
Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan 
ten behoeve van de uitbreiding agrarisch bedrijf Lapedyk 6 te 
Wytgaard 
 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het afwijken 
van bestemmingsplan ten behoeve van de oprichting van een nieuwe 
rundveestal op het perceel Lapedyk 6 te Wytgaard. De aanvraag is in 
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. Aangezien het 
bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid kent waarmee dit plan 
gerealiseerd kan worden, kan medewerking worden verleend door 
middel van een planologische procedure; de zogenaamde ‘buitenplanse 
grote afwijking’.  
 
Ruimtelijke onderbouwing 
In geval van een planologische procedure moet op een deugdelijke 
wijze worden gemotiveerd op welke gronden medewerking wordt 
verleend aan een initiatief; de ruimtelijke onderbouwing.  
 
Aanleiding 
Aan de Lapedyk 6 te Wytgaard is een melkveehouderij gevestigd. De 
eigenaar is voornemens om het bedrijf uit te breiden. Hiertoe zal een 
nieuwe stal worden gerealiseerd naast de oude stallen. In de nieuwe 
stal wordt tevens een nieuwe melkinstallatie geïnstalleerd. Na de 
aanpassingen kunnen op het bedrijf 322 stuks melkveekoeien en 190 
stuks vrouwelijk jongvee gehouden worden. De gemeente Leeuwarden 
wil in principe meewerken aan de ontwikkeling. Op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit door het verlenen 
van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan. Voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan is een 
goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet 
hierin en zal deel uitmaken van de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning. Voor de uitbreiding is een traject in het kader 
van de Nije Pleats doorlopen. Nije Pleats is een door de provincie 
Fryslân geïnitieerd project dat als doel heeft om grote agrarische 
bedrijven inpasbaar te maken in het Friese landschap. Aan de hand van 
overleggen en werksessies met alle betrokken partijen is een advies 
opgesteld. Dit advies vormt de basis voor de onderbouwing van de 
ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het 
bedrijf. Het advies is bij deze onderbouwing opgenomen in bijlage 1.  
 
Locatie 
Het projectgebied betreft het perceel Lapedyk 6 te Wytgaard dat op  
ongeveer 1750 meter ten zuidoosten van het dorp Wytgaard ligt. 
 
Planologische regeling 
Het plangebied is momenteel juridisch-planologisch geregeld in het 
bestemmingsplan Buitengebied  dat op 17 november 2003 door de 
gemeenteraad is vastgesteld en op 1 juni 2004 door Gedeputeerde 



 

 

 

Blad 2 

Staten is goedgekeurd. De veehouderij is heeft hierin de bestemming 
“Agrarisch gebied” met een bouwperceel. De grond waarop het bedrijf 
uit wil breiden ligt deels buiten het bouwperceel en heeft de 
bestemming “Agrarisch gebied”. Omdat binnen de bestemming 
“Agrarisch gebied” niet gebouwd mag worden, is de ontwikkeling in 
strijd met het geldende bestemmingsplan. Direct naast het plangebied 
staat een hoogspanningslijn. Deze hoogspanningslijn heeft een 
bebouwingsvrije zone van 30 meter gerekend vanuit het hart van de 
hoogspanningslijn. Volgens de bestemming “Nuts- en buisleidingen” 
mogen binnen deze zone geen gebouwen worden gebouwd. De nieuw te 
realiseren stal ligt gedeeltelijk binnen deze zone. Het bestemmingsplan 
biedt een binnenplanse afwijkingsmogelijk om medewerking te 
verlenen aan het realiseren van gebouwen mits vooraf advies wordt 
ingewonnen van de betreffende netbeheerder. Dit advies is ingewonnen 
en de netbeheerder heeft toestemming gegeven om de stal deels 
binnen de bebouwingsvrije zone te bouwen. Dit advies is als bijlage 2 
opgenomen. 
 
Voor ontwikkelingen waarbij nieuwe bebouwing in het buitengebied 
wordt geïntroduceerd is het waarborgen en waar mogelijk verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving van belang. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de ruimtelijke ontwikkelingen ingepast 
worden in de bestaande landschappelijke structuren. Dit geldt in het 
bijzonder voor grotere agrarische bedrijven, zoals het onderhavige 
bedrijf. Daarom is een advies in het kader van de Nije Pleats voor de 
uitbreiding opgesteld. Dit advies is tot stand gekomen uit een 
werksessie op het erf van de aanvrager en een analyse van het 
landschap. Het advies vormt de basis voor de inrichting van het 
toekomstige bouwperceel en de landschappelijke inpassing hiervan.  
 
