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1. Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding van het project  

 
Aan de Brédyk 2 te Stiens is de melkveehouderij gelegen. 
Het melkveebedrijf heeft nu een omvang van 520 melkkoeien en 160 stuks jongvee. Het bedrijf 
staat ook internationaal bekend als fokveebedrijf.  
 
De bedrijfsstrategie is de afgelopen jaren gericht op groei. Die strategie wordt stapsgewijs ten 
uitvoer gebracht. Zo is twee jaar geleden een nieuwe melkstal gebouwd. Enerzijds om een al 
oude melkstal te vervangen en anderzijds om klaar te zijn voor een volgende stap. De capaciteit 
van de melkstal (roterende melkstal, 60 stands) is namelijk zodanig dat verdere groei van het 
aantal melkkoeien mogelijk is. De nu volgende stap is het aantal melkgevende koeien uit te 
breiden naar 690. In de nieuw te bouwen ligboxenstal kunnen maximaal 220 melkkoeien 
worden gehuisvest. Op 21 oktober 2009 is een bouwaanvraag ingediend.  
 

 

   
Fig. 1: Situatieschets 

 
 

Op het perceel zijn het bestemmingsplan Buitengebied Leeuwarderadeel (vastgesteld 

22 februari 2001) en de daarop volgende partiële herziening (vastgesteld 8 oktober 2009, 

goedgekeurd op 9 februari 2010 en waarvan artikel 4, vijfde lid onder a2 nog niet in werking is 

getreden) van toepassing.  

 
Het bouwplan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan. De oppervlakte aan gebouwen zal 
namelijk meer zijn dan maximaal toegestaan. Daarom is een buitenplanse procedure nodig.  
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1.2 Keuze van procedure  
 
Als buitenplanse procedure valt te kiezen voor een postzegelplan of een projectbesluit.  
 
Het principebesluit van het college van B & W en de raad van de gemeente, om planologisch 
medewerking te verlenen, is als bijlage bijgevoegd.  
 
Via het voeren van een procedure ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 
het zogenaamde "projectbesluit", zal medewerking worden verleend aan de aanvraag 
bouwvergunning.  
 
 

1.3 Inhoud onderbouwing/leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie en de gewenste situatie beschreven. 
Hoofdstuk 3 wordt gebruikt om het bouwplan duidelijk te maken. 
Hoofdstuk 4 beschrijft het planologische beleidskader op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau. 
Hoofdstuk 5 behandelt de relevante milieu- en omgevingsaspecten. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de juridische planopzet en in hoofdstuk 7 wordt de 
uitvoerbaarheid besproken.  
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2. Huidige situatie 
 
 
2.1 Ruimtelijke en functionele aspecten  

 
Op het perceel Brédyk 2 is van oudsher een melkveehouderij gevestigd. In de huidige situatie 
bestaat het complex uit een bedrijfswoning/hoofdboerderij, bedrijfsgebouwen en voer- en 
sleufsilo's.  
Alle gebouwen zijn naast de oorspronkelijke bedrijfswoning/hoofdboerderij geplaatst. Als laatste 
is een melkstal opgericht. De nokrichting van alle gebouwen is in dezelfde richting. 
 
 

 
Fig. 2: Situatieschets nieuwbouw 

 

De verschijningsvorm (zadeldak), de kleur (dak: antraciet; topgevel: groen; windveren en 

deuren: crême-wit) en het materiaalgebruik van de bestaande bedrijfsgebouwen vertonen veel 

gelijkenis.  

 
Rondom het erf is beplanting aanwezig in de vorm van bomen en struiken. De laatst 
aangebrachte beplanting dateert van 2009 en is aangeplant na de bouw van de melkstal. Aan 
de voorzijde, voor de bedrijfswoning, ligt een gracht.  
 
 

 
Fig. 3: Bouwlocatie nieuw te bouwen ligboxenstal 
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De ontsluiting van het erf vindt via twee uitritten plaats, richting Brédyk 2 en de Nijlânsdyk. 
Het perceel ligt aan de rand van het buitengebied en wordt van de bebouwde kom van Stiens 
gescheiden door de provinciale weg.  
Landschappelijk gezien ligt het perceel, in dit deel van Midden-Friesland, in het kleiweidegebied.  
 

 
Fig. 4: Kaart landschaptypen 

 
 
Kenmerkend is de openheid van het landschap, met daarin verspreid liggende bebouwings-
concentraties en met groen omgeven solitaire boerderijen. 
 
In de directe omgeving is aan de zijde van het buitengebied de melkveehouderij de hoofd-
functie en aan de zijde van de bebouwde kom van Stiens is het de woonfunctie. Daartussen ligt 
Brédyk 2 als belangrijke provinciale verbindingsweg.  
 
De noord- en oostkant van het projectgebied wordt begrensd door de Nijlânsdyk en Brédyk 2. 
Aan de zuidzijde door een tochtsloot en bestaande beplanting. De westzijde is onbegrensd en 
maakt deel uit van het open landschap en is nu grasland behorende bij het bedrijf.  
 
 
 
 
Fig. 5: Aanzicht boerderij vanaf provinciale weg 
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3. Beschrijving bouwplan 
 
 
Op onderstaande tekening is de bestaande bebouwing en de nieuwbouw aangegeven. Die nieuwbouw 
vindt dus naast en ten westen van de bestaande gebouwen plaats. 
 
 

         
Fig. 6: Situatieschets nieuwbouw Fig. 7: Luchtfoto bouwlocatie 

 
 
Het gaat om de oprichting van een ligboxenstal naast de melkstal. De locatie is dus aansluitend aan 
het bestaande erf. 
 

   
Fig. 8: Aanzicht nieuwbouwlocatie 

 
De bouwlocatie is in gebruik als weiland en dus onbebouwd.  
 



 
 

 

 

- 6 - 
 
Onderbouwing aanvraag projectbesluit Brédyk 2 te Stiens 26-10-2011, 120275167-10392/jps/sp  

 

Maximaal kunnen 220 melkkoeien in de nieuwe stal gehuisvest worden. Gedurende het weideseizoen 
krijgen de koeien ook weidegang.  
 
De stal wordt ongeveer 80 meter lang en 30 meter breed. Deze maatvoering en dus de oppervlakte 
van de stal (2.400 m2) is nodig voor het gewenste aantal te houden melkkoeien. Het welzijn van 
koeien wordt positief beïnvloed door het bieden van voldoende (bewegings)ruimte aan de dieren. Als 
norm wordt tegenwoordig de zogenaamde maatlat duurzame veehouderij gehanteerd. Deze stal 
voldoet daar aan. 
Zeer bijzonder aan deze stal is ook dat de melkkoeien vanuit de stal naar eigen behoefte, gedurende 
het weideseizoen, voor weidegang kunnen kiezen. Daartoe worden in de zijgevel van de stal, aan de 
weiland-kant, grote deuren aangebracht waardoor de dieren vrijelijk toegang hebben richting de 
huiskavel. 
 
Qua vormgeving, materiaalgebruik en kleurstelling wordt aangesloten bij de bestaande gebouwen.  
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De goot- en nokhoogte zullen respectievelijk 4 en 10,3 meter bedragen. Deze hoogten zijn nodig voor 
de klimaatbeheersing. Door een optimale ventilatie ontstaat een fris stalklimaat en dat draagt in 
belangrijke mate bij aan het welzijn van de melkkoeien. 
 

  
Fig. 10: Bouwtekening dwarsdoorsnede nieuw te bouwen ligboxenstal 

 
 
Ten behoeve van het gebruik van de stal zal erfverharding worden aangelegd en worden voersilo's 
geplaatst. 
 

Fig. 9: Bouwtekening nieuwe ligboxenstal 
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4. Beleid 
 
 
Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit projectbesluit. Er wordt ingegaan op het 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met de gewenste ontwikkeling en/of het 
projectgebied.  
 
 
4.1 Landelijk beleid  

 
 
Nota Ruimte 
Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. Deze nota stelt "ruimte voor 
ontwikkeling" centraal en gaat uit van het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet".  
 
 
Doelstelling 
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin een duidelijk onderscheid is 
gemaakt tussen rijksverantwoordelijkheden en die van anderen.  
Hiermee keert het kabinet terug naar de eigenlijke uitgangspunten van het ruimtelijk rijksbeleid 
en verschuift het accent van "ordening" naar "ontwikkeling". De Nota Ruimte richt zich op de 
belangen en verantwoordelijkheden waar het rijk voor staat en op de doelen die het daarbij 
hanteert. 
 
Meer specifiek richt het kabinet zich in het nationaal ruimtelijk beleid op: 
1. versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
2. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
3. borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
4. borging van de veiligheid. 
 
In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 
2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. De Nota Ruimte is een strategische nota op 
hoofdlijnen, waarin rijksverantwoordelijkheden en die van anderen helder zijn onderscheiden. 
Decentralisatie staat centraal: vele zaken worden overgelaten aan provinciaal en gemeentelijk 
bestuur.  
 
De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen samen de 
nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daar streeft het rijk in het algemeen naar een hogere 
kwaliteit. Met betrekking tot water, natuur en landschap bestaat de nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het IJsselmeergebied, de kust, Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en 
robuuste ecologische verbindingen, werelderfgoedgebieden en nationale landschappen. Ten 
aanzien van landbouw wordt vanuit de Nota Ruimte vooral verwezen naar de reconstructie-
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plannen die voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Overijssel en Gelderland zijn 
opgesteld.  
 
