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I   ALGEMEEN 

 

1.1 Inleiding 

Het internationaal bekende paardenbedrijf VDL Stud van de familie Van de 

Lageweg(verder: Van de Lageweg), gevestigd aan de Bearsterdyk 14 te Bears, heeft een 

nieuwbouwplan in voorbereiding voor de nieuwbouw van een paardenstal op het perceel 

Hegedyk 11 te Weidum. In september 2006 heeft de gemeente Littenseradiel een 

milieuvergunning verleend voor het oprichten van een paardenhouderij op het perceel 

Hegedyk 11 voor het houden van maximaal 150 paarden. In de nieuwe situatie dient 

huisvesting te worden geboden aan 160 paarden in opfok jonger dan 3 jaar (RAV-K-2). 

 

Voor het bouwplan dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij de 

gemeente. De bestaande oude ligboxenstal wordt gesloopt en een nieuwe en grotere 

paardenstal komt hiervoor in de plaats. Het bouwplan past niet binnen de voorschriften 

van: 

-  De gemeentelijke Beheersverordening Buitengebied; 

-  Het nieuwe in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Bûtengebiet. 

 

Medewerking kan worden verleend door middel van het voeren van een uitgebreide 

omgevingsvergunningprocedure. Voorwaarde daarbij is dat uit een ruimtelijke 

onderbouwing blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Vanwege de 

strijdigheid met onder meer het ontwerpbestemmingsplan Bûtengebiet, dient de 

gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar af te geven.  

 

Op grond van de Natuurbeschermingswet moet aangetoond worden dat de wijziging geen 

nadelige consequenties oplevert voor het Natura 2000 gebied Alde Feanen. Als onderdeel 

van de uitgebreide procedure, heeft de gemeente een verklaring van geen bedenkingen 

aangevraagd bij de provincie. De (ontwerp) verklaring is reeds afgegeven. 

 
1.2 Ligging plangebied 

De locatie Hegedyk 11 Weidum maakt deel uit van het buitengebied en is gelegen direct 

nabij de bebouwde kom van Weidum. De ligging van de locatie staat weergegeven in 

figuur 1.  

 

 
Figuur 1. Locatie Hegedyk 11 Weidum. Bron: Google Maps.  
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1.3 Beschrijving initiatief 

Met het oog op de toekomst heeft VDL Stud een bouwplan laten ontwikkelen voor de 

nieuwbouw van een paardenstal op het perceel Hegedyk 11 te Weidum. De bestaande 

ligboxenstal voldoet niet aan de eisen zoals die tegenwoordig gesteld worden aan een 

kwalitatief goed en veilige huisvesting voor paarden. Van de Lageweg heeft een 

bouwplan laten ontwikkelen waar bij het ontwerp van de stal rekening is gehouden met 

onder meer de veiligheid en gezondheid van paarden. Ook de wijze van voeren 

waardoor voernijd voorkomen wordt, is een punt van aandacht geweest bij de 

ontwikkeling van de stal. Op het perceel zullen 160 paarden gehuisvest worden in de 

opfok jonger dan 3 jaar. 

 

Figuur 2 geeft de situatie weer van het bedrijfsperceel in de nieuwe situatie. Dus 

inclusief de nieuwe paardenstal.  

 

 
 
Figuur 2: nieuwe situatie perceel Hegedyk 11 Weidum. Bron: Architectenburo MA2 Mantgum. 

 

 

II RIJKS, PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK BELEID 

   
2.1 Rijksbeleid 

 De rijksoverheid speelt samen met de decentrale overheden (provincies,  gemeenten en 

 waterschappen) een belangrijke rol bij de ruimtelijke inrichting van  Nederland. Wel is 

 deze rol van karakter aan het veranderen. Met de Structuurvisie Infrastructuur en  Ruimte 

 (SVIR) van 2012 is het rijksbeleid in de ruimtelijke ordening stevig afgeslankt. Het 

 rijksbeleid richt zich voornamelijk nog op de economisch sterke regio’s. De decentrale 

 overheden hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor beleid, uitvoering en 

 bekostiging van de ruimtelijke inrichting van de rest van Nederland. 
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 Tot 2028 heeft het rijk drie doelen voor ogen, namelijk:  

1. de concurrentiekracht van Nederland vergroten; 

2. de bereikbaarheid verbeteren en ruimte vrij maken voor uitbreiding van wegen, 

spoorwegen en vaarwegen; 

3. zorgen voor een leefbare omgeving waarin ruimte is voor natuur en cultuur en veilig 

kunnen wonen (bijvoorbeeld omdat er maatregelen worden genomen tegen 

wateroverlast). 