 
BELEIDSKADER 
 
Provinciaal beleid  
 
Streekplan Friesland 
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor 
het gemeentelijk (bestemmingsplan)beleid. Dit is onder meer 
neergelegd in het Streekplan Fryslân 2006 “Om de kwaliteit van de 
romte”, vastgesteld op 13 december 2006. In het Streekplan streeft de 
provincie naar een vitale en duurzame landbouw. In het landelijk 
gebied worden daarom buiten de natuurgebieden voldoende ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw geboden. 
Schaalvergroting speelt binnen de landbouw een belangrijke rol. 
Aangegeven wordt echter dat de maximale maat voor de omvang van 
een agrarisch bouwvlak minder belangrijk is dan het leveren van 
landschappelijk maatwerk. Bij het uitbreiden van het bouwvlak wordt 
aandacht gevraagd voor landschappelijke inpassing door het benutten 
van bestaande landschappelijke elementen. 
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Verordening Romte Fryslân 
Op 15 juni is de provinciale ruimtelijke verordening vastgesteld. In de 
verordening zijn regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat de 
provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke 
ruimtelijke plannen. In lid 3.3.1. van de verordening is gesteld dat een 
plan mag voorzien in schaalvergroting waarbij het agrarisch 
bouwperceel groter wordt dan 1,5 hectare, mits gemotiveerd wordt dat 
het bedrijf zorgvuldig binnen de kernkwaliteiten van het betreffende 
landschapstype en qua ontsluiting en milieusituatie wordt ingepast. In 
het kader van het Nije Pleats traject is uitgebreid aandacht besteed 
aan deze aspecten. Het project is in overeenstemming met de 
Verordening Romte Fryslân. Op 21 december 2011 hebben Provinciale 
Staten ingestemd met het nieuwe provinciale beleid ten aanzien van 
melkveehouderijen. Hierin is opgenomen dat gemeenten beleidsvrijheid 
hebben als het gaat om bouwvlakken tot 1,5 hectare en dat voor 
bouwvlakken tussen 1,5 en 3 hectare maatwerk moet worden geleverd 
(Nije Pleats traject). De provincie zal, vooruitlopend op een herziening 
van de verordening, niet meewerken aan bouwvlakken groter dan 3 
hectare. In dit geval gaat het om een bouwvlak van circa 1,8 hectare, 
waarbij maatwerk is geleverd. Het aantal stuks melkvee zal straks 322  
bedragen. Daarnaast worden 190 stuks jongvee gehouden. Daarmee is 
sprake van een veehouderij met meer dan 300 NGE. In dat geval geldt 
het interim ruimtelijk beleid van Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
zoals verwoord in een brief aan de Friese gemeenten van 27-04-2011. 
Voor een schaalvergroting naar een grootschalige melkveehouderij (met 
meer dan 300 NGE) gelden de aanvullende voorwaarden dat de 
melkveehouderij plaatsgebonden is en dat het bouwvlak maximaal 3 
hectare mag bedragen. Het nieuwe bouwblok zal circa 1,8 hectare 
bedragen. De volledige grondbeslag omvat circa 150 hectare. Het 
project is dus in overeenstemming met het nieuwe provinciale beleid 
ten aanzien van melkveehouderijen 
 
Gemeentelijk beleid 
  
Nota Welstandsbeleid 
 
Welstandscommissie Hûs en Hiem is betrokken geweest bij het Nije 
Pleats traject en dus bij de totstandkoming van de uitgangspunten voor 
de inrichting en bebouwing van en op het perceel. Het bouwplan is in 
vooroverleg met welstand besproken. De welstandscommissie heeft 
aangegeven dat het pan uitziet naar een positief welstandsadvies.  
 
Omgevingsaspecten 
 
Millieueffectrapportage 
 
In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten wanneer mer-
plichtig of merbeoordelingsplichtig zijn. Op grond van bijlage D 
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(activiteit 10) uit dit Besluit is de uitbreiding van een installatie voor 
het fokken, mesten of houden van dieren onder voorwaarden 
merbeoordelingsplichtig. Sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. op 1 
april 2011 zijn deze drempelwaarden indicatief geworden. Daardoor 
moet ook bij activiteiten onder de drempelwaarden worden beoordeeld 
of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
Voor melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar ligt de 
merbeoordelingsdrempel op 200 stuks, voor vrouwelijk jongvee tot 2 
jaar op 340 stuks en voor een combinatie van melk-, kalf- of 
zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar ook op 
340 stuks. De uitbreiding van het bestaande melkveehouderijbedrijf 
heeft in dit geval betrekking op 322 stuks grootvee en 190 stuks 
jongvee en overschrijdt daarmee de drempel uit het Besluit m.e.r. Om 
te beoordelen of voor de voorgestane ontwikkeling een mer-procedure 
noodzakelijk is, is een mer-beoordeling uitgevoerd. De bijbehorende 
rapportage is opgenomen in bijlage 3. De conclusie van deze notitie is 
dat de ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten kan 
veroorzaken. Het is dus niet noodzakelijk om een volledige mer-
procedure te doorlopen. 
 