Ten aanzien van de beoogde activiteit: 
• de projectlocatie ligt niet binnen de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur; 
• voor de projectlocatie geldt geen reconstructieplan. 

 
 
4.2 Provinciaal beleid 

 
Het provinciale omgevingsbeleid is opgenomen in het Streekplan "Om de kwaliteit fan de romte" 
Streekplan Fryslân 2007, vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân.  
 
 

       
 
 
In het streekplan worden de hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid in de provincie Fryslân voor 
de komende jaren uiteengezet, met de bedoeling tot een zo goed mogelijke afweging van 
beslissingen ten aanzien van het ruimtelijke beleid te komen. 
 
Bij het streven naar een vitaal platteland wordt ruimte geboden voor ontwikkelingen binnen de 
plaatselijke verhoudingen en kwaliteiten van het gebied. Er wordt getracht een duurzaam 
sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het platteland te vinden met behoud en 
versterking van de bestaande kwaliteiten van het gebied. 
 
In de landbouw zijn twee ontwikkelingsrichtingen zichtbaar. Eén daarvan is een proces van 
schaalvergroting. Hierbij groeien melkveehouderijen in de streekplanperiode door naar ruim 200 
koeien, met uitschieters naar boven.  
 
Voor de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijke situering 
van belang. De maximale maat voor de omvang van een agrarisch bouwblok is minder 
belangrijk dan het leveren van landschappelijk maatwerk. Een goede landschappelijke inpassing 
staat dus voorop.  
 

Fig. 11: Streekplan "Om de kwaliteit van de romte" 
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Ter ondersteuning van de uitvoering van dat maatwerk heeft de provincie een adviesboek en 
het werkboek "De Nije Pleats yn Fryslân" uitgebracht. De laatste biedt, met name in hoofdstuk 
4, praktische handvatten voor de landschappelijke inpassing van de gewenste schaalvergroting. 
Vandaar dat met name dat hoofdstuk leidend is geweest voor deze onderbouwing.  
Op 3 maart 2009 heeft de gemeente Leeuwarderadeel de werkwijze als gemeentelijk beleid 
vastgesteld.  
 
 

4.3 Gemeentelijk beleid 
 
 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Op het perceel zijn het bestemmingsplan Buitengebied Leeuwarderadeel (vastgesteld 22/02/01) 
en de partiële herziening (vastgesteld 2009) daarvan van toepassing. De herziening was nodig 
in verband met een onthouding van goedkeuring op onderdelen en enkele gewenste 
wijzigingen.  

 
De bestemming van het perceel is landelijk gebied. Op de locatie ligt de aanduiding "grond-
gebonden agrarisch bedrijf". Er is sprake van een zogenaamd non-verbaal bouwblok. De pijl 
geeft aan in welke richting uitbreidingen bij voorkeur dienen plaats te vinden.  
 
 

 
 
 
 
Volgens de bebouwingsbepalingen dienen gebouwen en silo's te worden gebouwd binnen een 
bouwperceel met een maximale oppervlakte van 1 ha, met dien verstande dat de breedte ten 
hoogste 100 meter en de diepte ten hoogste 150 meter mag bedragen.  
 
De gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen binnen het bouwperceel bedraagt ten hoogste 
7.500 m2.  
 
Opgenomen is dat de goot- en bouwhoogte ten hoogste respectievelijk 5,5 en 14 meter mag 
bedragen.  
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan omdat de maximaal toegestane oppervlakte 
van gebouwen wordt overschreden. 

Fig. 12: Bestemmingsplankaart 
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Er is in het herziene bestemmingsplan een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen waarmee het 
mogelijk is om 10.000 m2 aan gebouwen toe te staan.  
 
De totale oppervlakte aan gebouwen, incl. het bouwplan, bedraagt omstreeks 11.500 m2. Het 
maximum wordt dus al in de bestaande situatie overschreden. Vandaar ook dat aan het laatste 
bouwplan, de melkstal, in 2007 medewerking is verleend via een artikel 19.1-procedure.  
 
Aan het bouwplan van ongeveer 2.400 m2 kan dus niet via de vrijstellingsbevoegdheid - zoals 
opgenomen in het herzien bestemmingsplan Buitengebied - medewerking worden verleend.  
Vandaar dat een buitenplanse projectbesluitprocedure nodig is. Vanuit het bestemmingsplan is 
onderbouwing voor het projectbesluit aan te dragen.  
 
In de beschrijving in hoofdlijnen (artikel 4.2) zijn de voorwaarden opgenomen die verbonden 
zijn aan de vrijstellingsmogelijkheid om meer bouwoppervlakte toe te staan. 
 
Primair dient te worden aangetoond dat het bedrijf en de voorgestelde groei aan de betrokken 
locatie van de daarbij behorende gronden gebonden is. Door dit criterium wordt uitgesloten dat 
intensieve veehouderijen gebruik kunnen maken van deze bevoegdheid.  
Volgens de begripsomschrijving in het bestemmingsplan wordt het volgende onder grondge-
bonden verstaan.  
 

 
 
 
 
Hier betreft het een melkveehouderij en dat is per definitie een grondgebonden bedrijvigheid. 
Bij deze locatie hoort een oppervlakte van 270 ha aan weilanden waarvan 200 ha als huiskavel 
direct achter de bedrijfsgebouwen. Het merendeel van de gronden ligt dus aansluitend aan de 
bedrijfsgebouwen. Ze worden gebruikt voor het weiden van de melkkoeien en het jongvee, de 
winning van ruwvoer en het uitrijden van de mest. De melkkoeien in de nieuwe stal krijgen ook 
weidegang. Het bijzondere ontwerp maakt zelfs dat de stal te kwalificeren valt als een "Vrije 
keus weidestal". Dieren kunnen, in het weideseizoen, uit eigener beweging dus kiezen voor 
weidegang. Dat kan omdat de stal aansluitend aan de weilanden ligt. Deze wijze van melkvee 
houden is redelijk uniek in Nederland. Daarmee is duidelijk dat het bedrijf en de gewenste 
groei, in de vorm van de nieuwbouw, grondgebonden is. 
 
Secundair kunnen door de gemeente nadere eisen worden gesteld wat betreft de situering van 
de bebouwing (vorm van het bouwblok), de toepassing van erfbeplanting en de sanering van 
eventuele overtollige bebouwing.  

Fig. 13: Begripsomschrijving "grondgebonden agrarisch bedrijf" 
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Dat in verband met de volgende aspecten: 
 
- De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden 
 Alle aangrenzende gronden worden door het bedrijf zelf gebruikt. Er vindt dus geen 

aantasting plaats. 
 
- Het uitzicht van woningen 

Onderstaand figuur maakt duidelijk wat het effect is voor het uitzicht van de woningen in 
de bebouwde kom. Uitgaande van de bestaande situatie hebben de woningen alleen 
uitzicht in zuidwestelijke richting. Omdat de stal, vanuit het zicht van de woningen, achter 
de bestaande gebouwen komt te staan, vindt er vrijwel geen verslechtering plaats. 

 
  

 
Fig. 14: Uitzicht woningen bebouwde kom 

 
- Het bebouwings- en landschapsbeeld 
 De welstandscommissie heeft het bouwplan al goed bevonden en er wordt voldaan aan de 

voorkeursrichting in het bestemmingsplan. Het bebouwingsbeeld wordt dus niet aangetast. 
Het landschapsbeeld is ook nog eens geborgd door de uitwerking van Landschapsbeheer 
Friesland; 

 
- De verkeersveiligheid 
 Door de situering van het gebouw is de verkeersveiligheid niet in het geding.  
 
 
Er is dus voor geen van de aspecten aanleiding om nadere eisen te stellen. 
 
In het bestemmingsplan is algemeen/generiek beleid opgenomen. Algemeen wil ook zeggen dat 
het beleidskader niet voor alle gevallen kan gelden. In de onderbouwing van de artikel 19.1-
procedure voor de melkstal geeft de gemeente al aan dat in het bestemmingsplan geen 
rekening is gehouden met de ontwikkeling van dit soort grote bedrijven. Dit betekent dat door 
de gemeente geaccepteerd is dat medewerking aan de uitbreidingen van dergelijke bedrijven 
alleen via buitenplanse procedures mogelijk is.  
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De landbouwstructuur in Friesland verandert. De komende tien jaar zal het aantal agrariërs 
afnemen van 5.500 naar 4.000 bedrijven in Friesland. Ruim 90% van die agrariërs is 
melkveehouder. De helft van deze melkveehouderijen (ruim 1.700 bedrijven) zal de komende 
tijd willen/moeten uitbreiden. 
Kleine(re) agrarische bedrijven verdwijnen en bij de overblijvende bedrijven is schaalvergroting 
vaker aan de orde. Sommige bedrijven breiden uit en anderen kiezen voor een schaalsprong. Bij 
een schaalsprong heeft het bouwplan betrekking op een nieuwe ligboxenstal. Juist bij de grote 
agrarische bedrijven is vaker sprake van een schaalsprong. De strategie van dergelijke bedrijven 
is gericht op groei.  
 
