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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1127621

Aanvraagnaam Verbouw ligboxenstal MTS. Stienstra

Uw referentiecode -

Ingediend op 11-01-2014

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Verbouw bestaande melkveeligboxenstal.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Ervan uitgaande dat de vergunning compleet is.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Ervan uitgaande dat de vergunning compleet is.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Boarnsterhim

Bezoekadres: Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden

Postadres: Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: omglokbhim@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Contactpersoon: Team Vergunningen en Leefomgeving

Bereikbaar op: alle werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur



Datum aanvraag: 11 januari 2014 Aanvraagnummer: 1127621 Pagina 2 van 2

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9005XP

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Narderbuorren

Plaatsnaam Wergea

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

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 aanbouw melkveeligboxenstal

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?

950

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?

5600

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?

950

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.

opslag/ weiland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

melkveeligboxenstal

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

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

- 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 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Stienstra-Bestaande-
A3_pdf

Stienstra-Bestaande-
A3.pdf

Gegevens en bescheiden
over veiligheid en het
voorkomen van hinder

11-01-2014 In
behandeling

erfindeling nieuwe situatie Stienstra_Nieuwe_si-
tuatieA0.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

11-01-2014 In
behandeling

Plattegrond/ gevels Stienstra_Plattegro-
ndA1.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

11-01-2014 In
behandeling

Puttenplan Stienstra_Puttenpla-
nA1.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

11-01-2014 In
behandeling

Resultaten geotechnisch
onderzoek

59132-1 R26431
Resultaten
geotechnisch
onderzoek.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

11-01-2014 In
behandeling

constructieberekening
W2N

constructieberekeni-
ng_W2N.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

11-01-2014 In
behandeling

Wateradvies_pdf Wateradvies.pdf Anders 11-01-2014 In
behandeling

Ruimtelijke onderbouwing 025 87 17 49
00 Ruimtelijke
onderbouwing
Narderbuorren 1 te
Wergea.pdf

Anders 11-01-2014 In
behandeling

Raap Archeologischo-
nderzoek

Raap-Archeolog-
ischonderzoek.pdf

Anders 11-01-2014 In
behandeling
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1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 
• type onderzoek: een karterend booronderzoek 
• bevoegde overheid: gemeente Boarnsterhim  
• onderzoekskader: omgevingsvergunningsaanvraag uitbreiding ligboxenstal op het erf, 

noordelijk van de huidige bebouwing. 
• datum veldonderzoek: 16-10-2013 
• locatie: het plangebied bevindt zich ten zuidoosten van de dorpskern van Wergea (figuur 1) 

- naam: Narderbuorren 1 
- plaats: Wergea 
- gemeente: Boarnsterhim 
- provincie: Fryslân 
- toponiem: niet van toepassing 
- oppervlakte plangebied: 600 m²  
- kaartblad topografische kaart Nederland, schaal 1:25.000: 11A 
- centrumcoördinaten (X/Y): 186.085 / 573.225 

• afbakening onderzoekszone: straal van 300 m rondom het plangebied  
• ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): niet van toepassing 
• ARCHIS-waarnemingsnummer(s): niet van toepassing 
• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 58783 
• documentatie: De documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcode 

BONAR. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
In het plangebied wordt een ligboxenstal gerealiseerd. De daarmee gepaard gaande bodemingrepen 
zijn mogelijk bedreigend zijn voor eventuele archeologische resten. Ten behoeve van de omge-
vingsvergunning is daarom op basis van de richtlijnen van de FAMKE een bureauonderzoek en 
karterend booronderzoek 1 uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de 
archeologische waarde van het terrein. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan 
van belang en dient te worden onderzocht of in het terrein archeologische resten aanwezig zijn. 
 

1.3 Onderzoeksvragen 
1. Zijn de archeologisch relevante niveaus in (delen van) het plangebied intact? 
2. Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 
3. Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 
4. Zijn archeologische maatregelen (planinpassing, vervolgonderzoek e.d.) noodzakelijk? 
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1.4 Randvoorwaarden 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 
24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo-
gie (KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 
http://www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsver-
gunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de 
dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden. 
 
