referentiedatum, significante gevolgen kunnen worden uitge
sloten en geen passende beoordeling behoeft te worden gemaakt. 

fl 
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ABRvS31 maan 2010, zaaknr 200903784/1 
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In zo'n geval vindt interne saldering plaats met de bestaande rechten van de aanvrager en 
kan de vergunning ex artikel 19d, lid 1, Nb-wet worden verleend. 
Bij externe saldering wordt, kort gezegd, niet gesaldeerd met de eigen vergunde rechten 
maar met aan een ander vergunde rechten. De intrekking van de aan deze ander vergunde 
rechten kan op grond van jurisprudentie van de Afdeling onder strikte voonwaarden als een 
mitigerende maatregel in de beoordeling worden betrokken. 

Onderhavig Natura 2000-gebied Aide Feanen is op 20 mei 1994 aangewezen als Vogelricht
lijngebied, De omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is echter op 10 juni 1994 afgelopen. 

Omdat het een nieuw te bouwen activiteit betreft zijn voor en na de referentiedatum tot he
den geen vergunningen verleend en/of meldingen geaccepteerd. 

Om de gewenste dieraantallen te kunnen houden wordt gesaldeerd met de eigen bedrijven 
aan Sylsterdyk 6 te Marssum en Schapendijkje 18-20 te Leeuwarden Als onderbouwing van 
de situatie van het bedrijf aan de Sylsterdyk 6 te Marssum op de referentiedatum is de op dat 
moment vigerende Hindenwetvergunning, d,d, 16 mei 1979 overlegd. Na de referentiedatum 
tot heden zijn geen vergunningen verleend en/of meldingen geaccepteerd. De Hinderwetver
gunning is bepalend voor de vergunde situatie op de referentiedatum. Als onderbouwing van 
de situatie van het bedrijf aan het Schapendijkje 18-20 te Leeuwarden op de referentiedatum 
is de op dat moment vigerende Hinderwetvergunning, d,d. 4 februari 1986 overlegd. Na de 
referentiedatum tot heden zijn geen vergunningen verleend en/of meldingen geaccepteerd. 
De Hindenwetvergunning is bepalend voor de vergunde situatie op de referentiedatum. 

Op grond van eerdergenoemde jurisprudentie van de Afdeling wordt onder «referentieda
tum» verstaan: 
a, voor gebieden ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijngebieden): 
r , 7 december 2004 (datum aanmelding Habitatrichtlijngebieden door Nederland), of 
2°, de datum waarop het desbetreffende gebied door de Europese Commissie tot een gebied 
van communautair belang is verklaard ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van richtlijn 
92/43/EEG, voor zover die verklaring plaatsvindt na 7 december 2004; 
b, voor gebieden ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijngebieden) de datum 
waarop het desbetreffende gebied is aangewezen ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG 
(Vogelrichtlijn), 

O 
P-
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De dieraantallen en bijbehorende emissie in de referentiesituatie en de gewenste situatie zijn 
weergegeven in de hiernavolgende tabellen. Referentiesituatie 
Familie Tammingaleane 1 te Leeuwarden 
Geen referentiesituatie 

Sylsterdyk 6 te Marssum (Hinderwetvergunning, d.d. 16 mei 1979) 
Categorie Omschrijving volgens 

RAV 
Aantal Emissie per 

dierplaats 
Totaal (kg NH3) 

Al,100,2 melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen, 
permanent opstallen 

100 13 1,300,0 

A3,100 vrouwelijk jongvee tot 2 
jaar, overige 
huisvestingssystemen 

57 4,4 250,8 

Totale emissie (kg NH3/jr) 1.550,8 

Schapendijkje 18-20 te Leeuwarden (Hinderwetvergunning, d.d. 4 februari 1986) 
Categorie Omschrijving volgens 

RAV 
Aantal Emissie per 

dierplaats 
Totaal (kg NH3) 

Al,100,2 melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen, 
permanent opstallen 