In het streekplan van de provincie is geen maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte voor 
agrarische bedrijfsgebouwen opgenomen. Het streekplan ziet vooral toe op een goede 
landschappelijke situering van grote agrarische bouwblokken en op aspecten van ruimtelijke 
kwaliteit. In het adviesboek van de Nije Pleats doet men ook de aanbeveling om ruimtelijke 
schaalvergroting primair te richten op het landschappelijk kader. De oppervlakte van een 
bouwperceel is dan de uitkomst van een goed ruimtelijk-landschappelijk plan. Dan dient ook 
flexibel omgegaan te worden met oppervlaktebegrenzingen van agrarische bouwpercelen. Die 
beleidslijn valt ook door te trekken voor het criterium van maximaal oppervlak aan gebouwen.  
 
In het bestemmingsplan (7.500 m2) en in de partiële herziening (10.000 m2) is tot een bepaald 
maximum rekening gehouden met de benodigde uitbreidingsruimte; via een vrijstelling kan dan 
een grotere oppervlakte toegestaan worden.  
 
Dit bedrijf overschrijdt dat maximum, uitgaand van de partiële herziening, met 1.500 m2. Deze 
vrijstellingsbevoegdheid is dus niet toereikend.  
 
Een overschrijding als deze zal slechts in zeer incidentele gevallen voorkomen. Bedrijven met 
een dergelijke omvang zijn en blijven een zeldzaamheid.  
 
De uitbreiding vindt plaats binnen het maximaal toegestane bouwperceel.  
 
Het ruimtelijke beeld dat ontstaat, dient ook te worden getoetst aan de kenmerken die zijn 
opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen; artikel 4 "Landelijk gebied", bestemmingsplan 
Buitengebied: 
 
- er is sprake van het bij elkaar groeperen van gebouwen op het bouwperceel, de compacte 

opstelling leidt er daarom toe dat de nieuwbouw geen negatieve invloed heeft op het open 
karakter van het omringende landschap; 

- er is aansluiting gezocht op het aanwezige bebouwingspatroon:  
o de nieuwe stal wordt gebouwd in de richting van de op de plankaart aangegeven 

"voorkeursrichting uitbreiding agrarisch bedrijf"; 
o de ligboxenstal wordt het vijfde stalgebouw met een gelijksoortige verschijningsvorm; 
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Fig. 15: Aanzicht vanaf de provinciale weg 
 

- bij de hoofdvorm van het nieuwe gebouw is sprake van één bouwlaag met een 
nadrukkelijke kap. 

 

   

  Fig. 16: Vooraanzicht ligboxenstal  

 
- De nokrichting van de te bouwen ligboxenstal komt overeen met de reeds bestaande 

bedrijfsgebouwen op het bouwperceel. 
 
 
De gemeente kan, als sprake is van onevenredige aantasting van het uitzicht van woningen en 
het bebouwings- en landschapsbeeld, nadere eisen stellen met betrekking tot de plaats en de 
afmetingen van gebouwen. Omdat er door de situering van de nieuwbouw geen onevenredige 
aantasting optreedt, is het stellen van nadere eisen niet nodig. De nieuwbouw vindt in de 
richting van de op de bestemmingsplankaart aangegeven voorkeursrichting plaats en de afstand 
ten opzichte van de bestaande melkstal is minder dan 20 meter. De nieuwbouw vraagt alleen 
om een verdieping van het bouwperceel en de breedte blijft gelijk.  
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Welstandsnota  
De aanvraag bouwvergunning is getoetst aan de welstandsnota. De locatie ligt in het landelijk 
gebied. De nadruk ligt hierbij op het behoud en waar mogelijk het versterken van de bestaande 
en/of gewenste kwaliteit. De klemtoon ligt daarbij op handhaven en respecteren. Daarvoor 
gelden de volgende criteria.  
 
 

  
Fig. 17: Criteria welstandsnota landelijk gebied 

 
De welstandscommissie heeft de bouwaanvraag al beoordeeld en akkoord bevonden. Het advies 
van 13 oktober 2010 is als bijlage bijgevoegd.  
 
 

4.4 Conclusie  
 
Het bouwplan resulteert in een grotere oppervlakte gebouwen dan volgens het bestemmings-
plan per recht of vrijstellingsbevoegdheid maximaal is toegestaan.  
De gemeente is van oordeel dat voor dit soort incidentele gevallen een buitenplanse procedure 
dient te worden gevolgd.  
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- Er is sprake van een grondgebonden bedrijf en ook de uitbreiding is grondgebonden.  
 
- Er wordt voldaan aan de uitbreidingsrichting in het bestemmingsplan.  
 
- Nieuwbouw vindt binnen het bouwperceel plaats.  
 
- De welstandscommissie heeft het bouwplan positief beoordeeld.  
 
- Uitzicht van woningen wordt nauwelijks aangetast.  
 
- Het beleid van de provincie, dat overgenomen is door de gemeente, acht de landschappe-

lijke inpassing leidend bij het toetsen van schaalvergroting. De goede landschappelijke 
inpassing is geborgd door het positieve advies van welstand en de inpassingstekening van 
Landschapsbeheer Friesland. Daarmee wordt ook voldaan aan de uitgangspunten van  
"De Nije Pleats yn Fryslân". 

 
Omdat het een grondgebonden initiatief is en er geen aantasting zal optreden van de ruimtelijk 
van belang zijnde aspecten/belangen, is het verantwoord om medewerking te verlenen aan het 
bouwplan.  
 
In het kader van de procedure voor de partiële herziening heeft de Raad van State een belang-
wekkende uitspraak (zaaknummer 201003276/1/R3) gedaan. De uitspraak heeft betrekking op 
de vrijstellingsmogelijkheid om grotere stalgebouwen toe te staan.  
De afdeling achtte, voor de beoordeling van de inpasbaarheid van grotere stalgebouwen, van 
belang dat ook voldaan moet worden aan de bebouwingsbepalingen uit het bestemmingsplan; 
zijnde de bouwvoorschriften en de maatvoering van het bouwblok. In dit geval wordt daar aan 
voldaan.  
Daarnaast is met behulp van de uitwerking van Landschapsbeheer Friesland een goede 
inpasbaarheid kwalitatief voldoende aannemelijk gemaakt.  
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5. Milieu- en omgevingsaspecten 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Per paragraaf wordt 
ingegaan op het geldende beleid voor de verschillende aspecten en op de wijze waarop dit van invloed 
is op het voorliggende plan. 
 

 
5.1 Landschappelijke inpassing 

 
Overeenkomstig de systematiek van hoofdstuk 4 van het werkboek "De Nije Pleats yn Fryslân" 
dient het bouwplan landschappelijk te worden ingepast.  
Het bouwplan is in overleg met de gemeente vooraf niet voorgelegd aan de werkgroep. Reden 
is dat het bouwplan al was voorgelegd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem waardoor een 
belangrijk onderdeel van de inpassing al behandeld was. Alleen de aan te brengen (erf)beplan-
ting behoefde nog aandacht. Vandaar dat dat separaat is voorgelegd aan Landschapsbeheer 
Friesland.  
 
Door de toetsing van het bouwplan door de welstandscommissie en de door Landschapsbeheer 
Friesland gemaakte inpassing is geborgd dat het bouwplan voldoet aan de uitgangspunten van 
"De Nije Pleats yn Fryslân". Beide instanties maken immers deel uit van de werkgroep en zijn in 
wezen verantwoordelijk voor het voldoen aan de uitgangspunten. 
 
Op verzoek van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel heeft in latere instantie zekerheidshalve 
toch terugkoppeling plaatsgevonden met het kernteam Nije Pleats. Zij hebben bevestigd dat 
een integrale werksessie niets zou hebben toegevoegd of nog kan toevoegen aan de huidige 
uitkomst die bereikt is via de traditionele werkwijze. De betreffende brief van het kernteam is 
als bijlage bijgevoegd. 
 
Ruimtelijk gezien kan er op een aantal manieren kwaliteit op de locatie worden gebracht. De 
manier waarop verschilt per landschapstype. Aandacht dient er te zijn voor de karakteristiek van 
het boerenerf in het landschap, de uitbreiding van het erf, de plaatsing van het gebouw binnen 
het erf en de ontsluiting van het erf. Daarnaast verdient ook de erfbeplanting aandacht.  
 
Enkele van belang zijnde uitgangspunten voor de inpassing:  
1. Deze locatie ligt in het open kleiweidegebied.  
2. Het erf is als punt tegen Brédyk 2 aan gelegen. De bebouwing is nu haaks gesitueerd ten 

opzichte van Brédyk 2. Zoals ook het bestemmingsplan aangeeft, is er maar één 
uitbreidingsrichting mogelijk, namelijk in westelijke richting. 

            
Fig. 18: Uitbreidingsrichting 
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Bouwen aan die zijde heeft de minste invloed op de openheid van het omliggende gebied.  
De bestaande doorzichten blijven vrijwel ongeschonden.  

3. Het verkavelingspatroon is te herkennen als een hoekige strokenverkaveling.  
 
Landschapsbeheer Friesland is gevraagd om het aspect erfbeplanting nader uit te werken. Met 
als resultaat onderstaand inpassingsbeeld. De erfbeplanting zal zo worden uitgevoerd.  

   
Fig. 19: Kaart landschappelijke inpassing (erfbeplanting) 

 

 
 
Het inpassingsplan is ook als bijlage bijgevoegd.  
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Ook de welstandscommissie heeft het bouwplan, op een eerder moment, beoordeeld. Het 
advies is als bijlage bijgevoegd. De commissie is van oordeel dat deze stal, qua plaatsing, de 
laatste mag zijn in de reeks en is dus positief in haar eindoordeel. Het bouwplan is aangepast 
aan de overige kritiekpunten. 
 
