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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2913621

Aanvraagnaam Oprichten boerencamping

Uw referentiecode -

Ingediend op 10-04-2017

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Blokkerende onderdelen weglaten

Kosten openbaar maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam:

Het oprichten van een boerencamping en veranderen
van bestaande loopstal t.b.v. sanitaire ruimtes, kantoor en 
gemeenschapsruimte.

-

Nee

Nee

Nee

Wellicht heb ik sommige vakjes verkeerd aangevinkt. Graag 
contact indien er bijlages ontbreken die wel noodzakelijk 
zijn.

Zie boven

Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres: 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

Overige veranderingen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2017.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9004XW

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Buorren

Plaatsnaam Warstiens

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bouwen

Overige veranderingen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Aanpassen van zijgevel loopstal en het verwijderen van een
dubbele deur in de voorgevel t.b.v. het plaatsen van een
raamkozijn.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

loopstal

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

6 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 en ruimte voor biomassa gestookte c.v. ketel

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Sanitaire ruimtes en gemeenschapsruimte t.b.v.
campinggasten. Kantoor t.b.v. eigen gebruik.
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7 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 1 17 17

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

25 40 40

8 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

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels steen rood

- Plint gebouw

- Gevelbekleding hout blank

- Borstweringen

- Voegwerk cement grijs

Kozijnen hout/ kunststof grijs

- Ramen isolatieglas blank

- Deuren hout/ kunststof/glas grijs

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen pvc grijs

Dakbedekking damwandplaten grijs

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Grotendeels bestaande bouw. Nieuw aan te brengen
kozijnen en deuren evenals bestaande kozijnen worden grijs
geschilderd.

9 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Het oprichten van een camping is op dit moment in strijd
met de regels voor ruimtelijke ordening

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Huidig gebruik is tuin en landbouwbestemming

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Boerencamping van 25 staanplaatsen

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

E.e.a. heeft m.i. geen gevolgen voor de ruimtelijke ordening

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

17-011-Best01a--1704-
07_pdf

17-011-
Best01a--170407.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-04-10 In
behandeling

17-011-Best02a--1704-
07_pdf

17-011-
Best02a--170407.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-04-10 In
behandeling

17-011-VO-01a-17040-
7_pdf

17-011-VO-01a--
170407.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-04-10 In
behandeling

17-011-VO-02a-17040-
7_pdf

17-011-VO-02a--
170407.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-04-10 In
behandeling
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 Camping Buorren 1 Warstiens 
 T.a.v. de heer K. Tholen 
 Buorren 1 
 9004 XW  WARSTIENS 
 
  
 Drachten, 17 juli 2018 
 
 
Kenmerk : 180541 
Projectnummer : EN04742 
Contactpersoon : dhr F. Hooghiemstra 

 
Betreft : historisch onderzoek Buorren 1 te Warstiens 
 
 
Geachte heer Tholen,  
 
Hierbij ontvangt u de historische gegevens van de locatie Buorren 1 te Warstiens. Aanleiding voor het 
uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging, er zijn plannen om op de 
locatie een boerencamping te realiseren.  
 
De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven, dat voor de aanvraag van de omgevingsvergunning een 
recent historisch onderzoek volgens de NEN 5725 aangeleverd dient te worden. 
 
Het doel van het onderzoek is te bepalen of er in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden op de locatie of dat er aanleiding bestaat dat er een bodemverontreiniging aanwezig is 
op de locatie.  
  
Kadastrale gegevens en oppervlakte 
De locatie is kadastraal als volgt bekend: gemeente Warrega, sectie C, nummer 1757. De ligging van 
de locatie en de kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. De oppervlakte van het gehele 
kadastrale perceel bedraagt circa 5.000 m2. 
 
Bronnen 
Voor het bepalen van de aanwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 
bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie is een historisch onderzoek verricht. Ten 
behoeve van het historisch vooronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
 
 gemeente Leeuwarden; 
 opdrachtgever; 
 topografie; 
 locatiebezoek. 
 