221 13 2,873,0 

A3,100 vrouwelijk jongvee tot 2 
jaar, overige 
huisvestingssystemen 

105 4,4 462,0 

Totale emissie (kg NH3/jr) 3.335,0 

Totale emissie (kg NH3/jr) 4.885,8 

Gewenste situatie (aanvraag en aanvullende gegevens) 
Familie Tammingaleane 1 te Leeuwarden 
Categorie Omschrijving volgens 

RAV 
Aantal Emissie per 

dierplaats 
Totaal (kg NH3) 

Al,100,1 melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen, 
beweiden 

363 12,35 4,483,05 

Totale emissie (kg NH3/jr) 4.483,05 
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Sylsterdyk 6 te Marssum 
Geen emissie meer wegens bedrijfsbeëindiging 

Schapendijkje 18-20 te Leeuwarden 
Categorie Omschrijving volgens 

RAV 
Aantal Emissie per 

dierplaats 
Totaal (kg NH3) 

A3,100 vrouwelijk jongvee tot 2 
jaar, overige 
huisvestingssystemen 

170 4,4 748,0 

Totale emissie (kg NH3/jr) 748,0 

Totale emissie (kg NH3/jr) 5.231,05 

A1.2. Periode 

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. 

Al.3. Relevante bescheiden 
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende rapporten en tekeningen aange
boden: 

• Machtiging 
• Situatietekening 
• Aanmeldingsnotitie in het kader van de m.e,r,-beoordelingsplicht 
• AAgro-Stacks berekeningen 
• Advies Nije Pleats 

A1.4. Aanvullende gegevens 
Er is door u op 26 februari 2015 op mijn verzoek aangeleverd: 

• Locatiegegevens voorgenomen activiteit 
• Bedrijfsbeschrijving en gewenste situatie 
• Onderbouwing vergunde rechten 
• AAgro-Stacks berekeningen 
• Coördinaten rand Aide Feanen 
• Verklaring aanwezigheid saldogevende bedrijven inclusief foto's 
• Bewijs van intrekking vergunde rechten door saldogevende bedrijven 

Tevens is door u op 2 september 2015 op mijn verzoek aangeleverd: 
• Aangepaste AAgro-Stacks berekeningen 

A1.5. Uw aanvraag en de bescherming van Natura 2000 
Uw project of handeling vindt plaats in of nabij het Natura 2000-gebied Aide Feanen. Infor
matie over het gebied vindt u via de volgende link: 
http://vtfww.frvslan.frl/2111/natuurbescherminqswetvergunning-en-ammoniakdepositie/. 
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A2. Bevoegdheid 
De bescherming van Natura 2000-gebieden door Nederlandse wetgeving wordt stapsgewijs 
ingevoerd. Deze gefaseerde invoering is van invloed op de manier waarop de op grond van 
Europese wetgeving (artikel 6, lid 3, van de HR) verplichte beoordeling van uw project of 
handeling plaatsvindt en door welke instantie dit gebeurt, (zie de onder A l ,5, genoemde 
website). 

Het project of de andere handeling waarvoor een vergunning wordt gevraagd is geen project 
of andere handeling die op grond van artikel 19d, vierde lid, van de Nb-wet is aangewezen in 
het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998, Voor deze aanvraag zijn Gedepu
teerde Staten van Fryslan daarom thans bevoegd, 

A3. Procedure 
De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 
Vlll van de Nb-wet en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, 

A3.1. Zienswijze 
1, Naar aanleiding van uw aanvraag is, op grond van artikel 44, lid 3, Nb-wet, burgemeester 

en wethouders van de gemeente Leeuwarden gedurende een termijn van 8 weken in de 
gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken, 

2, Daarnaast is op grond van artikel 4, lid 8, van de Algemene wet bestuursrecht, lt Fryske 
Gea gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over 
deze aanvraag kenbaar te maken, 

3, Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen hebben gemeenten en be
langhebbenden geen gebruik gemaakt. De gemeente heeft dit tevens per brief (d,d, 24 
maart 2015, kenmerk 01205636) aangegeven. Wel stelt de gemeente dat het uit de brief 
onduidelijk is over welke locatie het gaat. Uit de aanvullende stukken (d,d, 26 februari 
2015) blijkt dat het om een nieuw te bouwen activiteit betreft ter plaatse van de locatie 
Familie Tammingaleane 1 te Leeuwarden (kadastraal bekend als gemeente Leeuwarden, 
sectie p, nummer 25), 

A3.2. Verlengen beslistermijn 
Ik heb op 29 april 2015 besloten om de beslistermijn op de aanvraag te verlengen met 13 
weken (artikel 42, lid 2, Nb-wet), Dit besluit is kenbaar gemaakt aan de aanvrager, aan bur
gemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden en aan de andere belanghebben
den. 