In de mer-beoordelingsnotitie worden de volgende omgevingsaspecten 
behandeld: 
 

- milieuzonering (geurhinder, stof en geluid); 
- verkeer; 
- luchtkwaliteit; 
- ecologie (beschermde gebieden en soorten); 
- archeologie; 
- cultuurhistorie 
- waterhuishouding. 

 
Geconcludeerd is dat deze aspecten de uitvoering van het project niet 
in de weg staan. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar 
de notitie in bijlage 3. Waar in de notitie niet op wordt ingegaan zijn 
de bodemkwaliteit, externe veiligheid en de watertoetsprocedure. 
 
Bodem 
Historie 
De locatie is reeds lang bebouwd en vermoedelijk reeds lang in gebruik 
als erf met gebouwen van een agrarisch bedrijf. Uit een milieucontrole 
in 2008 is o.a. gebleken dat een op het perceel aanwezig dieseltank 
lekkage vertoonde. Ook overige opslag van olie–producten geschiedde 
niet volgens de normen. De tank is inmiddels verwijderd. 
Bodemkwaliteit 
 
Ter plaatse van de locatie is voor zover bekend nooit bodemonderzoek 
verricht. De locatie is gelegen in gebied waarvan de algemene 
bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/ 
natuur’ (op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart).  
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Op een klein deel van de locatie is sprake van een verdenking van 
bodemverontreiniging als gevolg van de opslag van olieproducten. 
Gezien de aard van de plannen met de locatie, hoeft dit niet op 
voorhand een belemmering te vormen voor de voorgenomen afwijking 
van het bestemmingsplan.  
 
 
Externe veiligheid 
 
Uit de digitale veiligheidstoets blijkt dat het plangebied niet binnen 
een zone van of risicovolle inrichtingen ligt. Voor het aspect externe 
veiligheid hoeven geen maatregelen getroffen te worden. Externe 
veiligheid is voor dit plan geen beletsel. 
 
 
Watertoets 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in de toelichting 
op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen van 
de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan 
voor de waterhuishoudkundige situatie. In de zogenaamde 
waterparagraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het 
plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil 
zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke 
weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is 
het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 
op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door 
middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 
besteed aan het wateraspect. Voor het planvoornemen is een digitale 
watertoets aangevraagd bij Wetterskip Fryslân. Een samenvatting van 
de aangeleverde gegevens voor de watertoets en het wateradvies is in 
bijlage 4 opgenomen. Het wateradvies is gecommuniceerd met de 
aanvrager. De aanvrager heeft de benodigde aanvraag in het kader van 
de Waterwet aangevraagd. Wij gaan er van uit dat de vermelde 
adviezen worden opgevolgd door de initiatiefnemer.  
 
 
AFWEGING EN CONCLUSIES 
 
Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen 
van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, waarmee de uitbreiding van een melkveehouderijbedrijf, in 
afwijking van het bestemmingsplan wordt vergund. 
 
Afweging 
Het project is in overeenstemming met de relevante 
beleidsuitgangspunten op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau. 
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Uit een mer-beoordeling is gebleken dat de ontwikkeling geen 
belangrijke negatieve milieueffecten veroorzaakt en geen conflicten 
met de sectorale wet- en regelgeving veroorzaakt. Teneinde de 
uitbreiding op een goede manier in te passen bij de landschappelijke 
kenmerken en kwaliteiten in de omgeving is een Nije Pleats traject 
doorlopen, waaruit een advies is gekomen dat als uitgangspunt voor dit 
project geldt. Op deze wijze is een verantwoorde landschappelijke 
inpassing gewaarborgd. 
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in 
strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
 
Uitvoerbaarheid  
 
In de ruimtelijke onderbouwing moet inzicht worden gegeven in de 
uitvoerbaarheidsaspecten van het plan. In dat verband wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische 
uitvoerbaarheid.  
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft vanaf xxxx 2012 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode bestond voor een ieder 
de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn wel/geen 
zienswijzen ontvangen.  
 
Economische uitvoerbaarheid  
Het plan is een particulier initiatief. Dit betekent, dat de kosten 
volledig door de initiatiefnemer worden gedragen. Er kan met 
voldoende zekerheid worden gesteld, dat de initiatiefnemer over de 
financiële middelen beschikt om het plan te realiseren. De 
economische uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd. 
 
Eindconclusie 
Het plan past ruimtelijke en functioneel goed binnen de bestaande 
omgeving en ook binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid van de 
gemeente Leeuwarden. De afwijking van het bestemmingsplan is dan 
ook aanvaardbaar. Gelet hierop kan medewerking worden verleend aan 
dit initiatief door middel van een ‘buitenplanse grote afwijking’ 
 
 
 
 
 