 
Conclusie 
Door de plaats van de stal, de verschijningsvorm, het materiaal- en kleurgebruik en de 
erfbeplanting vindt er een goede inpassing plaats.  
Het positieve advies van de welstandscommissie en de uitwerking van Landschapsbeheer 
Friesland zijn een voldoende waarborg dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van "De Nije 
Pleats yn Fryslân".  
 
 

5.2 Bedrijven en milieuzonering 
 
Ten behoeve van een passende afstand rond bedrijven en instellingen ten opzichte van 
gevoelige functies is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem 
"Bedrijven en milieuzonering" (2009) ontwikkeld in de vorm van een bedrijvenlijst, waarin de 
bedrijven en instellingen zijn gecategoriseerd op hun milieueffecten.  
In het door VNG uitgegeven "Bedrijven en milieuzonering" valt een melkveebedrijf onder 0121 
Fokken en houden van rundvee. In de bedrijvenlijst voor rundveebedrijven wordt als norm een 
afstand van 100 meter aangehouden. Deze afstand is gebaseerd op het aspect geur. Voor 
geluid en stof is de afstand 30 meter en voor gevaar is geen zone aanwezig. 
Zowel in de huidige, als in de situatie waarbij de gewenste ontwikkeling heeft plaatsgevonden, 
liggen bestaande woningen van derden buiten de zone van 100 meter. 
Voor de toelaatbaarheid van agrarische bedrijven en objecten in de omgeving daarvan is een 
specifieke toets aan de relevante regelgeving aan de orde. In dit geval de vergunning Wet 
milieubeheer en ook de Wet geurhinder en veehouderij. Dit wordt in 5.3 beschreven. 
 
 

5.3 Geurhinder 
 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt per 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van melkveehouderijen.  
 
De volgende afstanden, emissiepunt dierenverblijf - geurgevoelige objecten, zijn dan van belang:  
 

Omgeving Afstand vereist 
Binnen bebouwde kom 100 m 
Buiten bebouwde kom 50 m 

 



 
 

 

 

- 20 - 
 
Onderbouwing aanvraag projectbesluit Brédyk 2 te Stiens 26-10-2011, 120275167-10392/jps/sp  

 

In de directe omgeving van het bedrijf zijn woningen gelegen:    
 binnen bebouwde kom  
 buiten bebouwde kom  

 
Binnen de vereiste afstand van 100 meter, gerekend vanaf een emissiepunt van een dieren-
verblijf, komt geen woning van derden voor. De gehele inrichting - de bestaande stallen en de 
nieuwe stal - voldoet aan de vereiste afstand. Daarmee staat vast dat er geen geurhinder kan 
optreden richting omliggende burgerwoningen.  
 
Als bijlage is een memo van de milieuadviesdienst van de gemeente toegevoegd. Daaruit is af 
te leiden dat voldaan wordt aan de gewenste afstand van 100 meter.  
 

 
5.4 Wet ammoniak en veehouderij en Besluit huisvesting 

 
Een kwetsbaar gebied is een gebied dat op grond van de Interim-wet ammoniak en veehouderij 
voor 1 januari 2002 als voor verzuringgevoelig gebied werd aangemerkt en dat deel uitmaakt 
van de door de provincie op grond van artikel 2 lid 3 van de Wav vastgestelde Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Ingevolge deze kaart ligt het bedrijf niet binnen 250 meter van een 
kwetsbaar gebied. 
 
Ingevolge een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderijen mogen alleen zeer kwetsbare 
gebieden worden aangewezen. Op grond van de wijziging van de Wav wijst de provincie 
gebieden aan die als zeer kwetsbaar moeten worden aangemerkt. 
Gedeputeerde Staten van Friesland hebben op 29 januari 2008 aan Provinciale Staten een 
voorstel gedaan tot het aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden op grond van de Wet 
ammoniak en veehouderij (Wav). Het besluit van GS hierover is vastgesteld. 
 
Het bedrijf valt buiten 250 meter van een dergelijk gebied, het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied 
ligt op vele kilometers. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 20: Zeer kwetsbare natuurgebieden (bron: provincie Fryslân) 
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De nieuwe stal moet ook voldoen aan het Besluit huisvesting. Voor nieuwe stallen geldt dan een 
maximale emissiegrenswaarde. Omdat de melkkoeien in die stal weidegang krijgen, wordt 
voldaan een de maximale emissiegrenswaarde van 9,5 kilo. Vandaar dat er geen emissiearm 
stalsysteem hoeft te worden toegepast.  
 
 

5.5 Ecologie 
 
Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening te worden gehouden 
met de Natuurbeschermingswet (1998) en de Flora- en faunawet (2002). Hierbij dient te 
worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de gunstige staat van 
instandhouding van eventueel voorkomende waardevolle dier- en plantensoorten niet in het 
geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescher-
ming.  
 
De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat voor alle Natura 2000-gebieden binnen drie jaar 
na aanwijzing een beheerplan wordt vastgesteld. Hiermee krijgen beheerders, gebruikers en 
belanghebbenden meer duidelijkheid over welke activiteiten in of nabij het gebied toelaatbaar zijn.  
 
Projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de gebieden kunnen verslechteren of die een 
verstorend effect hebben op de soorten, mogen niet worden gerealiseerd of verricht zonder of in 
strijd met een daartoe verleende vergunning (artikel 19d Nbw). Bevoegd gezag voor het verlenen 
van een natuurbeschermingswetvergunning is in principe het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie waarin het aangewezen gebied is gelegen. In bepaalde gevallen is de minister van 
LNV bevoegd gezag.  
 
De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt tevens de reeds aangewezen natuurmonumenten. 
Ook voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor een natuurmonument geldt een vergunning-
plicht (artikel 16 Nbw).  
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Fig. 21: Ligging ten opzichte van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

 
 
Op een afstand van circa 7.500 meter is de "Groote Wielen" gelegen. Dit gebied is aangewezen 
als Habitat- en Vogelrichtlijngebied.  
Op een afstand van circa 9.000 meter is de "Waddenzee" gelegen. Dit gebied is aangemeld als 
Habitat- en Vogelrichtlijngebied. 
 
 
Gebiedsbescherming 
Ten aanzien van de gebiedsbescherming staat vast dat het projectgebied niet is gelegen in of 
nabij een Natura 2000-(natuurbeschermings)gebied.  
 
 
Soortenbescherming 
Het volgende is van toepassing:  
• Op de bouwlocatie is nu sprake van weiland/productie-grasland en dus niet van begroeiing 

met een mogelijk hoge ecologische waarde. 
• Gegeven de terreinkenmerken kunnen geen nestplaatsen van vogelsoorten (rode lijst) met 

een vaste verblijfplaats (zoals specht, roofvogel, uil) aanwezig zijn. Het betreffende perceel 
wordt ook jaarlijks, zijnde weiland, intensief bewerkt.  

 
Er komen geen te beschermen dieren/planten voor, omdat die er niet voor kunnen komen, en 
dus kan er geen negatieve invloed op beschermde soorten optreden. 
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5.6 Archeologie 
 
In 1992 werd het Europese "Verdrag van Malta" ondertekend door een groot aantal EU-landen, 
waaronder ook Nederland, met als doel om het (Europese) archeologische erfgoed veilig te 
stellen. Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de 
Monumentenwet gewijzigd. De bescherming van archeologische waarden is geregeld in de Wet 
op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die onderdeel uitmaakt van de Monumenten-
wet.  
 
Deze wet heeft twee belangrijke uitgangspunten:  

- behoud van de archeologische waarden in hun originele context in de bodem (in situ), of 
als dit niet mogelijk is door opgraving en documentatie (ex situ); 

- de verstoorder betaalt.  

 
Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, moet het bestemmings-
plan, indien nodig, een bescherming bieden voor archeologisch waardevolle gebieden. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een aanlegvergunningenstelsel. Dat is in het vigerend 
bestemmingsplan niet het geval.  
Om na te gaan of er archeologische waarden geschaad kunnen worden, is de Friese 
Monumentenkaart Extra (FAMKE) geraadpleegd. Deze kaart geeft de verwachtingswaarde voor 
twee tijdsperioden; de steentijd-bronstijd en de ijzertijd-middeleeuwen.  
 

 
Fig. 22: Friese Monumentenkaart Extra (FAMKE) (steentijd) 

 
De aangegeven kleur betekent dat er geen onderzoek nodig is.  
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Fig. 23: Friese Monumentenkaart Extra (FAMKE) (ijzertijd-middeleeuwen) 

 
 
Wat de ijzertijd-bronstijd betreft, adviseert de provincie karterend onderzoek 2. Inhoudende dat 
bij een planomvang groter dan 2.500 m2 een onderzoek moet plaatsvinden. Onderhavig 
projectbesluit is direct gekoppeld aan de bouwaanvraag. Omdat de stal een oppervlakte heeft 
van 2.400 m2 (alleen die grond wordt geroerd), wordt de 2.500 m2 niet overschreden en is dus 
geen onderzoek nodig.  
 
Verwacht mag worden dat het bouwplan geen negatieve gevolgen heeft voor archeologische 
waarden.  
 