 

 

Archeologische perioden

P
re

hi
st

or
ie

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

eg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden
Vroeg

Laat

Vol

A

B

Karolingisch

Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

Ottoons

- 1795

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden
Jong A

Jong B

Oud

Laat
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 
Het bureauonderzoek dient om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. 
Hiervoor zijn verschillende bronnen gebuikt (zie literatuurlijst).  
 

2.2 Geomorfologie en bodem 
Ter plaatse van het plangebied bestaat de bodem uit zware zeeklei (Stiboka, 1976: code kMn48C). 
Dit is in overeenstemming met de geomorfologische kaart, waarop het gebied ligt binnen een 
vlakte van getijdenafzettingen (geraadpleegd via ARCHIS). Binnen 50 m van de grens van het 
onderzoeksterrein ligt volgens de geomorfologische kaart een terp. 
 

2.3 Archeologische gegevens  
De terp die op de geomorfologische kaart staat afgebeeld, staat ook vermeld op de archeolo-
gische monumentenkaart (AMK; zie tabel 2). Het gaat om een terp die een begindatering in de 
Late Middeleeuwen heeft. Binnen een straal van 300 m zijn geen andere archeologische 
waarden bekend. 

 

AMK-code complextype datering waarde 

10223 terp/wierde Late Middeleeuwen hoge archeologische waarde 

Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische waarden binnen 300 m van het plangebied. 
 

2.4 Historische situatie  
• historisch gebruik: volgens de kaart uit 1694 van Schotanus à Sterringa (1718) was aan het 

eind van de 17e eeuw al een huisplaats aanwezig, globaal op de plek waar ook nu nog de 
boerderij staat. Het plangebied zelf is dan onbebouwd. Volgens de kaart van Huguenin (1819-
1829) was het plangebied in gebruik als grasland. Op de plaats van de huidige boerderij is ook 
dan een boerderij aanwezig (Versfelt & Schroor, 2005). Deze situatie was in het midden van de 
19e eeuw en in de vroege 20e eeuw onveranderd (Robas producties, 1990; Wolters-Noordhoff 
Atlasproducties, 1990). Op geen van de kaarten is ter plaatse van het plangebied bebouwing 
zichtbaar. 

• consequentie voor de archeologie (verwachting, verstoringen, resten van historische bebou-
wing): resten van historische bebouwing zijn ter plaatse niet waarschijnlijk. Mochten deze er 
wel zijn, dan is de kans op goede conservering ervan behoorlijk omdat het terrein in historische 
tijden altijd als grasland in gebruik lijkt te zijn geweest (zie § 2.5). 
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2.5 Huidige en toekomstige situatie 
• huidig gebruik: het terrein is als weiland in gebruik. In de omgeving wordt weinig aan akker-

bouw gedaan. Volgens de gebruiker is de grond daarvoor ook niet geschikt. Het weiland 
waarop het plangebied zich bevindt, grenst direct aan de overige schuren en loopt vanaf het 
plangebied duidelijk af. Volgens de huidige gebruiker komt dit doordat het boerderijterrein aan 
het eind van de 20e of het begin van de 21e eeuw is opgehoogd. 

• toekomstig gebruik: op het terrein wordt een onderkelderde ligboxenstal gerealiseerd. Het 
nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van circa 600 m². 

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting/advies 
• archeologische verwachting: gezien de landschappelijke, archeologische en historisch geogra-

fische context, moet ter plaatse rekening gehouden worden met sporen of resten die samen-
hangen met de nabijgelegen terp (zie tabel 2). Deze zijn te verwachten binnen de eerste meter 
van de natuurlijke bodem. Resten van historische bebouwing zijn niet waarschijnlijk.  
De zware klei ter plaatse en het feit dat het terrein vooral als grasland in gebruik is geweest, 
bieden een gunstige uitgangspositie voor de conservatie van onverbrande dierlijke en plant-
aardige resten. 