Kenmerk: 180541  Pagina 2 van 5 

Gemeente Leeuwarden 
De gemeente Leeuwarden heeft gevraagd om aanvullende informatie en deze brief is opgenomen in 
bijlage 2. 
 
Historie 
Uit de verkregen informatie is gebleken, dat er gegevens bekend zijn die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 
• op de locatie is sprake geweest van het houden van rundvee en geiten; 
• binnen de inrichting was o.a. sprake van de opslag van smeerolie en afgewerkte olie;  
• in 2001 is een vergunning verleend voor o.a. het opstellen van een dieseltank in een  

werktuigenberging/opslagruimte ten zuiden van de huidige bebouwing. Het is niet duidelijk 
of dit gerealiseerd is; 

• uit luchtfoto’s van diverse jaargangen blijkt dat er mogelijk sprake is (geweest) van                  
        puinhoudende erfverhardingen. Het is niet bekend of deze verhardingen asbest bevatten; 
• mogelijk is er sprake (geweest) van asbesthoudende dakbedekkingen. Door 

erosie/afspoeling kan asbest op of in de bodem terechtkomen; 
• voor zover bekend bij de gemeente Leeuwarden is op de locatie nooit bodemonderzoek        
        uitgevoerd;  
• De locatie ligt in een deel van de gemeente Leeuwarden waar op basis van de gemeentelijke 

bodemkwaliteitskaart een bodemkwaliteit verwacht wordt die voldoet aan de                          
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. 

 
Bodemkwaliteit 
Voor zover bekend bij de gemeente Leeuwarden is op de locatie nooit milieukundig 
bodemonderzoek verricht. De locatie ligt in een deel van de gemeente Leeuwarden waar op basis 
van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart een bodemkwaliteit verwacht wordt die voldoet aan de 
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. 
 
Opdrachtgever 
Uit de verstrekte gegevens van de opdrachtgever blijkt dat er op de ligboxstal een asbest dak 
aanwezig is geweest. Dit dak is in april 2018 door Ark en Reau gesaneerd. De inventarisatie is 
uitgevoerd op 30 maart 2017 (Asbestinventarisatie Buorren 1 te Warstiens, OPM, kenmerk 
31710311, d.d. 30 maart 2017). De visuele inspectie na asbestverwijdering conform de NEN-2990 is 
uitgevoerd op 20 april 2018 (Visuele inspectie, de Buorren 1 Warstiens, SGS Search, kenmerk 18576, 
d.d. 20 april 2018). 
 
Topografie 
De topografische kaarten zijn via de website van Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) geraadpleegd en 
deze zijn navolgend weergegeven.  
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2017               2000 
 

       
1980               1910 
 
Uit de topografische kaarten blijkt dat de locatie vanaf 1910 bebouwd is, daarvoor is de locatie 
waarschijnljik in gebruik geweest als landbouw grond. De ligboxstal naast de boerderij is zichtbaar 
vanaf het jaar 2000. De sloot aan de westzijde (erfgrens) van de locatie is zichtbaar vanaf 2005. 
 
Luchtfoto’s 
In bijlage 3 zijn luchtfoto’s opgenomen van de periode 2003 t/m 2017, waarop te zien is dat er aan 
de zuidzijde van de ligboxstal erfverhardingen zijn toegepast. 
 
Locatiebezoek 
Op 2 juli 2018 is een locatiebezoek verricht door de heer K. Bouma. Tijdens de terreininspectie is o.a. 
gekeken naar de genoemde punten uit de beschikbare informatie van de gemeente Leeuwarden. Op 
de locatie is gesproken met de huidige eigenaar de heer K. Tholen.  
 
Opslag van smeerolie en afgewerkte olie 
Het is de huidige eigenaar niet bekend waar deze middelen opgeslagen zijn geweest. Bij de visuele 
inspectie van de opstallen op het terrein zijn geen sporen van olieproducten aangetroffen welke 
zouden kunnen duiden op de (voormalige) opslaglocatie.  
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Vergunning dieseltank  
In 2001 is vergunning verleend voor het opstellen van een dieseltank, volgens de huidige eigenaar is 
er echter nooit een tank op de locatie aanwezig geweest. Hij heeft de locatie in 2001 gekocht en 
toen was er geen tank aanwezig. Bij de visuele inspectie van de opstallen en het terrein zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van een dieseltank op 
locatie. 
 