 

5.7 Water 
 
Duidelijk wordt gemaakt hoe het vigerend waterbeleid van het Wetterskip Fryslân is vertaald 
naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen, hoe met water in dit plan wordt omgegaan 
en op welke wijze de inrichtingsmaatregelen bijdragen aan "Veiligheid, Voldoende en Schoon 
Water". 
 
De watertoets is verplicht bij alle ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, provincies en 
gemeenten.  
 
Watertoets  
Voor dit plan is het principe "waterneutraal bouwen" gevolgd. Dat wil zeggen dat, omdat het 
verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om piekafvoeren 
op te vangen.  
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Het Wetterskip Fryslân geeft via een beoordeling aan hoe omgegaan kan worden met de afvoer 
van hemelwater. Hierbij wordt uitgegaan van duurzame oplossingen, waarbij het hemelwater en 
daarmee het watersysteem niet negatief wordt belast. 
Het gescheiden afgevoerde hemelwater dient in de bodem, of in het oppervlaktewater te 
worden geborgen. Hierbij dient te worden voorkomen dat wateroverlast optreedt. Bij 
nieuwbouw/herbouw van stallen wordt de hemelwaterafvoer niet gekoppeld aan de riolering. 
Het infiltreren van hemelwater in de bodem heeft de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, kan 
het naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierbij dient er voldoende waterbergende 
capaciteit te zijn.  
 
De nieuw te bouwen stal krijgt een oppervlakte van 2.400 m2 en aan erfverharding wordt 
ongeveer 600 m² aangelegd. Het te verharden oppervlak neemt totaal toe met 3.000 m². Het 
regenwater zal vanaf de erfverharding afvloeien richting omliggende gronden.  
 
Door de toename van het verharde oppervlak is er sprake van een versnelde afvoer van 
neerslag. Om hier geen overlast van te ondervinden, moet dit worden opgevangen middels 
extra waterberging. Het Wetterskip Fryslân geeft in haar wateradvies aan dat 10% van de 
toename van het verharde oppervlak als nieuw oppervlaktewater moet worden aangelegd. Dit 
zal plaatsvinden in de vorm van een verbreding van een bestaande sloot achter de bedrijfs-
gebouwen.  
 

    
Fig. 24: Kaart te verbreden sloot 

 
Het wateradvies van het Wetterskip Fryslân is als bijlage bijgevoegd. 
 
Het functioneren van het huidige watersysteem (doorstroming, afwatering, realiseren van het 
gewenste peil), zal door uitvoering van het bouwplan niet verslechteren.  
 
Het gebruik van niet-uitlogende materialen is conform het advies van de Dubo-richtlijn 
(Duurzaam Bouwen). In het Lozingenbesluit Bodembescherming staat dat niet verontreinigd 
hemelwater in principe in de bodem geïnfiltreerd kan worden of afgevoerd kan worden naar het 
oppervlaktewater, ook als dat in contact is geweest met oppervlakken als daken. Bij de bouw 
wordt geen gebruik gemaakt van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en lood, 
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teerhoudende dakbedekking (PAK's) en met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout, 
waardoor het geen probleem is om het hemelwater af te voeren naar de sloot.  
 
 

5.8 Luchtkwaliteit 
 
Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als deel van de Wet milieubeheer 
(titel 5.2 in de Wm). Met de inwerkingtreding van deze wet is het Besluit luchtkwaliteit 2005 
(Blk) vervallen. 
De kern van deze wet bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen en voorziet in het 
zogenaamd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het bevat een 
gebiedsgerichte aanpak en zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen. Projecten die passen in dit programma hoeven niet meer te worden getoetst 
aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 
Ook projecten die "niet in betekenende mate" (NIBM) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 
hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen voor luchtkwaliteit. De criteria om te 
kunnen beoordelen of voor een project sprake is van NIBM zijn vastgelegd in de AMvB-NIBM. 
 
In bijlage 8 "Beoordeling luchtkwaliteit / fijnstof" is nader uiteengezet dat de uitbreiding niet in 
betekenende mate van invloed is op de luchtkwaliteit.  
 
Nadere toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen uit de Wet milieubeheer is dus niet noodzakelijk.  
 
 

5.9 Wet geluidhinder 
 
 
Wegverkeerslawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen in principe een geluidzone. De 
breedte van de zone is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk 
gebied en van het aantal rijstroken. 
De Wgh onderscheidt geluidsgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) enerzijds en niet-
geluidsgevoelige objecten anderzijds. Het is slechts de bedoeling om de agrarische bedrijfs-
bebouwing uit te breiden. Een agrarisch bedrijf is geen geluidsgevoelig object en er worden 
geen nieuwe geluidsgevoelige functies of objecten aan het bedrijf toegevoegd. Een akoestisch 
onderzoek is niet nodig. De Wgh levert voor het bouwplan geen belemmeringen op. 
 
Geluidhinder richting omgeving 
In het kader van de Wet milieubeheer is een aanvraag ingediend voor een milieuvergunning. 
De uitbreiding zal moeten voldoen aan de geluidwaarden in de vigerende vergunning. Zodoende 
wordt gewaarborgd dat er geen hinder optreedt richting de omgeving.  
Het gaat om de nieuwbouw van een ligboxenstal die alleen dient als veestalling. Een toename 
van de geluidproductie is daarom niet of nauwelijks aan de orde. Daarmee is voldoende 
aannemelijk dat voldaan kan worden aan de vergunde geluidwaarden.  
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5.10 Externe veiligheid 
 
 
Inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is op 27 oktober 2004 in werking getreden, 
daarbij hoort de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Het Revi is in 2007 herzien, de 
afstanden met betrekking tot bestaande situaties zijn hierin verkleind ten opzichte van nieuwe 
situaties. Het besluit heeft gevolgen voor de ruimtelijke ordening en dus ook voor het 
bestemmingsplan. Bij het plannen van risicogevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) in de 
omgeving van een risicovolle inrichting moet op basis van het Bevi op bindende wijze rekening 
gehouden worden met de mogelijke invloed van die inrichting. Op grond van het besluit gelden 
bepaalde normeringafstanden tussen risicovolle en risicogevoelige functies. Voor de bepaling 
van de risicogevoelige en risicovolle inrichtingen in het plangebied kan onder meer gebruik 
worden gemaakt van de Risicokaart van de provincie Fryslân.  
Het plangebied betreft geen risicovolle inrichting. In de directe omgeving van het plangebied 
zijn ook geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Dit levert geen belemmeringen op voor het 
bouwplan. 
 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen  
Het plangebied ligt aan Brédyk 2. Over deze weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 
Dat vervoer is niet belemmerend voor het bouwplan. 
 
 
Buisleidingen  
Na raadpleging van de risicokaart Friesland is gebleken dat langs de N357 een buisleiding 
(40 bar en 4 inch) van de Gasunie ligt. De afstand is zodanig dat deze leiding geen consequen-
ties heeft voor het bouwplan. 

 
 
5.11 Bodemkwaliteit 

 
Ten behoeve van de bouwactiviteiten moeten bodemgegevens bekend zijn. Er mag alleen 
gebouwd worden wanneer bekend is dat de grond een goede kwaliteit heeft.  
De noodzaak van het uitvoeren van een bodemonderzoek is er echter niet als de verblijftijd van 
personen in het gebouw minder is dan 2,5 uren per dag. De verblijftijd in de aangevraagde stal 
is korter en daarom is een bodemonderzoek geen vereiste.  
Volledigheidshalve kan op grond van historische gegevens - de locatie wordt sinds mensen-
heugenis als weiland gebruikt - gesteld worden dat het een onverdachte locatie is. Ook dat 
geeft aan dat een bodemonderzoek niet zinvol is.  
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Via de site van de provincie Fryslân is toegang te krijgen tot www.bodemloket.nl. De bodem-
kwaliteit in de omgeving van een project is daarop te raadplegen. Volgens navolgende kaart zijn 
er geen bodemverontreinigingen aanwezig.  

 
 

   
  Fig. 25: Kaart bodemkwaliteit (bron: www.bodemloket.nl)   

 
 
5.12 Verkeer/parkeerruimte/ontsluiting 

 
Het aantal verkeersbewegingen (aan- en afvoer vee, melktransport en aanvoer grond en 
hulpstoffen)  zal nauwelijks toenemen. Relativerend is ook de ligging naast en de directe 
aansluiting op Brédyk 2; een provinciale verbindingsweg met een hoge verkeersintensiteit.  
 
Op het eigen erf is ruim voldoende gelegenheid om te manoeuvreren en te parkeren.  
 
De bestaande ontsluiting, twee uitwegen via de Nijlânsdyk, hoeft niet te worden aangepast voor 
dit bouwplan.  

 
 

http://www.bodemloket.nl/�
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6. Juridische toelichting 
 
 
6.1 Vormgeving 

 
Zoals in de inleiding is aangegeven, is er voor gekozen het onderhavige project mogelijk te 
maken door middel van een zogenaamd projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro. 
Een projectbesluit bestaat in ieder geval uit een goede ruimtelijke onderbouwing (3.10 lid 2 
Wro) en uit een projectkaart die het mogelijk maakt om in een digitale omgeving de plannen 
weer te geven en de locatie (geometrische plaatsbepaling) vast te leggen.  
Een deel van het perceel Brédyk 2 is in het projectbesluit meegenomen. Te verwachten valt dat 
de regels zoals nu opgenomen in het vigerende bestemmingsplan ook terecht zullen komen in 
de toekomstige herziening van bestemmingsplan Buitengebied. 
 