• archeologisch advies: volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart Extra; 
http://www.fryslan.nl/famke) is voor het plangebied voor de periode Steentijd-Bronstijd geen 
onderzoek noodzakelijk. Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen is voor het plangebied een 
karterend onderzoek 1 nodig (6 boringen per ha of minimaal 6 boringen per plangebied). 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  
• positie boringen: de boringen zijn verspreid over het plangebied gezet in twee raaien van drie 

boringen (figuur 2); de boringen in een raai verspringen ten opzichte van die in de andere raai. 
• gebruikt boormateriaal: Edelmanboor (diameter 7 cm) en gutsboor (diameter 3 cm) 
• totaal aantal boringen: 6 
• minimaal geboorde diepte: 1,75 m -Mv 
• maximaal geboorde diepte: 3,0 m -Mv 
• boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). 

De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1. 
• X-/Y- en Z-coördinaten boringen gemeten met: GPS 
 

3.2 Resultaten  
Geologie en bodem  

De gedetailleerde beschrijving van de boringen is opgenomen in bijlage 1. De bovenste 20 cm 
bestaat in alle boringen uit een sterk zandige, bruingrijze bouwvoor. Hieronder bevindt zich een 
dik pakket opgebrachte grond, dat afwisselend sterk zandig en sterk kleiig is, maar in alle geval-
len brokken van ander materiaal, zoals zand, veen of klei, bevat. In de top van dit pakket zijn 
veel bouwpuinfragmenten aangetroffen. De totale dikte van het pakket is in de meeste boringen 
tussen de 1,3 en 1,5 m. Alleen in boring 4, waar het maaiveld een stuk lager ligt, is het pakket 
een stuk dunner (0,85 m). De samenstelling van het pakket wijst op subrecente ophoging van het 
plangebied. Onder deze ophoging zou de voormalige bouwvoor aanwezig kunnen zijn, maar dit is 
niet het geval. Dit betekent dat de oorspronkelijke bouwvoor bij de ophoging vergraven is geraakt 
en in het bovenste rommelige pakket is opgenomen. De opgebrachte pakketten gaan geleidelijk 
over in sterk siltige, matig stevige, grijze klei met een enkel zandlaagje. Het betreft getijdenafzet-
tingen. Dat in deze getijdenafzettingen weinig zandlagen aanwezig zijn en deze bovendien erg 
dun zijn, wijst er op dat het gebied vooral rustige overstromingen kende, waarbij weinig zand-
deeltjes - die zwaarder zijn dan klei (lutum) - werden meegevoerd. Perioden van nog minder 
dynamiek zijn zichtbaar in de vorm van humusbandjes, humeuze klei en dunne veenpakketten. 
Deze bevinden zich binnen de eerste meter van de intacte bodem. In boring 2 waren twee 
veenlagen aanwezig, die beide bemonsterd zijn. Uit een snelle scan van de botanische inhoud 
bleek dat de bovenste veenlaag (240-255 cm) grotendeels is opgebouwd uit Heen (Bolboschoe-
nus maritimus), waarvan een enkele vrucht verbrand is (tabel 3). Heen past in een nat gebied 
met een brakke invloed en wijst er op dat op dat moment van een door zoutplanten gedomineerd 
kweldermilieu geen sprake was. De onderste veenlaag (290-300 cm -Mv) bevatte naast deze 
plant ook enkele houtige fragmenten en houtskoolfragmentjes (tabel 3).  
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boring artefact/indicator omschrijving/opmerkingen diepte (cm -Mv) 

2 Bolboschoenus maritimus, verkoold ook onverkoold aanwezig 240-255 

2 houtskool - 290-300 

4 brandlaag (drie geteld) microscopisch waarschijnlijk meer in pakket 150-155 

4 brandlaag microscopisch waarschijnlijk meer 185 

6 brandlaag microscopisch waarschijnlijk meer in pakket 185-188 

6 brandlaag microscopisch waarschijnlijk meer In pakket 188-195 

Tabel 3. Overzicht van de archeologische indicatoren. 