A3.3. Coördinatie met andere wetgeving 
1. U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 19ka, lid 2, Nb-

wet om een van de betrokken bestuursorganen schriftelijk te verzoeken om coördinatie 
van besluitvorming, 

2, Ingevolge artikel 19ka, lid 1, Nb-wet en artikel 3:20 Algemene wet bestuursrecht stel ik u 
er van in kennis dat voor de door u te verrichten activiteit, voor zover mij bekend, ook de 
navolgende op de aanvraag te nemen besluiten nodig zijn: 

C/3 

fl 
> 

O 

Naam en adres van het bestuursorgaan, bevoegd 
tot het nemen van het besluit 

Wettelijk voorschrift krachtens welk het besluit 
wordt genomen 

• Gemeente Leeuwarden • Omgevingsvergunning (Wabo) 
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Wanneer de uitbreiding niet past in het bestemmingsplan dan gelden bij het toetsen van de 
bestemmingsplanwijziging vanuit het ruimtelijk beleid van de provincie de volgende criteria: 

• Bij een bouwperceel kleiner dan 1,5 ha moet het perceel worden voorzien van een 
goede landschappelijke inpassing; 

• Bij een bouwperceel voor een melkveehouderij groter dan 1,5 ha moet de gemeente 
zorgen voor een integrale afweging en onderbouwing van alle relevante aspecten, 
waaronder landschappelijke inpassing, ontsluiting en milieusituatie, (De Nije Pleats 
methode). Op basis van dit maatwerk bepaalt de gemeente per bedrijf de mate en 
wijze van uitbreiding, waarbij het bouwperceel op basis van provinciaal beleid in ieder 
geval niet groter mag zijn dan 3 ha. Aangetoond moet worden dat de melkveehouderij 
grondgebonden is. 

fl 

P. 
A4. Vergunningplicht 
1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen heb ik 

beoordeeld of het door u aangevraagde project en/of andere handeling schadelijke ge
volgen kan hebben voor de natuurlijke kenmerken van het gebied, zoals beschreven in 
de instandhoudingsdoelstelling van dit Natura 2000-gebied. 

2, Ik stel vast dat: 
2.1 het onder A l , omschreven project en/of andere handeling niet wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in de artikelen 19a of 19b Nb-wet; 
2.2 het onder A1, omschreven project en/of de andere handeling weliswaar gevolgen 

kan hebben voor het Natura 2000-gebied, maar dat het de instandhoudingsdoel
stelling daarvan niet in gevaar kan brengen, afzonderlijk noch in combinatie met 
andere projecten of plannen, zodat het niet kan worden beschouwd als een pro
ject dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied; 

2.3 er dus vergunning nodig is op grond van artikel 19d Nb-wet, maar er geen toe
passing hoeft te worden gegeven aan artikel 19 g, lid 2, en artikel 19 h. 

Ik verwijs voor de motivering van dit oordeel naar mijn overwegingen onder B, (Toetsing) 
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B. T o e t s i n g 

B1. Wetteliik kader 
B1.1. Nb-wet 
1, Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, bepaalt, dat het verboden is zonder vergunning, of in 

strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te reali
seren of andere handelingen te verrichten, die, gelet op de instandhoudingdoelstelling, 
de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, in een op grond van 
artikel 10a, lid 1, aangewezen gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend 
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, 

2, Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen 
die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten, 

3, Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag is het van belang na te gaan of, en in 
welke mate, het voorgenomen project en/of de andere handeling de doelstellingen kan 
aantasten, zoals die zijn opgenomen in: 
• het aanwijzingsbesluit tot Natura 2000-gebied van Aide Feanen, d,d, 23 mei 2013, 

4, Voor wat betreft stikstofdepositie geldt dat, indien de wijziging of uitbreiding niet leidt tot 
een verhoging van stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde situatie ten tijde van de 
referentiedatum, significante gevolgen kunnen worden uitgesloten en geen passende be
oordeling behoeft te worden gemaakt, In zo'n geval vindt saldering plaats met de be
staande rechten van de aanvrager en kan de vergunning ex artikel19d lid 1 Nb-wet 1998 
worden verleend.^ 

5, In een geval als onder 4 beschreven geldt als enig vereiste voor het verlenen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid dat met de volgende in artikel 19e van de 
Nb-wet 1998 genoemde aspecten rekening wordt gehouden: 
a) met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag 

betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de 
doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, kan hebben voor een Natura 2000-
gebied; 

b) met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en 
c) vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale 

bijzonderheden, 

B2. Inhoudelijke beoordeling 
82.1. Kwalificerende waarden 
1, Het onder A l genoemde project en/of andere handeling betreft een project en/of andere 

handeling die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, mogelijk de kwaliteit van de na
tuurlijke habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000-gebied Aide Feanen kan 
verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen, 

2, De kwalificerende waarden van het onder 1 genoemde Natura 2000-gebied zijn in het  
aanwijzingsbesluit verdeeld in kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen voor habitatty 
pen, Habitatrichtlijnsoorten en vogelsoorten, (en mogelijk de doelstellingen ten aanzien  
van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuun^/eten- 
schappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de Vogel- en de  
Habitatrichtlijn), Informatie over de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied vindt u  
via de volgende link: http://www.frvslan.nl/2111/natuurbescherminqswetvergunninq-en- 
ammoniakdepositie/ 

^ Kortheidshalve verwijs ik terug naar de onder A1,1. besproken junsprudentie. 
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3, Hieronder wordt uw aanvraag getoetst aan de beoordelingskaders van het onder 1 ge
noemde Natura 2000-gebied, Daarbij worden mogelijke verslechteringen en verstoringen 
besproken in het licht van de relevante kwalificerende waarden van genoemd gebied, 

4, Onder de vergunningplicht ex artikel 16 Nb-wet vallen de schadelijke handelingen die in 
het gebied zelf plaatsvinden, en niet de handelingen buiten het gebied (externe werking) 
tenzij dat in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied uitdrukkelijk is geregeld 
(artikel 16, vierde lid, Nb-wet), 

B2.2 . Toetsing aan relevante kwalificerende waarden 
Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten 
Gezien de relatief grote afstand van het bedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd tot 
het gebied (circa 12,5 km) is toetsing met betrekking tot effecten op vogelrichtlijnsoorten en 
habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied mede is aangewezen niet noodzakelijk, 
Habitattvpen 
Het Natura 2000-gebied Aide Feanen is aangewezen voor zes habitattypen die gevoelig tot 
zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie, met kritische depositiewaarden variërend van 714-
2143 mol/ha/jr. De depositie in de omgeving van het gebied varieert van 1045-1395 
mol/ha/jr, waardoor de kritische depositiewaarde van alle habitattypen wordt overschreden. 
Gezien de achtergronddepositie in het gebied is daarbij sprake van een overbelaste situatie. 

Met behulp van het model AAgro-Stacks is het verschil tussen de depositie van de referen
tiesituatie en de aangevraagde situatie berekend. Als gevoelig punt is daarbij de grens van 
het Natura 2000-gebied gehanteerd. Aangenomen mag worden dat als hier geen toename 
van de depositie zal plaatsvinden die conclusie zeker ook ten aanzien van verderaf gelegen 
locaties geldt. 

n onderstaand overzicht is het resultaat weergegeven 
Referentiepunt depositie referentie 

(mol / ha per jaar) 
depositie ge
wenst (mol / ha 
per jaar) 