 

 De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Kamer
1
 in december 2013 

 schriftelijk laten weten het van groot belang te vinden de vergroening met ambitie in te 

 vullen. Een goede (agro)biodiversiteit, milieukwaliteit en bescherming van het klimaat 

 zijn van groot belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee ook voor 

 een duurzame agrarische productie.  Tevens gaf de Staatssecretaris aan het belangrijk te 

 vinden om (jonge) agrarische  ondernemers te stimuleren. Namelijk 5% van de agrarische 

 ondernemers in Nederland is  jonger dan 35 jaar.  

 
2.2 Provinciaal beleid 

 

Streekplan Fryslân 2007 

Op 13 december 2007 is het Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ 

vastgesteld door Provinciale Staten. Dit streekplan vorm de basis van het provinciale 

beleid voor de periode 2006 – 2016. Centraal in dit streekplan staat de doelstelling 

‘ruimtelijke kwaliteit’. De provincie wil hiermee benadrukken dat in ruimtelijke plannen en 

in ontwerpen en de uitvoering daarvan expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde aan de omgeving toegevoegd worden.  

 

Het landelijk gebied (buitengebied) is primair bestemd voor functies die een ruimtelijk- 

functionele relatie met het landelijk gebied hebben. Het betreft de functies landbouw, 

recreatie, natuur en waterberging en de bestaande woon- en werkfuncties. Voor andere 

(nieuwe) functies zoals woningen en niet-agrarische functies dient aansluiting gezocht te 

worden met bestaande kernen en dat een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd 

is.  

  

 Verordening Romte 2014 

 De provincie richt zich op een zorgvuldig ruimtegebruik in het landelijk gebied, om 

 verrommeling, verstening en versnippering zoveel mogelijk te voorkomen. Zo dient op 

 grond van artikel 6.1.1 de gemeente eerst te kijken naar de mogelijkheden van 

 bestaande, vrijkomende bouwpercelen, alvorens een nieuw bouwperceel wordt 

 aangewezen.   

 Het provinciaal beleid biedt ruimte voor schaalvergroting van agrarische bedrijven. Voor 

 schaalvergroting (geregeld in artikel 6.1.2 en 6.1.3) geldt als voorwaarde dat het bedrijf in 

 de beoogde bedrijfsomvang ter plekke kan functioneren qua ligging en ontsluiting en 

 inpasbaar is binnen de kwaliteiten van landschap en natuur.  

  

 Zoals ook verder zal blijken, mag geconcludeerd worden dat het initiatief van Van de 

 Lageweg in overeenstemming is met het provinciaal beleid. 

 

 

                     
1
 Bron: Brief aan Kamer 6 december 2013 Implementatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
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2.3  Gemeentelijk beleid 

Beheersverordening agrarische bouwpercelen buitengebied 

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad een beheersverordening vastgesteld voor de 

agrarische percelen in het buitengebied. Op dat moment werd verwacht dat de 

beheersverordening als tijdelijke overbrugging van een halfjaar zou fungeren en dat het 

bestemmingsplan voor het buitengebied in januari 2014 vastgesteld zou gaan worden. 

Op basis van een 3-tal wijzigingen en gronden heeft de raad d.d. 16 december 2013 een 

nieuwe aangepaste beheersverordening vastgesteld. Onder meer is de verordening 

aangepast, zodanig dat de verordening beter aansluit bij het provinciale 

ammoniakdepositiebeleid. Voor alle volledigheid, de laatste aanpassing is van 15 

december 2014. 

 

Het bouwplan past niet binnen de regels van de Beheersverordening. Ten eerste heeft het 

perceel binnen de bestemming Agrarische bedrijfsdoeleinden de aanduiding ‘Fok- en 

handelsstal’, ten tweede wordt vanwege de oppervlakte van de nieuwe stal (ca. 2500 m²) 

de maximaal toegestane oppervlakte ad 1.555 m² voor bebouwing overschreden.  

 

 

Ontwerp Bestemmingsplan Bûtengebiet  

 

 
Figuur 3: bouwvlak in rood perceel Hegedyk 11 Weidum. Bron: plankaart ontwerp 

bestemmingsplan. 