Puinhoudende erfverhardingen 
Uit de terreininspectie is gebleken dat aan de zuidzijde van de ligboxstal een verhadingslaag 
aanwezig is.  Deze bestaat uit betonplaten (kanaalplaatvloeren) met daarop dakpanpuin, 
brekerszand en tegen de ligboxstal aan asfaltgranulaat. De eigenaar heeft dit in 2001 direct na de 
aankoop van het terrein aangebracht. Visueel zijn er geen asbestverdachte materialen in en op de 
verhardingen aangetroffen.  
 
Asbesthoudende dakbedekkingen 
Uit de verstrekte gegevens van de opdrachtgever blijkt dat er op de ligboxstal een asbest dak 
aanwezig is geweest, welke in 2017 gesaneerd is. 
 
De inventarisatie is uitgevoerd op 30 maart 2017 door Oosten Project Management 
(Asbestinventarisatie Buorren 1 te Warstiens, OPM, kenmerk 31710311, d.d. 30 maart 2017). Uit de 
inventarisatie blijkt dat er 1 bron van asbest, het asbest dak (chrysotiel 10-15%) van de stal is 
vastgesteld. Het dak was licht beschadigd en zwaar verweerd. Uit de foto’s blijkt dat rondom de stal 
een deugdelijke dakgoot met afvoer aanwezig was. 
 
Het dak is in april 2018 door Ark en Reau gesaneerd. De visuele inspectie na asbestverwijdering 
conform de NEN-2990 is uitgevoerd op 20 april 2018 door SGS Search (Visuele inspectie, de Buorren 
1 Warstiens, SGS Search, kenmerk 18576, d.d. 20 april 2018). Uit de inspectie blijkt dat op grond van 
de resultaten het saneringsgebied conform artikel 4.5.1a van het arbeidsomstandigheden besluit 
WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden mag worden. Hetgeen 
betekent dat de sanering in voldoende mate is uitgevoerd.  
 
Bij de visuele inspectie van de opstallen en het terrein zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van asbest verdachte materialen afkomstig van het voormalige ligboxstal dak.  
 
Autobrug ligboxstal 
In de ligboxstal staat een autobrug, volgens de eigenaar wordt deze hobbymatig gebruikt voor 
onderhouden van een klassieke auto. De vloer ter plaatse bestaat uit betontegels. Op de tegels zijn 
visueel enige olievlekjes waarneembaar maar niet van dien aard dat hier een ernstige 
verontreiniging in de bodem is te verwachten.   
 
Sloot 
Uit informatie van de opdrachtgever is naar voren gekomen dat er in 2001 aan de westzijde van de 
locatie (huidige erfgrens) een nieuwe sloot is gegraven. De vrijgekomen grond (klei) is over het 
aangrenzende terrein verspreid.  
 
Verder zijn er geen gegevens verkregen, welke eventueel duiden op de aanwezigheid van 
bodembedreigende activiteiten.  
 
Foto’s van de inspectie zijn opgenomen in bijlage 4. 
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Conclusie vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek is gebleken, dat ondanks de opslag van smeerolie en afgewerkte oliën op de 
locatie, er geen verdachte plaatsen zijn aangetroffen waar bodemverontreiniging ontstaan kan zijn.  
Gezien de voorgenomen plannen (realisatie van een camping) is onzes inziens geen vervolg 
(bodem)onderzoek nodig voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging van de locatie. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Enviso Ingenieursbureau 

 
De heer F. Hooghiemstra 
Projectleider Milieutechniek 
 
 
Bijlagen 
1 Ligging en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie  
3 Brief aanvullende informatie (gemeente Leeuwarden) 
3  Luchtfoto’s van het perceel 
4 Foto’s van de locatie 
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Bijlage 1 
 