 

6.2 Procedure 
 
In artikel 3.11 Wro is bepaald dat voor projectbesluiten de bestemmingsplanprocedure als 
beschreven in artikel 3.8 Wro tweede tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing is. 
Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, nieuws-, of huis-aan-
huisbladen wordt het ontwerp-projectbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen. Na 
afloop van de termijn van de terinzagelegging stelt het college van burgemeester en 
wethouders het projectbesluit - al dan niet gewijzigd - uiterlijk 12 weken na de termijn van 
terinzagelegging vast. Deze procedure is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Na de vaststelling van het projectbesluit maakt het college van burgemeester en wethouders 
het vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde projectbesluit ter inzage. Indien het 
projectbesluit ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan zienswijzen van 
Gedeputeerde Staten en/of de VROM-inspectie, wordt het vaststellingsbesluit door de 
gemeenteraad uiterlijk twee weken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee 
weken na vaststelling het projectbesluit ter inzage gelegd. Indien door Gedeputeerde Staten of 
de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze zienswijze niet volledig is overgenomen, 
wordt het vaststellingsbesluit na zes weken na de vaststelling van het projectbesluit 
bekendgemaakt. De termijn van bekendmaking van de vaststelling van het projectbesluit na zes 
weken geldt eveneens indien er door de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen zijn 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp-projectbesluit. Uiterlijk zes weken na bekendmaking 
van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
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7. Uitvoerbaarheid 
 
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een plan. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 
 
7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
7.1.1 Overleg 
Bij de voorbereiding van een projectbesluit dient op grond van artikel 5.1.1, eerste lid Bro overleg 

gepleegd te worden met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 

diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn met de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 

zijn met de behartiging van belangen welke in het projectbesluit in het geding zijn.  

In dit kader is het voorontwerp projectbesluit voor advies toegezonden aan de volgende instanties: 
1. Provincie Fryslân 
2. VROM-inspectie 
3. Wetterskip Fryslân 

 
De ontvangen overlegreacties zijn als bijlage bijgevoegd. Een samenvatting van de overlegreacties is 
met een gemeentelijke reactie opgenomen in deze toelichting. Tevens is vermeld of de overlegreactie 
aanleiding geeft tot aanpassen van het projectbesluit. 
 

1. Provincie Fryslân 
Postbus 20120 
8900 HM  LEEUWARDEN 

 
De Provincie geeft aan: 
De provincie heeft het plan op 14 juni 2011 ter advisering ontvangen. De provinciale belangen in het 

plan geven aanleiding tot het maken van opmerkingen. Bij brief d.d. 27 april 2011 heeft de provincie 

de gemeente op de hoogte gebracht van het maatschappelijk debat en de daarop volgende politieke 

heroverweging over schaalvergroting in de landbouw, respectievelijk megastallen. De staatssecretaris 

van Economische Zaken, Landbouw en innovatie heeft onlangs in een brief gemeenten en provincies 

verzocht om gedurende de maatschappelijke discussie niet mee te werken aan nieuwe aanvragen 

waarbij bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn voor stallen groter dan 300 NGE en voor stallen met 

meer dan één bouwlaag. Hiermee wordt feitelijk een tijdelijke stop op megastallen nagestreefd.  

Op basis van die brief van de staatssecretaris en de voorgenomen heroverweging van beleid door de 

provincie, heeft de provincie de gemeente verzocht om gedurende de maatschappelijke discussie en 

de heroverweging van het provinciale beleid niet mee te werken aan aanvragen voor een 

omgevingsvergunning die bij de gemeente zijn of worden ingediend en die: 

• niet passen in een geldend bestemmingsplan, en 
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• leiden tot een veehouderij op één agrarisch bouwvlak die groter is dan 300 NGE (o.a. 
250 melkkoeien (excl. kalfkoeien/jongvee), 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokzeugen, 
120.000 leghennen, of 220.000 vleeskuikens): vertaald in een ruimtelijke maat gaat 
het om een agrarisch bouwblok van om en nabij 2,5 ha. 

 
In de brief d.d. 27 april 2011 heeft de provincie verder aangekondigd dat zij zich genoodzaakt zien per 
geval een gemotiveerde zienswijze in te dienen en zo nodig een reactieve aanwijzing te geven, als de 
gemeente toch mocht besluiten om planologisch mee te werken aan een grootschalig initiatief groter 
dan 300 NGE. 
De provincie constateert dat het voorliggende voorontwerp-projectbesluit voorziet in een ontwikkeling 
zoals geschetst in hun brief d.d. 27 april 2011. De provincie merkt op dat de beoogde bouw van de 
ligboxenstal niet direct betrekking heeft op een verbetering van het dierenwelzijn, maar vooral gericht 
zal zijn op een uitbreiding van de veestapel. 
De provincie adviseert de gemeente in navolging van de beschreven beleidslijn het plan vooralsnog 
niet verder in procedure te brengen. Mocht de gemeente niettemin toch besluiten het plan verder in 
procedure te brengen, dan ziet de provincie zich genoodzaakt een zienswijze in te dienen. Wanneer 
het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, acht de provincie toezending van het plan noodzakelijk. 
 

Reactie gemeente 
De gemeente heeft de bouwaanvraag eerste fase op 21 oktober 2009 ontvangen van de 
heer P.B. de Boer. Deze bouwaanvraag impliceert een verzoek tot bestemmingsplanwijziging. 
In de overlegreactie van de provincie Fryslân, d.d. 12 juli 2011 met kenmerk 00962342, staat 
aangegeven dat het voorliggende voorontwerp-projectbesluit voorziet in een ontwikkeling zoals wordt 
geschetst in de brief van staatssecretaris Bleker d.d. 15 maart 2011 met referentie 190160. In deze 
brief van het Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie staat aangegeven dat 
staatsecretaris Bleker de motie van de leden Grashoff en Van Veldhoven (28286, nr. 488) onder de 
aandacht zal brengen van provincies en gemeenten met het verzoek gedurende de maatschappelijke 
discussie over megastallen niet mee te werken aan nieuwe aanvragen waarbij 
bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn voor stallen groter dan 300 NGE.  
De aanvraag van de heer P.B. de Boer is ingediend op 21 oktober 2009 en daarom is er in relatie tot 
de brief van staatssecretaris Bleker sprake van een bestaande aanvraag waarbij een 
bestemmingsplanwijziging nodig is. 
 
Conclusie: aangezien er sprake is van een bestaande aanvraag waarbij een bestemmingsplanwijziging 
nodig is groter dan 300 NGE en geen nieuwe aanvraag, is er geen strijdigheid met de brief van 
staatssecretaris Bleker. Deze overlegreactie van de provincie wordt dan ook voor kennisgeving 
aangenomen. 
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VROM-inspectie 
Postbus 16191 
2500 BD  DEN HAAG 

 
De VROM-inspectie geeft aan: 
De VROM-inspectie geeft in haar overlegreactie aan dat het plan de betrokken rijksdiensten geen 
aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB 
(Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid). 
 

2. Wetterskip Fryslân 
Postbus 36 
8900 AA  LEEUWARDEN 

  
Wetterskip Fryslân heeft geen overlegreactie ingediend. 
 
7.1.2 Inspraak 
Conform de inspraakverordening hebben de stukken betreffende het voornemen voor een 

projectbesluit vanaf 22 juni gedurende vier weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een 

inspraakreactie in te dienen. Er is één gelijkluidende inspraakreactie ingediend door: 

 

1. D. de Haan, Gysbert Japixstraat 37, 9051 EP  STIENS; 
2. J. v.d. Meer, Swanneblomstrjitte 30, 9051 GA  STIENS; 
3. G.B. Ringia, Moundyk 2, 9051 AH  STIENS; 
4. K.P. Boonstra, Bredyk 23, 9051 HZ  STIENS; 
5. H. Fokkema, Ljurkstrjitte 40-B, 9051 AM  STIENS; 
6. Fam. Spoelstra, Tongerboutstrjitte 6, 9051 EV  STIENS; 
7. J. Feenstra, Wythusterwei 31, 9051 EC  STIENS; 
8. W.F. de Jong, Wythusterwei 29, 9051 EC  STIENS; 
9. W. Visser, Wythusterwei 27, 9051 EC  STIENS; 
10. Fam. Terpstra, Wythusterwei 23, 9051 EC  STIENS; 
11. Fam. Hoekstra, Dr. W. Kokstrjitte 22, 9051 EB  STIENS; 
12. Fam. Ynsen, Dr. W. Kokstrjitte 28, 9051 EB  STIENS; 
13. H. Tj. Sikkes, Trompethoarn 2, 9051 MP  STIENS; 
14. J.J. van der Meer, Pim Mulierwei 6, 9051 KA  STIENS; 
15. D. Segenhout, Ophirstrjitte 28, 9051 LW  STIENS 
 

In deze reactie wordt het volgende aangegeven: 

 

A. Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
Uit de bouwaanvraag blijkt dat het hier een eenmanszaak betreft, dus een bedrijf zonder personeel. 

Aan de werkgelegenheid in de gemeente geeft dit bedrijf dus geen noemenswaardige bijdrage. Door 
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de bouw van deze zoveelste stal bij dit bedrijf moet de gemeenschap buigen voor één persoon. Men 

zou verwachten, dat een gemeente opkomt voor alle inwoners van hun gemeente. 