 

Op grond van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen op de 

locatie Hegedyk 11 van toepassing: 

A. Enkelbestemming Agrarisch: functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch - 

 bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf: paardenhouderij; 

 

B. Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied. 
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De paardenhouderij is gericht op de opfok van jonge paarden en wordt aangemerkt als 

een grondgebonden agrarisch bedrijf. Om dit planologisch te regelen is bij de bestemming 

de aanduiding ‘ph’ voor paardenhouderij opgenomen.  

 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is onder meer geregeld dat stallen met een grotere 

oppervlakte dan 500 m² toegestaan kunnen worden door middel van de toepassing van 

een vrijstelling, mits aan de plannen een erfbeplantingsplan en een lichtplan ten grondslag 

ligt. De voorwaarde ten aanzien van het lichtplan kan in onderhavig geval vervallen, 

aangezien in de stal zelf geen verlichting wordt aangebracht. Vanwege de strijdigheid met 

het ontwerpbestemmingsplan, dient door de gemeenteraad een verklaring van geen 

bezwaar te worden verleend.  

 

De voor 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede 

bestemd voor het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim. Op deze 

gronden zal de bouwhoogte van bouwwerken binnen de ter plaatse voorkomende 

bestemmingen ten hoogste de ter plaatse binnen de aanduiding 'vrijwaringszone - 

radarverstoringsgebied' aangegeven bouwhoogte (m), ten opzichte van NAP, dan wel de 

bestaande bouw- of tiphoogte bedragen. De nokhoogte van het nieuwbouwplan van de 

paardenstal wordt qua nokhoogte circa 1.90 meter hoger dan de huidige te slopen 

ligboxenstal. De nokhoogte van de paardenstal bedraagt 8.50 meter en blijft daarmee 

ruimschoots onder de nokhoogte van de bestaande stelpboerderij. Voor een illustratie 

wordt verwezen naar figuur 4. Overigens, de maximale hoogte zou 70 meter mogen 

bedragen. 

 

 
Figuur 4: nieuwe situatie rechter zij aanzicht. Bron: Architectenburo MA2 Mantgum. 

 

Welstandnota 2007  
 Doel en uitgangspunten voor het welstandsbeleid van Littenseradiel 

 Het welstandsbeleid van Littenseradiel is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lokale 

 overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te  behartigen. 

 De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met de  openbare 

 ruimte de dagelijkse leefomgeving van de inwoners in Littenseradiel. Dat betekent dat 

 de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke 

 voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. De gemeente staat op 

 het standpunt dat een verzorgde omgeving de waarde van het onroerend goed 

 verhoogd en het vestigingsklimaat versterkt.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01/r_NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01.html#_47.4_vrijwaringszone-radarverstoringsgebied
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01/r_NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01.html#_47.4_vrijwaringszone-radarverstoringsgebied
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01/r_NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01.html#_47.4_vrijwaringszone-radarverstoringsgebied
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01/r_NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01.html#_47.4_vrijwaringszone-radarverstoringsgebied
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 Het doel van het welstandstoezicht is om, in alle openheid, een bijdrage te leveren aan 

 de belevingswaarde van de gemeente Littenseradiel.  

 

 Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de boerderijen is gericht op beheer en 

 versterking van de bestaande situatie. De boerderijen komen vanwege hun bijzondere 

 betekenis voor de gemeente Littenseradiel in aanmerking voor extra aandacht bij de 

 planbeoordeling. De  algemene lijn is gericht op het handhaven van de bestaande 

 kwaliteiten.  

  
 Boerderijen 

 De gemeente constateert dat de boerderijbebouwing steeds meer onder druk komt te 

 staan. Praktijk is dat de boerderijen die nog agrarisch in gebruik zijn, niet meer voldoen 

 aan de eisen van deze tijd.  

 Nieuwe bedrijfsgebouwen worden bijgeplaatst en het oude bedrijfspand(de boerderij) 

 krijgt dan vaak een ondergeschikte functie. Met als gevolg dat een aantal boerderijen 

 daardoor geleidelijk aan in verval raken. 

 Daarnaast blijkt dat veel agrarische bedrijven zijn beëindigd of nog zullen stoppen. 

 Deze panden lopen eveneens risico tot verval tenzij een gepaste herbestemming wordt 

 gevonden. 

 

Samenvatting / conclusie beleid 

In onderhavig geval blijft de karakteristieke boerderij gehandhaafd en wordt de oude 

ligboxenstal(figuur 5) vervangen door een nieuwe grotere paardenstal.  