 
Archeologie 

De fragmentjes verbrand materiaal passen bij een waarneming die in de boringen 4 en 6 is 
gedaan. Hierin waren enkele dunne brandlagen zichtbaar in veen en sterk humeuze klei (tabel 3 
en figuur 3). Deze brandlagen worden veel aangetroffen in Noord-Nederland, bijvoorbeeld ook 
ten zuiden van Leeuwarden. De lagen wijzen op het bewust in brand steken van vegetatie, maar 
de redenen hierachter zijn vooralsnog onduidelijk (Aalbersberg & Huisman, in voorbereiding).  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
De niveaus die gelijktijdig zouden zijn met de nabijgelegen middeleeuwse terp (tabel 2) zijn bij 
recent grootschalig grondverzet verstoord geraakt. Resten hiervan zijn bij de bouw van de lig-
boxenstal dan ook niet meer te verwachten. Op diepere niveaus is de bodem wel intact. Hierin zijn 
brandlagen aangetroffen die zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van het bewust in brand steken van 
vegetatie. Deze branden zullen zeker niet binnen de nederzetting gewoed hebben. Ze moeten dan 
ook als archeologisch relevante waarneming worden aangemerkt, maar behoeven geen verdere 
bescherming. 
 

4.2 Aanbevelingen  
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch maatregelen (plan-
aanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen. Wanneer bij de werkzaamheden toch 
archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de 
bevoegde overheid (gemeente Boarnsterhim). 
 
- contactpersoon overheid: front office, gemeente Boarnsterhim, tel. 0566-629390 
- contactpersoon RAAP: M. Schepers MA, tel. 0512-589140 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland (ster). 
Figuur 2. Resultaten onderzoek. 
Figuur 3. Brandlagen in boring 4. Een duidelijk brandlaagje is zichtbaar midden in de gutsboor. 

De sneden met het gutsmes links en rechts laten de begrenzing van de humeuze klei 
(150-155 cm) zien. 

 
Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische waarden binnen 300 m van het plangebied. 
Tabel 3. Overzicht van de archeologische indicatoren. 
 
Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) 
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Figuur 3. Brandlagen in boring 4. Een duidelijk brandlaagje is zichtbaar midden in de gutsboor. De sneden met 
het gutsmes links en rechts laten de begrenzing van de humeuze klei (150-155 cm) zien.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch  
profiel) 

 



1

boring: BONAR-1
beschrijver: MS/JEP, datum: 16-10-2013, X: 186.094,51, Y: 573.214,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11A, hoogte: 0,20, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Boarnsterhim, plaatsnaam: WERGEA, opdrachtgever: VETVICE STALLENBOUWADVIES, uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingeel, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, veen- en kleibrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

155 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

175 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veenbrokken, matig stevig
Opmerking: MOGELIJK DOORGEDRUKT

 Einde boring op 275 cm -Mv / 2,55 m -NAP



2

boring: BONAR-2
beschrijver: MS/JEP, datum: 16-10-2013, X: 186.084,54, Y: 573.226,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11A, hoogte: 0,20, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Boarnsterhim, plaatsnaam: WERGEA, opdrachtgever: VETVICE STALLENBOUWADVIES, uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: BETON

60 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, stevig

150 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig

220 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig stevig
Opmerking: VENIG

240 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: BEMONSTERD

255 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd)

290 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: BEMONSTERD

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,80 m -NAP

boring: BONAR-3
beschrijver: MS/JEP, datum: 16-10-2013, X: 186.072,89, Y: 573.241,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11A, hoogte: 0,07, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Boarnsterhim, plaatsnaam: WERGEA, opdrachtgever: VETVICE STALLENBOUWADVIES, uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig

 Einde boring op 190 cm -Mv / 1,83 m -NAP
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boring: BONAR-4
beschrijver: MS/JEP, datum: 16-10-2013, X: 186.070,81, Y: 573.254,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11A, hoogte: -0,34, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Boarnsterhim, plaatsnaam: WERGEA, opdrachtgever: VETVICE STALLENBOUWADVIES, uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: HUMUS- EN ZANDBROKKEN

130 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig
Opmerking: 3X BRANDLAAGJE

155 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)

160 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, enkele humuslagen, matig stevig
Opmerking:  brandlaagje op 185

195 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,34 m -NAP

boring: BONAR-5
beschrijver: MS/JEP, datum: 16-10-2013, X: 186.085,07, Y: 573.240,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11A, hoogte: -0,06, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Boarnsterhim, plaatsnaam: WERGEA, opdrachtgever: VETVICE STALLENBOUWADVIES, uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,81 m -NAP
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boring: BONAR-6
beschrijver: MS/JEP, datum: 16-10-2013, X: 186.097,06, Y: 573.228,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 11A, hoogte: -0,04, 
precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Boarnsterhim, plaatsnaam: WERGEA, opdrachtgever: VETVICE STALLENBOUWADVIES, uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, veen- en kleibrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig

170 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

185 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele humuslagen, matig stevig
Opmerking: BRANDLAAGJE

188 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: OOK BRANDLAAGJE

195 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele humuslagen, matig stevig

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,04 m -NAP















































 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Geachte heer van der Veen, 
 
Op 21 oktober 2013 is door u een digitale watertoets doorlopen voor de ruimtelijke onderbouwing 
Narderbuorren 1 te Wergea. Op dit plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing. 
Redenen hiervoor zijn de toename van het verhard oppervlak en de aanleg van een kelder. Deze 
brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. 
 
Het plan bestaat uit de bouw van een nieuwe ligboxstal. Onderstaande figuur laat het plangebied 
zien.  
 

 
Figuur 1, overzicht plangebied, blauwe vlak. 

WFN1315231 
 uitgaand 

 

 
BugelHajema 
T.a.v. de heer B. van der Veen 
Balthasar Bekkerwei 76  
8914 BE LEUWARDEN 
 

Onderwerp:  
Wateradvies project ROB Narderbuorren 1 te Wergea 
 

Leeuwarden, 4 november 2013 Ons kenmerk:WFN1318526 Cluster Plannen 
Bijlage(n):  Tel: 058-292 2816 / R. Tamminga Uw kenmerk: 20131021-2-7803 

 
*CONCEPT* 
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Leidraad Watertoets 
In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee u bij het ontwikkelen van ruimtelijke 
plannen rekening moet houden, staat achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen en 
staat hoe u het wateradvies kunt verwerken in het ruimtelijke plan. De Leidraad Watertoets is te 
raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.  
 
Wateraspecten 
In de normale procedure stelt Wetterskip Fryslân een wateradvies op, waarbij we ingaan op de 
wateraspecten die vanuit het oogpunt van Water van belang zijn bij ruimtelijke plannen. De 
beschrijving van de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan 
en de Leidraad Watertoets in de thema’s Veilig, Voldoende en Schoon.  
 

Veilig 
Wateraspect heeft geen invloed op het plan. 

 
Voldoende  
Drooglegging  
Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding moet u rekening houden met 
voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We adviseren u 
om in dit geval rekening te houden een drooglegging van 0,70 m gerekend vanaf de te realiseren 
bovenkant vloer. Ook voor verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70 m.  