Ligging en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie 
 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: EN04742

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WARREGA C 1757
Buorren 1, 9004 XW WARSTIENS
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: EN04742

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 juli 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WARREGA
C
1757

0 m 10 m 50 m

1

Buo
rr

en

114

1757

111

1760

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=114&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1757&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1675&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=111&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1760&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Bijlage 2 
 

Brief aanvullende informatie (gemeente Leeuwarden)



 

 
 
 

 

M E M O 

Aan: Untung Buter (ROI) 

Van: Melcher van Eerde (BWM) 

Datum: 22 juni 2017 

Onderwerp: Bodemadvies Buorren 1 Warstiens 

Kopie: Jasper van der Meulen (BWM - BMM) 

 
De bodeminformatie voor de locatie Buorren 1 is ontoereikend om te 
bepalen of sprake is van een mogelijk risicovol geval van bodem-
verontreiniging. Daarom moet een vooronderzoek worden uitgevoerd. Dat 
moet een onafhankelijk adviesbureau doen. De werkwijze voor het onder-
zoek staat beschreven in de norm NEN5725. Het onderzoek moet zich 
richten op de vraag of een eventuele bodemverontreiniging mogelijk 
risico’s veroorzaakt bij het voorgenomen gebruik. Een inspectie van de 
locatie moet onderdeel van het vooronderzoek zijn.  

 

Afhankelijk van de uitkomsten moet aansluitend mogelijk bodemonderzoek 

conform de norm NEN5740 worden gedaan. Dat onderzoek moet zich dan 

richten op mogelijk risicovolle locaties en verontreinigingen. De gemeente 

Leeuwarden moet de onderzoeksresultaten beoordelen en doet dan een 

uitspraak of de bodemkwaliteit geschikt is voor de plannen.  

 

Situatie 

Er zijn plannen om op de locatie Buorren 1 te Warstiens een 

boerencamping te realiseren.  

 

Beschikbare gegevens  

• Op de locatie is sprake geweest van het houden van 

rundvee en geiten.  

• Binnen de inrichting was o.a. sprake van de opslag van 

smeerolie en afgewerkte olie.  

• In 2001 is vergunning verleend voor o.a. het opstellen van 

een dieseltank in een  werktuigenberging / opslagruimte 

ten zuiden van de huidige bebouwing. Het is niet duidelijk 

of dit gerealiseerd is. 

• Uit luchtfoto’s van diverse jaargangen blijkt dat er mogelijk sprake is 

(geweest) van puinhoudende erfverhardingen. Het is niet bekend of deze 

verhardingen asbest bevatten. 

• Mogelijk is sprake (geweest) van asbesthoudende dakbedekkingen. Door 

erosie / afspoeling kan asbest op of in de bodem terecht komen. 

• Voor zover bekend bij de gemeente Leeuwarden is op de locatie nooit 

bodemonderzoek uitgevoerd.  

• De locatie ligt in een deel van de gemeente Leeuwarden waar op basis van 

de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart een bodemkwaliteit verwacht 

wordt die voldoet aan de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’.  
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Bijlage 3 
 

Luchtfoto’s van het perceel



Buorren 1 te Warstiens  

schaal 1 : 750   N 

 

luchtfoto 2017 



Buorren 1 te Warstiens  

schaal 1 : 750   N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

luchtfoto 2013 



Buorren 1 te Warstiens  

schaal 1 : 750   N 

luchtfoto 2009 



Buorren 1 te Warstiens  

schaal 1 : 750   N 

luchtfoto 2006 



Buorren 1 te Warstiens  

schaal 1 : 750   N 

 

luchtfoto 2003 



Buorren 1 te Warstiens  

schaal 1 : 750   N 

                       

locatie depot 2010 

voornaamste locatie erfverhardingen 
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Bijlage 4 
 

Foto’s van de locatie 
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Landschappelijke voorwaarden  

Buorren 1, Warstiens 

Juli 2018, n.a.v. veldbezoek 28 juni 2018 

 

Het landschap                                                                                                                                                        

De locatie ligt in het klei-op-veengebied, aan de rand van het oostelijk gelegen veenweidegebied. Het 

landschap rondom Warstiens kenmerkt zich door een lage ligging en een open landschap. Beplanting 

ligt voornamelijk rond erven en schaars langs wegen.  