 
Figuur 5: te slopen ligboxenstal. Bron: Zeldenrust VROM-advies & Projectmanagement 

 

In verband met de afwijking van het ontwerpbestemmingsplan is een erfbeplantingsplan 

opgesteld. Het erfbeplantingsplan is als bijlage V toegevoegd.  

Op 31 maart 2015 heeft welstandsinstantie Hús en Hiem het plan (inclusief het 

erfbeplantingsplan) positief beoordeeld.   

 

Conclusie kan zijn dat ruimtelijk-landschappelijk gezien ingestemd kan worden met dit 

nieuwe bouwplan. Door de relatief beperkte nokhoogte en het erfinrichtingsplan, blijft de 

impact voor de omgeving acceptabel. In het kader van de welstand heeft Hús en Hiem 

ook positief geadviseerd. Bovendien wordt met dit initiatief ingespeeld op en tegemoet 

gekomen aan de doelstelling en ambities van rijk-, provincie- en gemeente. Zo draagt de 

wijze van bedrijfsvoering (houden van paarden/ geen manege) en de vervangende 

nieuwbouw er namelijk toe bij dat de karakteristieke boerderij voor de omgeving en 

gemeenschap behouden blijft.  
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III  OMGEVINGSASPECTEN  

  

3.1 Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 

gevoelige functies en bedrijven gewenst en noodzakelijk. De VNG-brochure ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ hanteert in het kader van een goede ruimtelijke ordening richtafstanden. 

Richtafstanden per bedrijf wat de acceptabele afstand is ten opzichte van een gevoelige 

bestemming op het vlak van geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden betreffen 

richtafstanden tussen een verstorende activiteit (een bedrijf) en een ‘rustige woonwijk’.  

  

Richtafstanden paardenhouderij 

Sprake is van een paardenhouderij waar huisvesting wordt geboden aan maximaal 160 

opfokpaarden jonger dan 3 jaar. Voor een paardenfokkerij zijn in de VNG-brochure de 

volgende richtafstanden opgenomen: 

- Geur : 50 meter; 

- Stof : 30 meter; 

- Geluid : 30 meter. 

Genoemde richtafstanden zijn van toepassing bij het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ 

waar in overhavig geval sprake van is. De afstand tussen de nieuw te bouwen stal en 

de dichtst nabij gelegen woningen van derden aan de Kinsck van Roptawei bedraagt 

circa 95 meter. 

 

Geur 

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij moet de afstand vanuit het 

dierenverblijf(de stal) tot aan een geurgevoelig object(woning van derden) binnen de 

bebouwde kom minimaal 100 meter bedragen. De afstand wordt gemeten vanuit het 

emissiepunt van de stal.  

 

De gemeenteraad heeft in januari 2009 de “Verordening geurhinder en veehouderij 

gemeente Littenseradiel 2008” vastgesteld die ook betrekking heeft op het perceel 

Hegedyk 11 Weidum. Dit betekent dat voor wat betreft het aspect geur een afstand van 

minimaal 50 meter aangehouden moet worden.  

Gelet op de feitelijke afstand van circa 95 meter, wordt voldaan aan de voorgeschreven 

afstand van de Wet geurhinder en veehouderij en de richtafstand van 50 meter met 

betrekking tot bedrijven en milieuzonering. 

 

Stof 

Er gelden milieukwaliteitseisen voor de luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn door 

middel van grenswaarden vastgelegd voor de luchtverontreinigingcomponenten 

stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10 of fijnstof), zwaveldioxide (SO2), lood 

(Pb), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO). De grenswaarden gelden overal in de 

buitenlucht. 

Hoofdstuk 5 van de Wet Milieubeheer maakt onderscheid tussen projecten die ‘Niet in 

betekenende mate’ (NIBM) en ‘In betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan de uitstoot 

van luchtverontreinigende stoffen. Als een project ervoor zorgt dat de concentratie fijn 

stof of CO2 met meer dan 3% van de grenswaarde verhoogd, draagt het project in 

betekenende mate bij aan luchtvervuiling en dient er een luchtkwaliteitsonderzoek 

uitgevoerd te worden.  
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In dit geval is sprake van vervangende nieuwbouw ten behoeve van een bestaande 

paardenhouderij. Waarvoor de gemeente Littenseradiel in september 2006 ingevolge 

de Wet milieubeheer een milieuvergunning heeft verleend.  

