
 

 

 
 

 
 

Ontwerp omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een sanitaire voorziening met 

gemeenschappelijke ruimte en herinrichting van het terrein van de 
voormalige zuivelfabriek 

 

   Adres  Klein Groningen te Wijnjewoude 
   Besluitdatum: 21 januari  2019 
   Besluitnummer: OV-2018-6263 
 

Aanvrager: 
Gemeente Opsterland 

Hoofdstraat 82, 9244CR Beetsterzwaag 
 

Burgemeester en wethouders van Opsterland hebben op 23 juli 2018 een aanvraag ontvangen voor 
het realiseren van een sanitaire voorziening met gemeenschappelijke ruimte en het herinrichten van 
het terrein van de voormalige zuivelfabriek, op het adres Klein Groningen te Wijnjewoude. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2018-6263 (OLO nummer: 3821133). 
 
Kadastrale gegevens 
De in de aanvraag bedoelde activiteiten zullen plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als 
gemeente Lippenhuizen sectie G, nummers 1451,1456,1457. 
 
Ontwerpbesluit 
Wij zijn voornemens om de omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een sanitaire 
voorziening met gemeenschappelijke ruimte en het herinrichten van het terrein van de voormalige 
zuivelfabriek, op het adres Klein Groningen te Wijnjewoude. 
 
Activiteiten  
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten: 

- Bouw 
- Planologisch strijdig gebruik 

 
Documenten bij beschikking 
De volgende documenten maken onderdeel uit van het ontwerpbesluit:  
 01. Publiceerbare aanvraag; 
 02. 1817-01 tekening sanitair gebouw; 
 03. PR12470 EPG berekening; 
 04. Advies welstand W18OPS107-1; 
 05. Ruimtelijke onderbouwing Klein Groningen; 
 06. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. 
 
Omgevingsvergunning procedure 
De omgevingsvergunning is met de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, in samenhang gelezen met artikel 3.10  van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voorbereid. 
 



 

 

Toetsing 
Activiteit bouwen en strijdig gebruik 
De aanvraag voor de activiteit bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo) is 
getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo (beoordelingscriteria voor het bouwen van een bouwwerk). 
 
De omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan/ beheersverordening kan 
op grond van artikel 2.12 slechts worden verleend wanneer de aanvraag niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening. Voor deze aanvraag is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Gebleken is dat uw aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet en daarom verlenen wij u de 
gevraagde omgevingsvergunning. Onder het kopje Overwegingen wordt hier verder op ingegaan. 
 
Ontvankelijkheid 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) 
en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) getoetst op ontvankelijkheid. Na het aanvullen van 
ontbrekende gegevens hebben wij geoordeeld dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een 
goede beoordeling op alle van toepassing zijnde aspecten. Daarnaast is gebleken dat u eigenaar 
bent van de gronden. Daarmee bent u belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb. De 
aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 
 
 

Overwegingen  
Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen: 
 
Voor de activiteit bouw  
De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is getoetst aan artikel 2.10 van de 
Wabo. Indien geen weigeringsgronden aanwezig zijn, kunnen en moeten wij de gevraagde 
vergunning verlenen.  
 
a. Bouwbesluit 2012 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. 
 
b. Bouwverordening 
U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, eventueel na opvolging van de in deze 
beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening. 
 
c. Redelijke eisen van welstand 
Het uiterlijk en/of de plaatsing van het project is, zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de 
omgeving, niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Daartoe is het project door de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem getoetst aan de bepalingen van de 
welstandsnota van de gemeente Opsterland 2009. De commissie heeft op 25 juli 2018 positief 
geadviseerd. Wij kunnen ons vinden in het advies van Hûs en Hiem.  
 
 

Voor de activiteit planologisch strijdig  
Het project wordt uitgevoerd op gronden gelegen in de geldende beheersverordening 
“Beheersverordening Wijnjewoude / Klein-Groningen”. Deze gronden hebben in de 
beheersverordening de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” Het project is in strijd met het bepaalde in 
artikel 8 van de planregels van deze beheersverordening. Artikel 8 van de planregels bepaalt onder a. 
dat, de op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden onder andere zijn bestemd voor 
gebouwen ten behoeve van bedrijven die genoemd zijn in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2.  
 
