












Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijze ontwerp omgevingsvergunning voor het verbouwen van de 
bestaande melkveeligboxstal middels een aan te bouwen stal op het perceel Narderbuorren 1 te 
Wergea. 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft in de periode vanaf 3 april 2014 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. In die periode is één zienswijze ontvangen afkomstig van de Provincie Fryslân. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt het gemeentelijke commentaar.  
 
Zienswijzen: 
 
A. In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat bij de totstandkoming van het bouwplan 

rekening is gehouden met het landschap en de cultuurhistorische waarden door middel van het 
compacte bouwen (nieuwe stal tegen de bestaande stal). Hierdoor blijft het erf beperkt qua 
omvang. Er wordt echter niet ingegaan op het aanbrengen van beplanting. Dit is wel vereist op 
basis van artikel 3.1.1 lid onder d van de Verordening Romte. 
 

B. Er is uitgerekend wat de toename van stikstofdepositie is op het meest nabij gelegen Natura 
2000-gebied Alde Feanen. De toename is 0,24 mol per hectare. De provincie is genoodzaakt om 
een nieuwe gedragslijn te gaan hanteren. Deze nieuwe gedragslijn houdt in dat er geen 
toename boven de 0 mol/ha/jr. mag zijn als gevolg van uitbreiding van veehouderij. Dit kan 
door het nemen van maatregelen (stalmaatregelen of het uit gebruik nemen door overdracht 
van vergunde depositie van andere bedrijven). Als dit niet mogelijk is dan zal een Passende 
Beoordeling worden gevraagd waaruit blijkt dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs 
geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn. 

 

Reacties: 
 
A.  Op 12 februari 2015 is als aanvulling op de aanvraag tekening met werknummer 13-1002 

ontvangen met het onderdeel plan landschappelijke inpassing. Dit plan is op 17 februari 2015 
aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van Hus en Hiem voorgelegd. Deze onafhankelijke 
adviescommissie concludeert dat dit plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen 
dit advies over en concluderen daarbij dat is tegemoet gekomen aan de zienswijze. De 
tekening zal als onderdeel aan de omgevingsvergunning worden toegevoegd en hierbij worden 
gewaarmerkt. Het voldoen aan de tekening met werknummer 13-1002 zal als voorwaarde aan 
de vergunning worden verbonden. 

 
B. Op 5 december 2014 hebben wij van de provincie Fryslân een vergunning ex  artikel 19d 

Natuurbeschermingswet 1998, Uitbreiding melkveebedrijf J. en Y. Stienstra, Narderbuorren 1 
te Wergea (Alde Feanen) ontvangen met kenmerk 01179788. Hiermee is voldaan aan de 
zienswijze met betrekking tot dit onderwerp. In de omgevingsvergunning zullen wij in de 
motivatie verwijzen naar deze vergunning die is verleend op basis van de 
Natuurbeschermingswet.  

 
Samengevat heeft de zienswijze ons aanleiding gegeven tot aanpassing van de ontwerp-
omgevingsvergunning middels het toevoegen van de tekening van het beplantingsplan en het 
toevoegen van de motivering in de vergunning waarbij wij verwijzen naar de verleende vergunning 
op grond van de Natuurbeschermingswet.  
 