In de aanvraag gaf u aan om onder de nieuwe ligboxstal een kelder te realiseren. Ondergrondse 
constructies zoals een kelder moet bij voorkeur altijd waterdicht aangelegd worden om 
(toekomstige) wateroverlast te voorkomen. De initiatiefnemer is hier zelf voor verantwoordelijk. 
Dus ook als een kelder nu boven de heersende grondwaterstand wordt aangelegd, is het wenselijk 
dat de kelder toch waterdicht is. Dit om eventuele toekomstige stijgingen in de grondwaterstand op 
te kunnen vangen. 

De nieuwe ligboxstal komt te liggen in een peilgebied met een vast peil van -2,00 m NAP. De 
geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de -0,10 m NAP en de -0,50 m NAP. Hiermee 
wordt ruimschoots voldaan aan de droogleggingsnorm.  
 
Grondwateronttrekking 
In veel gevallen is het voor de realisatie van een kelder nodig om tijdelijk het grondwater te 
verlagen. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het lozen 
van onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten of u met een melding kunt volstaan of 
een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Cluster Vergunningverlening van 
Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de Watervergunning vindt u onder Waterwet in deze brief.  
  

http://www.wetterskipfryslan.nl/watertoets
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Compensatie demping en toename verhard oppervlak 
Toename verhard oppervlak 
Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Wanneer een 
terrein onverhard is, kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding van (een deel 
van) het gebied stroomt het hemelwater versneld af naar het oppervlaktewater, of naar het riool 
wanneer u de verharding afkoppelt. Hierdoor belast u het oppervlaktewater extra. Om overlast te 
voorkomen moet de initiatiefnemer de toename aan verhard oppervlak compenseren. Voor 
toename verhard oppervlak geldt een compensatienorm van 10%. Door de realisatie van het plan 
neemt het verhard oppervlak toe met 1.400m². In een toelichting op het plan geeft u aan dat een 
bestaande sloot in de polder wordt verbreed met een minimaal 140 m2. Wetterskip Fryslân gaat in 
dit geval akkoord dat de compensatie plaatsvindt in een ander peilvak. Reden hiervoor is dat dit niet 
een nadelige effect heeft op het watersysteem in dit gebied. Hiermee wordt voldaan aan de 
compensatie van toename verhard oppervlak, zie figuur 2.  
 

 
Figuur 2, compensatie verhard oppervlak door het verbreden van sloten 

 
Voor het verbreden van sloten is een watervergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u 
onder Waterwet in deze brief.  
 

Schoon 

Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.  
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze brief genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.  
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Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren moet u voorkomen dat milieubelastende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. 
Tevens dient u te bouwen met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  
 
U dient te voorkomen dat mest, voederresten en perssappen in het oppervlaktewater terecht 

komen. Hierbij moet u voldoen aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen. Voor meer 
informatie of verder advies hierover kunt u contact opnemen met Cluster Vergunningverlening van 
Wetterskip Fryslân, bereikbaar via telefoonnummer 058-292 2222. 
 

Vervolg  

Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer informatie aan over de 
Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl).  
 
Procedure 
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de 
verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. 
Wanneer u de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen 
waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De 
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
 
Mocht u nog vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het plan, dan 
kunt u contact opnemen met de heer R. Tamminga, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 
van Wetterskip Fryslân: 058 -292 22 22. 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen.  
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Verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten 
behoeve van het verbouwen van de bestaande melkveeligboxstal op het perceel 
Narderbuorren 1 te Wergea.    
 
Van 24 september 2015 tot en met 5 november 2015 ligt de verleende 
omgevingsvergunning ex. artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de 
Wet algemene bepalingen omgevingswet voor het verbouwen 
van de bestaande melkveeligboxstal middels een aan te bouwen stal op het perceel 
Narderbuorren 1 te Wergea met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op het perceel Narderbuorren 1 te Wergea.  
 
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de verbouw van de bestaande melkveeligboxstal middels een aan te 
bouwen stal op het perceel Narderbuorren 1 te Wergea mogelijk gemaakt.  
 
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.0080.14001OGV02-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 25 september 2015 tot en met 5 november 2015 
 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, 9700 AD 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. 
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