De nieuwe bestemming voor de gronden van de voormalige melkfabriek zal een recreatieve 
bestemming zijn. Er komt een sanitaire voorziening voor vaarrecreanten met gemeenschappelijke 
ruimte. Daarnaast worden er speelvoorzieningen voor kinderen gerealiseerd. Het voormalige terrein 
van de oude melkfabriek krijgt een goede ruimtelijk uitstraling, waarbij aansluiting is gezocht bij 
bestaande bebouwing. De gevels van woningen zijn passend gemaakt binnen de omgeving zodat 
alles architectonisch een geheel is. 



 

 

 
Wij hebben gekeken of wij een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik op grond van 
artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wabo kunnen en willen verlenen. Artikel 2.12, lid 1, onder a van de 
Wabo geeft 3 mogelijkheden om een dergelijke omgevingsvergunning te verlenen, namelijk: 
 
1º  met toepassing van de in het bestemmingsplan/ beheersverordening opgenomen regels 
 inzake afwijking (binnenplanse afwijking); 
2º  in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (zogenaamde 
 kruimelgevallen, zoals opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
 (Bor));  
3º indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van 
 het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
Artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1º en 2º van de Wabo zijn niet van toepassing omdat er geen 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid wordt gegeven in de beheersverordening Wijnjewoude/ Klein- 
Groningen. Ook biedt artikel 4 van bijlage II van het besluit omgevingsrecht (Bor) geen mogelijkheid. 
Wel kan toepassing gegeven worden aan artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3º van de Wabo. Op grond 
van dit artikel kan de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik alleen worden verleend, 
wanneer er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  
 
Voor de betreffende activiteit is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, welke is opgenomen als 
bijlage bij dit besluit en onderdeel uitmaakt van dit besluit. In de ruimtelijke onderbouwing zijn alle van 
belang zijnde ruimtelijke aspecten uitvoerig genoemd.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Er is uitvoerig onderzoek 
verricht naar de vleermuizen. Tijdens dit onderzoek zijn meerdere verblijfplaatsen van vleermuizen 
gevonden. De vleermuizen zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. De 
vleermuizen vallen namelijk onder de Habitatrichtlijn Bijlage IV en Bijlage I en II van Bonn en Bern. Bij 
de provincie Fryslân is voor de sloop van de oude melkfabriek een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming aangevraagd. Door de provincie is deze ontheffing verleend.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een goed ruimtelijk uitvoerbaar plan. 
 
Belangenafweging  
De beoogde ontwikkeling is een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling. Samen met omwonenden is deze 
ontwikkeling tot stand gekomen. Daarmee kan gesteld worden dat de ontwikkeling door omwonenden 
breed gedragen wordt.  
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27 van de Wabo in combinatie gelezen met artikel 6.5, lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) mag een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 
3°, van de Wabo niet worden verleend, dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen 
bedenkingen te hebben. Op 14 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Opsterland besloten een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen. Deze verklaring maakt integraal onderdeel uit 
van deze omgevingsvergunning.  
 
Zienswijzetermijn 
Conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt de 
ontwerpomgevingsvergunning gelijktijdig met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de 
raad voor 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen indienen.  
Na deze termijn zal de raad gevraagd worden met inachtneming van eventueel ingediende 
zienswijzen een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN  

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:  

 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk: 

 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en 
de gemeentelijke Bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regels. 

 De juiste plaats (van de rooilijnen) en peilhoogte zullen door de afdeling OWO-VTH worden 
bepaald en/of gecontroleerd. Er wordt pas uitgezet/gecontroleerd indien alle nog aan te leveren 
gegevens zoals gesteld in de voorwaarden van deze vergunning door de gemeente zijn 
goedgekeurd. 

 De eventueel vrijkomende grond moet op de locatie worden verwerkt. Wanneer de grond niet 
hergebruikt wordt op de locatie, mag de grond, alleen voorzien van een kwaliteitsverklaring, 
worden afgevoerd naar een andere geschikte locatie. 

 Ten minste 2 dagen vóór het storten van gewapend betonconstructies dient de wapening ter 
goedkeuring aan de afdeling OWO-VTH te worden aangeboden. Met het storten mag niet 
eerder worden begonnen dan nadat de wapeningen zijn goedgekeurd. 

 

Aandachtspunten 

 Wij kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 

a) de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;  
b) niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;  
c) de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 
  nageleefd;  
d) binnen 26 weken na dagtekening van deze vergunning geen aanvang is gemaakt met 
  de bouwwerkzaamheden of deze langer dan zes maanden zijn of worden gestaakt.  
 

 Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden moet na 
overleg met de betreffende partijen worden hersteld of vergoed. 

 Vergunninghouder wordt erop gewezen, dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden, 
waarvoor nu vergunning is verleend, wellicht nog andere vergunningen, ontheffingen of 
toestemmingen nodig zijn van bijvoorbeeld de provincie, een waterschap of het Rijk. Daarnaast 
kunnen ook bepalingen van privaatrechtelijke aard het nodig maken dat toestemming wordt 
verkregen van bijvoorbeeld de eigenaar en/of de gebruiker van een aangrenzend perceel. 
Deze verleende vergunning vrijwaart de vergunninghouder derhalve niet tegen aanspraken van 
derden. Hij blijft daarvoor zelf verantwoordelijk. 

 Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen alvorens 
aan alle relevante voorschriften in deze vergunning is voldaan. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kennisgeving start en einde bouwwerkzaamheden 

 De vergunninghouder dient de gemeente kennis te geven van:  
a) de aanvang van (bouw)werkzaamheden, ten minste 2 dagen van te voren; 
b) de voltooiing (gereed melding) van de (bouw)werkzaamheden, voordat het bouwwerk of 

de inrichting in gebruik wordt genomen. 
 
Dit kunt u digitaal doen via handhaving@opsterland.nl  
 
 
Dit besluit is opgesteld en ondertekend met inachtneming van het Mandaatbesluit. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Opsterland 
 
 
 
 
Willem Smit 
Teamleider Vergunningen 
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Bijlage zienswijzen indienen 
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de Sa en Staatscourant kunt u tegen ons besluit 
een zienswijze indienen. Hebben wij de zienswijze niet binnen deze zes weken ontvangen, dan is de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voorbij. Dit betekent dat een te laat ingediende 
zienswijze niet in behandeling wordt genomen. 
 
In de zienswijze moet worden opgenomen: 
- uw naam en adres; 
- de datum waarop u de zienswijze verstuurt; 
- het besluit waartegen u de zienswijze indient (stuur een kopie daarvan mee); 
- de redenen waarom u een zienswijze indient; 
- uw handtekening. 
 
Uw zienswijze stuurt u naar: 
Burgemeester en wethouders van Opsterland, 
Postbus 10.000 
9244 ZP Beetsterzwaag 
 
Het is ook mogelijk om tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen een zienswijze in te 
dienen. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als voor een zienswijze tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning. 
 
Uw zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen stuurt u naar: 
De Gemeenteraad van Opsterland 
Postbus 10.000 
9244 ZP Beetsterzwaag 
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Omgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein 
Groningen in Wijnjewoude 
 
Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Opsterland maken bekend dat vanaf 24 
januari 2019 de ontwerp omgevingsvergunning, voor het realiseren van een sanitaire voorziening met 
gemeenschappelijke ruimte en herinrichting van het terrein van de voormalige zuivelfabriek met de 
daarbij behorende ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor zes weken ter 
inzage liggen. 
 
Inhoud en ligging 
Het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het realiseren van een sanitaire voorziening met 
gemeenschappelijke ruimte en herinrichting van het terrein van de voormalige zuivelfabriek, heeft 
betrekking op de volgende activiteiten: 

 bouwen van een bouwwerk; 

 gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een beheersverordening. 

 
Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk het voormalige terrein van de oude melkfabriek 
opnieuw in te richten. Er zal een sanitaire voorziening komen voor (vaar) recreanten met een 
gemeenschappelijke ruimte voor omwonenden. Ook zal er een speelvoorziening voor kinderen 
komen. Het geheel zal een groene uitstraling krijgen. 
 
Ter inzage 
De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang 
van donderdag 24 januari 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in 
Beetsterzwaag. De vergunning is digitaal te raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer is: NL.IMRO.0086.17OVKleinGroningen-0201. 
 

Zienswijzen  
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over 
de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen voor wat betreft de vergunning worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders en voor wat betreft de verklaring van geen bedenkingen bij 
de gemeenteraad,  
Postbus 10.000,  
9244 ZP, Beetsterzwaag  
Onder vermelding van dossiernummer OV-2018-6263. Voor een eventuele mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoon (0512) 386 340. 
 
 
Beetsterzwaag, 23 januari 2019 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