X Y 

Aide Feanen 0,26 0,26 188790 572478 

Uit de berekeningen blijkt dat er geen toename van de depositie plaatsvindt op de gevoelige 
habitattypen in het Natura 2000-gebied Aide Feanen. Dit is te verklaren door: 

• Saldering met de bedrijven aan de Sylsterdyk 6 te Marssum en Schapendijkje 18-
20 te Leeuwarden, 

Hierdoor is naar mijn oordeel sprake van een situatie zoals bedoeld in de vaste jurispruden
tie van de Afdeling: de wijziging of uitbreiding leidt niet tot een verhoging van stikstofdeposi
tie ten opzichte van de vergunde situatie ten tijde van de referentiedatum, zodat significante 
gevolgen kunnen worden uitgesloten. 

Ik heb het saldogevende bedrijf erop gewezen dat, nadat de saldering heeft plaatsgevonden, 
de in overweging A1,1 opgenomen dieraantallen de nieuwe referentiesituatie betreft voor het 
saldogevende bedrijf. Indien het saldogevende bedrijf later alsnog wenst uit te breiden, is 
een Nb-wetvergunning noodzakelijk. 

fl 
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^ Kortheidshalve verwijs ik terug naar de onder Al. 1. besproken jurisprudentie. 
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C/3 

Verzekerd is dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofde
positie op de voor stikstofgevoelige habitats in het Natura 2000-gebied Aide Feanen, als 
gevolg van die activiteit of gebruik, per saldo niet is toegenomen of zal toenemen. Het project 
is passend beoordeeld, met dien verstande dat daarbij is gebleken dat aan de vereisten van 
de vaste jurisprudentie van de Afdeling^ is voldaan. Gelet op de relatief grote afstand van het 
bedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd tot het gebied zijn effecten op vogelrichtlijn
soorten en habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied mede is aangewezen op voorhand 
uitgesloten. Daarmee staat vast dat de nieuwbouw van Koeientuin Maatschap Tamminga ter 
plaatse van de locatie Familie Tammingaleane 1 te Leeuwarden (kadastraal bekend als: ge
meente Leeuwarden, sectie p, nummer 25), op de door u aangegeven wijze, géén significan
te negatieve effecten zal veroorzaken op de beschermde natuurwaarden. Door het stellen 
van voorschriften en beperkingen, worden de te verwachten niet-significante schadelijke ge
volgen voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied voldoende voorkomen. 
De in artikel 19e van de Natuurbeschermingswet 1998 genoemde aspecten verzetten zich 
derhalve niet tegen de vergunningverlening. 
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Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad 

Gemeente Leeuwarden 

Kennisgeving vergunning Natuurbeschermingswet 1998 

Gedeputeerde Staten hebben op 20 november 2015 een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 verleend aan Mts. Tamminga te Stiens voor locatie Familie 
Tammingaleane te Leeuwarden, uitbreiding veehouderij. 

De vergunning ligt ter inzage in het: 
-provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen)  
U kunt de stukken ook bekijken op www.frvslan.frl/nb-wet 

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 januari 2016 een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij Gedeputeerde Staten. 











 

 

Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
melkveehouderij op het adres Famylje Tammingaleane 2 in Leeuwarden 
 
Van 19 mei 2016 tot en met 30 juni 2016 ligt de verleende omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het oprichten van 
een melkveehouderij op het adres Famylje Tammingaleane 2 in Leeuwarden, met 
bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Ontwikkeling 
De aanvraag voorziet in de bouw van een nieuwe melkveehouderij bestaande uit een 
koeientuin met een woonhuis, sleufsilo’s en een mestsilo. Het bedrijf zal huisvesting bieden 
aan maximaal 500 melkkoeien. De koeien worden ondergebracht in een serrestal. Vanwege 
een goede landschappelijke inpassing wordt de koeientuin o.a. aan de oostzijde voorzien van 
een aantal rijen bomen en een strook heesters.  
 
Inzage  
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.01002OGV11-VG01 
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  

 
Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 
 Van 20 mei 2016 tot en met 30 juni 2016 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt 

ingediend 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 