 

Groene erven en doorzichten                                                                                                                                                           

Er zijn drie groene erven of enclaves te onderscheiden; 1) rondom de kerk, 2) rondom het erf en        

3) een ‘pluk’ beplanting in het landschap. Het campingterrein ligt hier tussenin. Om het 

campingterrein landschappelijk in te passen is het noodzakelijk de nieuwe beplanting een minimale 

hoogte te geven. Hiermee wordt het doorzicht en transparantie tussen de groene erven en enclaves 

behouden. Bovendien ligt de dijk, de toegangsweg richting het dorp ruim 1 meter hoger dan het 

naastgelegen campingterrein. Dat houdt in dat vanaf de dijk nog voldoende doorzicht over de heg 

naar het landschap zal blijven.

 



 

 

Beplanting 

Op het campingterrein wordt door middel van een zgn. Zeeuwse haag voor beschutting gezorgd. De 

zuidzijde blijft bewust open. Aan de zuidoostelijke rand van het campingterrein mogen soorten in de 

haag uitgroeien tot een solitaire boom (o.a. kers en es). In beeld (hoogte) maken deze bomen deel 

uit van de beplanting van het landschap (nr. 3 op de schets).  

Assortiment en beheer 

Passende soorten voor een ‘losse’ Zeeuwse haag zijn: Meidoorn, veldesdoorn, els, kers. De Zeeuwse 

haag wordt 2x per jaar gesnoeid, tot op een hoogte van maximaal 1,80 m. Soorten als berk en 

populier laten zich niet graag tot haag snoeien en horen niet thuis op het klei op veen landschap en 

zorgen bovendien na enige tijd voor een explosief aantal zaailingen. 

 

 

           1.kerk                    2.boerenerf                                        3. beplanting in landschap    

 

Dorpssilhouet; groene enclaves met daartussen doorzichten 
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datum 29-10-2018
dossiercode    20181029-2-19094

Wateradvies geen waterschapsbelang
Project: Oprichten boerderijcamping Buorren 1 Wartiens
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Johanna Wijmenga
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

Geachte heer/mevrouw Johanna Wijmenga,

Voor het plan Oprichten boerderijcamping Buorren 1 Wartiens heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op het watersysteem en de waterketen. Hierdoor kan de procedure
geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets. Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip
Fryslân. Deze uitkomst kunt u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens.

Procedure
Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is hiermee voor
Wetterskip Fryslân afgerond.

Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De
grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden 10 jaar na afronding van uw aanvraag gewist. U heeft recht op inzage, een kopie,
rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt u doen
via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op  
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl

www.dewatertoets.nl



 

 

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens 

Van donderdag 17 januari 2019 tot en met woensdag 27 februari 2019 ligt de 
ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° 
van de Wabo voor het oprichten van een boerencamping op de locatie Buorren 1 te 
Warstiens met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het oprichten van een 
boerencamping voor maximaal 15 kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans. Een deel 
van de bestaande loopstal zal worden verbouwd tot sanitaire ruimte en 
gemeenschapsruimte. 

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Gemeentehuis, 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 https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 
Reageren  

In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw 
zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In 
een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. 
Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan nog meenemen in 
de afweging van het definitieve besluit.  

 Schriftelijk/elektronisch:  
o schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. 
o stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders. 



 

 

 
Vermeld in uw brief/mail: 
 ontwerp-omgevingsvergunning oprichten van een boerencamping 

Buorren 1 te Warstiens  
  waarom u een zienswijze indient 
  de datum 
  uw naam en adres 
  in geval van een brief uw handtekening 

 
 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur). 

 
 