 

Reactie gemeente 
In casu is sprake van een ruimtelijke procedure. Inspraakreacties dienen dan ook uitsluitend een 
relatie te hebben met ruimtelijk relevante aangelegenheden. 
De rechtsvorm van de aanvrager is niet van belang bij de ruimtelijke beoordeling. Ook het 
werkgelegenheidsaspect is geen ruimtelijke beoordelingsgrond. 
Omdat deze reactie van de appellanten geen ruimtelijke grondslag heeft, zijn ze ruimtelijk niet 
relevant. Derhalve is deze inspraakreactie dan ook ongegrond.  
 

B. Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
Een bedrijf met een dergelijke omvang en met een dergelijke situering aan de westkant van het dorp 

brengt consequenties met zich mee. Deze kunnen hele grote nadelige gevolgen voor met name de 

volksgezondheid hebben. De uitbraak van de MKZ-crisis ligt in dit verband nog vers in het geheugen. 

Verder is er kortgeleden wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 

intensieve veehouderij op de omgeving: Institute for Risk Assessment Sciences. Hieruit blijkt o.a. dat 

rondom veebedrijven vaker longontsteking voorkomt o.a. veroorzaakt door hogere concentraties van 

fijnstof en bacteriën. 

 

Reactie Gemeente 
In deze procedure worden de ruimtelijke effecten beoordeeld. Vermeende risico’s op de 
volksgezondheid worden beoordeeld in de milieuprocedure. Milieuwetgeving ligt buiten de 
mogelijkheden en reikwijdte van het bestemmingsplan. In de procedure wabo-milieuvergunning 
worden onder andere ammoniakuitstoot en fijnstof beoordeeld. In die procedure wordt de uitstoot 
getoetst aan de regelgeving en vervolgens wordt beoordeeld of de activiteit wel of niet toelaatbaar is.  
Uit de ontwerpbeschikking milieu blijkt overigens dat met het programma ISLA3 de hoeveelheid 
fijnstof is berekend. Uit die berekening blijkt dat vanwege de inrichting op de grens met het openbare 
gebied en nabij een gevoelig object, de brekende waarde ten aanzien van fijnstof maximaal 
15,7 ug/m3 bedraagt. Deze waarde ligt aanzienlijk lager dan de grenswaarde die ligt op 40 ug/m3. 
Geconcludeerd kan worden dat de bijdrage van de hoeveelheid fijnstof op de woonomgeving binnen 
de grenzen van de wetgeving ligt en derhalve is er geen sprake van een ontoelaatbare concentraties 
aan fijnstof. Ook de berekende emissiewaarde ammoniak voldoet aan de wetgeving, omdat de stal 
wordt gebouwd conform de “Regeling ammoniak en veehouderij”. Voor bacterie-uitstoot gelden geen 
wettelijke normen. Derhalve is deze inspraakreactie dan ook ongegrond.  
 

C. Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
Het milieurapport, zoals dat in het projectbesluit uiteengezet wordt, klopt op dit punt 

(volksgezondheid) en vele andere punten niet. Een vergroting van het bedrijf brengt, in tegenstelling 

met wat in het projectbesluit wordt beweerd, zonder twijfel ook meer verkeer, meer lawaai, meer 
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stank en meer ongedierte met zich mee. Dat is een normaal gevolg van vergroting van de activiteiten 

van een dergelijk bedrijf. 

 

Reactie Gemeente 
Uit de aanvraag milieuvergunning blijkt dat de vergroting van het bedrijf ervoor zorgt dat het aantal 
transportbewegingen binnen de inrichting met maximaal 2% per dag in de dagperiode toeneemt. Het 
aantal transportbewegingen van en naar de inrichting neemt niet toe. Dat betekent dat de 
verkeersaantrekkende werking van het bedrijf niet toeneemt. Een onderbouwing van appellanten 
waaruit blijkt dat de verkeersbewegingen wel toenemen, is niet toegevoegd, de grondslag waarop 
appelanten dit beweren is niet toegevoegd. Derhalve kan worden gesteld dat deze inspraakreactie 
suggestief is en niet is gebaseerd op metingen welke aantonen dat de aanvrager onjuiste 
verkeersgegevens heeft overlegd. 
 
De uitbreiding van het bedrijf zorgt er daardoor voor dat de toename aan geluidsemissie zo gering is 
dat dit geen effecten heeft op de geluidsemissie op geluidsgevoelige objecten (= woningen). Er zal 
dan ook worden voldaan aan de vigerende richtwaarden voor de geluidsbelasting op de gevel van de 
meest nabije gevel van een burgerwoning.  
 

Voor wat betreft stank en ammoniak kan worden gesteld dat de stal wordt gebouwd conform de 
“Regeling ammoniak en veehouderij”(Rav), Rav-code ! 1.6.1 met een emissie van 7,5 kg ammoniak 
per dierplaats per jaar. Dit is aanzienlijk lager dat de maximale emissiewaarde die is gesteld op 9,5 kg 
ammoniak per dierplaats per jaar. Dat betekent dat er geen sprake is van onaanvaardbare stankhinder 
omdat de wettelijke norm niet wordt overschreden. 
 
In de milieuvergunning is aangegeven dat de voorschriften uit de vigerende milieuvergunning van 
20 april 2005 tevens van toepassing zijn op de uitbreiding. Het bedrijf moet voldoen aan de 
voorschriften van deze milieuvergunning. In voorschrift 1.2 staat aangegeven dat de inrichting, met 
inbegrip van het open terrein, moet worden schoongehouden en in goede staat van onderhoud 
verkeren. In voorschrift 3.1 staat dat afvalstoffen op een ordelijke en nette wijze moet worden 
bewaard, zonodig in doelmatige gesloten verpakkingen of afsluitbare containers, zodanig dat de 
afvalstoffen zicht niet kunnen verspreiden en de eventueel van de afvalstoffen afkomstige geur zich 
niet buiten de inrichting kan verspreiden. In voorschrift 7.9 staat tenslotte dat het voer, met 
uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde 
bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht. Uit controles blijkt dat het bedrijf zich ook 
daadwerkelijk aan deze voorschriften houdt. Daarom is het niet aannemelijk dat met deze uitbreiding 
meer ongedierte wordt aangetrokken. 
 
Voorst stellen appelanten dat het milieurapport, zoals dat in het projectbesluit uiteengezet wordt, niet 
klopt. Een beargumenteerde onderbouwing waarom dit milieurapport niet klopt mist. Er worden alleen 
aannames en suggesties genoemd die geen grondslag hebben. 
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Onze conclusie is dan ook dat de door de appellanten aangedragen argumenten niet steekhoudend 
zijn en niet zijn onderbouwd met feiten. Derhalve is deze inspraakreactie dan ook ongegrond.  
 
D. Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
In de Stienser Omroeper wordt niet gemeld dat er opnieuw een vrijstelling op het bestemmingsplan 

aan dit bedrijf moet worden gegeven. Het huidige bestemmingsplan is nog maar enkele maanden oud. 

De partiële wijziging die hierin heeft plaatsgevonden is speciaal voor dit bedrijf Hol-Stiens gebeurd. De 

uitspraak die de Raad van State naar aanleiding van deze partiële herziening heeft gedaan, houdt in 

dat maximaal een vrijstelling kan worden gegeven tot 10.000 m² aan bebouwde oppervlakte. Het 

college van de gemeente Leeuwarderadeel heeft schriftelijk laten weten dat het bebouwde 

oppervlakte van het bedrijf inmiddels al 12.280 m² is. Ook blijkt uit de uitspraak van de Raad van 

State dat het totale oppervlakte van het bebouwde gedeelte maximaal 1 ha mag bedragen. Hierbij 

mag de maximale breedte 100 meter zijn en de maximale diepte 150 meter. Op dit moment is de 

breedte van dit bedrijf 260 meter en de diepte 200 meter. Dus bijna vier keer zo groot. 

Een gedeelte van het bedrijf voldoet dus niet aan het bestemmingsplan, staat er illegaal en zou 

eigenlijk moeten worden stopgezet of verwijderd. 

 

Reactie Gemeente 
De partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, waarin in artikel 4 lid 5 onder a2 van 
de voorschriften een vrijstellingsbevoegd is opgenomen, is niet speciaal opgesteld voor het bedrijf Hol-
Stiens. De directe aanleiding voor het opstellen van de partiële herziening was de herzieningsplicht op 
grond van artikel 30 WRO en een aantal nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Aan een aantal 
van het bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld door de gemeenteraad op 22 februari 2001 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 7 juni 2001), was namelijk goedkeuring onthouden.  
De aanvraag voor de nieuwe ligboxenstal kan niet worden gerealiseerd met de in de partiële 
herziening in artikel 4 lid 5 onder a2 opgenomen verruimde vrijstellingsmogelijkheid. Na de realisatie 
van het bouwplan ontstaat namelijk ongeveer 11.500 m² aan bebouwing. Daarom wordt voor het 
bouwplan een aparte planologische procedure gevoerd, namelijk de procedure van het projectbesluit, 
geregeld in artikel 3.10 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. 
Er is geen sprake van illegale situaties. In 2007 is bouwvergunning en vrijstelling verleend voor het 
plaatsen van de laatst gerealiseerde uitbreiding van het agrarisch bedrijf, namelijk het plaatsen van 
een melkstal en twee sleufsilo’s op het perceel. Tegen deze vergunning is destijds geen bezwaar 
ingediend. Deze vergunning is dus onherroepelijk. Er is destijds dus een aparte vrijstelling ex artikel 19 
lid 1 WRO verleend omdat de uitbreiding niet paste in het bestemmingsplan. Deze inspraakreactie is 
derhalve ongegrond. 
 

E. Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
Het bedrijf voldoet niet aan de richtlijnen die de Nije Pleats stelt. De gemeente heeft besloten deze 

richtlijnen te hanteren bij uitbreidingen van boerderijen. Als men deze richtlijnen echter in 
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ogenschouw neemt, kan een dergelijk groot bedrijf niet op deze locatie gevestigd zijn en kan deze 

zeker niet worden uitgebreid.  

 

Reactie Gemeente 
Door appellanten wordt gesteld dat het bedrijf niet voldoet aan de richtlijnen die de Nije Pleats stelt. 
Dit standpunt is niet juist. De gemeente heeft in april 2011 alle relevante stukken verstuurd naar de 
Nije Pleats met de vraag of er aanvullend nog een Nije Pleats werksessie diende plaats te vinden. Bij 
brief d.d. 27 april 2011 heeft het kernteam Nije Pleats vastgesteld dat er een concreet resultaat ligt, 
inclusief een ruimtelijke onderbouwing. Geconcludeerd wordt dat dit procedureel een resultaat is dat 
ook door de Nije Pleats wordt opgeleverd. In die zin heeft de werkwijze Nije Pleats niets toe te voegen 
aan de reeds door de gemeente gevolgde werkwijze, temeer ook omdat de gemeente partijen heeft 
ingeschakeld (Hus en Hiem, landschapsbeheer Friesland) die ook tijdens Nije Pleats sessies aan tafel 
zitten. Dit houdt in dat inhoudelijk al een aantal zogeheten Nije Pleats partijen al over deze casus 
hebben geadviseerd. De door de gemeente gevolgde werkwijze is de traditionele, dus die via 
enkelvoudige lijnen en gescheiden overleg met partijen. De Nije Pleats hanteert de integrale 
werkwijze, dat wil zeggen bij het initiatief met alle partijen om tafel. Desalniettemin concludeert het 
kernteam  Nije Pleats dat de partijen die voor deze casus tijdens een Nije Pleats werksessie ook aan 
tafel zouden hebben gezeten al inhoudelijk over deze casus hebben geadviseerd en dat zij dan ook 
geen toegevoegde waarde zien in een Nije Pleats werksessie. 
Er wordt in dit geval dus voldaan aan de richtlijnen die de Nije Pleats stelt. Deze inspraakreactie is dan 
ook ongegrond. 
 
F. Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
Het streekplan ziet vooral toe op een goede landschappelijke situering van grote agrarische 

bouwblokken en op aspecten van ruimtelijke kwaliteit. In dit geval kan men stellen dat het landschap 

– hetgeen de gemeente Leeuwarderadeel zo hoog in haar vaandel heeft - er met deze enorm grote 

stallen nabij de N357 niet mooier op. Als de stallen gesitueerd zouden zijn/worden op ruime afstand 

van deze drukbereden weg en van het dorp, dan zou de landschappelijke inpassing beduidend beter 

zijn. De familie De Boer heeft immers nog twee boerderijen met uitbreidingsmogelijkheden die 

grenzen aan hun landbouwgrond. Met name de boerderij aan de Nijlânsdyk zou het minste problemen 

met uitbreidingen met zich meebrengen. 

 

Reactie Gemeente 
Het college heeft op 3 maart 2009 besloten dat het adviesboek en het werkboek “De Nije Pleats yn 
Fryslân” zullen moeten worden gebruikt als onderbouwing voor de landschappelijke inpassing van 
grootschalige landbouw in het buitengebied van de gemeente Leeuwarderadeel. De provincie 
adviseert gemeenten het Adviesboek en het Werkboek “De Nije Pleats yn Fryslân” voor de inpassing 
van agrarische bedrijfspercelen te gebruiken. 
Zoals ook onder punt E. is aangegeven voldoet het bouwplan aan de uitgangspunten van “De Nije 
pleats yn Fryslân”. Door Landschapbeheer Friesland is een inpassingplan opgesteld. De erfbeplanting 
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zal worden uitgevoerd conform het inpassingsplan dat als bijlage 3 bij de ruimtelijke onderbouwing 
van het projectbesluit is bijgevoegd. Hiermee is een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd. 
Ook de welstandscommissie heeft het bouwplan beoordeeld. De commissie is van oordeel dat deze 
stal, qua plaatsing, de laatste mag zijn in de reeks. Bij brief d.d. 13 oktober 2010 heeft de 
welstandscommissie aangegeven dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde 
criteria, voldoet aan redelijke eisen van welstand. Aan de eerdere kritiek is in voldoende mate 
tegemoet gekomen. 
De bezwaarmakenden doen de suggestie om de nieuwbouw op een andere locatie te laten plaats-
vinden. Dat zou volstrekt tegenstrijdig zijn met de strategie die de heer De Boer heeft en die hij de 
afgelopen jaren ten uitvoer heeft gebracht. De strategie is uiteraard gebaseerd op vele argumenten. 
In dit verband willen wij er enkele noemen. De locatie en de bedrijfsvoering is op het perceel Bredyk 2 
volledig ingericht op het houden van alle melkkoeien. Zo is er voldoende opslagcapaciteit voor de 
opslag van ruwvoer. De infrastructuur op en naar het bedrijf is er geschikt voor. De capaciteit van de 
enkele jaren geleden gebouwde melkstal is erop ingesteld. Qua arbeid is één locatie uiteraard 
efficiënter. Het opdelen zou betekenen dat allerlei facilitaire zaken opnieuw en apart moeten worden 
aangelegd; melkstal, voeropslag, mestopslag, erfverharding, etc. etc..  Uiteraard brengt dat een niet 
rendabele en dus onacceptabele kostenverhoging met zich mee. De schaalgrootte aan de Bredyk 
maakt juist een grotere efficiency en dus ook een kostenbesparing mogelijk. Bedrijfslogistiek is op-
splitsen ook sterk nadelig. Dan zou bijvoorbeeld het afkalven van koeien op twee locaties 
plaatsvinden. Op twee plaatsen moet je daar dan toezicht op houden. Ook het algemeen managen en 
toezicht houden gaat dan veel meer tijd vragen. Het materieel (bv tractors/werktuigen) moet dan 
ingezet worden op twee locaties. Heen en weer rijden, geeft veel tijdsverlies en extra kosten. 
Het belang van de bouw van de stal op juist de voorgenomen locatie is bedrijfskundig/financieel ge-
zien zeer groot. Uitwijken naar een andere locatie is beslist geen optie.  
 
Deze inspraakreactie is ongegrond. 
 

G.  Door bovengenoemde personen wordt aangegeven: 
Op dit moment vindt er een landelijke discussie plaats die door dhr. Bleker van Landbouw in het leven 

is geroepen. Verder is de Provincie op dit moment aan het beraadslagen inzake het Friese standpunt 

betreffende Mega Veebedrijven. Er wordt dan ook verzocht om deze bouwaanvraag niet te honoreren 

en in ieder geval de uitkomst van deze discussie af te wachten. Mocht de gemeente hier geen gehoor 

aan willen geven dan vraagt men de gemeente de procedure na de vakantie, dus in september, te 

hervatten. 

 

Reactie Gemeente 
Zie onze reactie op de overlegreactie van de provincie Fryslân onder punt 1. 
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7.2 Economische uitvoerbaarheid 
 
De uitbreiding komt voort uit de strategie om te groeien. De aanzet voor deze stap is al 
gemaakt met de bouw van de melkstal. Om deze bedrijfseconomisch verantwoord te benutten 
is uitbreiden noodzakelijk. Naast het bedrijfseconomische aspect is ook dierlijk welzijn een 
drijfveer. Een deel van de veebezetting in de bestaande stallen zal in de nieuwe stal gehouden 
gaan worden, waardoor de dieren in de bestaande stallen meer ruimte krijgen.  
 
De kosten voor het plan worden gedragen door de initiatiefnemer.  
 
Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Daartoe wordt een 
overeenkomst met de gemeente afgesloten.  
Gelet op de bestaande omvang en de op het bedrijf aanwezige kennis en ervaring is de 
economische uitvoerbaarheid voldoende gewaarborgd. 

 
 

J.P. Smit 



 

 

Bijlage 1 
 

Principe-besluit college van B & W 

verlening planologische medewerking 

 

Principe-raadsbesluit 
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Bijlage 2 
 

Advies welstandscommissie bouwaanvraag 
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Bijlage 3 
 

Inpassingsplan 
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Bijlage 4 
 

Memo milieuadviesdienst gemeente inzake geurhinder 
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Bijlage 5 
 

Wateradvies Wetterskip Fryslân 
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Bijlage 6 
 

Bestemmingsplan Buitengebied 
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Bijlage 7 
 

Plankaart 
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Bijlage 8 
 

Beoordeling luchtkwaliteit / fijnstof 
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Bijlage 9 
 

Brief kernteam Nije Pleats 
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Bijlage 10 
 

Overleg- en inspraakreacties 
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Bijlage 10 
 

Overleg- en inspraakreacties 
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