Het aantal paarden neemt per saldo toe met 10 en is zeer beperkt. Het is dan ook 

aannemelijk dat de voorgenomen ontwikkeling ‘Niet in betekenende mate’ bijdraagt aan 

de luchtkwaliteit. Onderzoek naar de luchtkwaliteit als gevolg van het bouwplan is dan 

ook niet noodzakelijk. 

 

Geluid 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij 

ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden: wegverkeers-, railverkeers- 

en industrielawaai. Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een plan dat 

betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone, ter zake van de geluidsbelasting 

van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de grenswaarden 

uit de Wgh in acht te nemen. Er moet dan akoestisch onderzoek worden gedaan naar 

die geluidsbelasting. Een paardenhouderij wordt niet aangemerkt als geluidgevoelige 

bestemming. De bedrijfswoning op het perceel blijft ongewijzigd.  

 

De paardenhouderij dient zelf ook als geluidsbron bekeken te worden. De 

paardenhouderij is op basis van het aantal te houden paarden een vergunningsplichtige 

inrichting in het kader van de Wet milieubeheer. In de huidige vigerende 

milieuvergunning uit 2006 zijn geen aanvullende geluidsvoorschriften opgenomen voor 

het maximale geluidsniveau waar het bedrijf aan moet voldoen. Voor de nieuwbouw van 

de stal zal een herziene milieuvergunning aangevraagd moeten worden.   

Voor geluid geldt in het kader van bedrijven en milieuzonering een richtafstand van 30 

meter. De afstand tussen de nieuw te bouwen stal en de dichtst nabij gelegen woningen 

van derden bedraagt 95 meter. De afstand van de kapschuur naar de woningen van 

derden bedraagt circa 77 meter. De afstand van de inrit naar het perceel Hegedyk 11 

en woningen van derden bedraagt circa 35 meter.  

In alle situaties wordt voldaan aan de richtafstand van 30 meter. Het betreft bovendien 

een bestaande situatie waar in 2006 voor het houden van 150 paarden een 

milieuvergunning voor verleend is. Gezien de aard en de omvang van de activiteiten en 

het feit dat aan de richtafstand voldaan wordt, rechtvaardigt de conclusie dat een 

akoestisch onderzoek achterwege kan blijven. 
 

3.2 Omgevingsaspect bodem 

 Uitgangspunt bij nieuwe initiatieven is dat voor wat betreft de bodem de kwaliteit 

 daarvan zodanig dient te zijn, dat er geen risico’s voor de volksgezondheid  ontstaan. 

 Bouwen op verontreinigde grond moet voorkomen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

 met een bodemonderzoek moet worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het 

 beoogde gebruik. De onderzoekplicht is van toepassing in situaties waarbij  voortdurend of 

 nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven, bijvoorbeeld om te werken, onderwijs te 

 geven of te genieten. Uit de toelichting op de Woningwet blijkt dat met bovenstaande 

 omschrijving wordt bedoeld met ‘enige tijd’ een verblijfsduur van twee of meer uren per 

 (werk) dag. Het gaat om een meer structureel verblijven van dezelfde mensen in een 

 gebouw. 

 

 Gelet op de aard en het gebruik van de stal, namelijk verblijfsgebied voor paarden, is 

 het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek niet nodig. Conclusie  is dat er vanuit 

 milieu-hygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn om het bouwplan te realiseren. 
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3.3 Omgevingsaspect water 

Water speelt een belangrijke rol binnen de ruimtelijke ordening. Aspecten die van belang 

zijn op de waterhuishouding zijn ingrepen in de watergangen, de toename van verhard 

oppervlak en de afvoer van hemel- en afvalwater. 

In dit geval zal het verharde oppervlak per saldo met circa 1811 m² toenemen. Wetterskip 

Fryslân heeft d.d. 20 november 2014 advies uitgebracht. Het plan zal ter compensatie 

moeten voorzien in minimaal 180 m² nieuw oppervlaktewater. It Wetterskip adviseert die 

compensatie uit te voeren door middel van het verbreden van de schouwsloot. In dezen 

wordt verwezen naar het advies zoals dat als bijlage II is toegevoegd. De benodigde 

vergunningen in dezen zullen bij het Wetterskip worden ingediend.  

 
3.4 Omgevingsaspect ecologie 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met eventuele 

ecologische waarden in of nabij het plangebied. Wat betreft de ecologische waarden 

zijn twee wetten relevant, namelijk de Natuurbeschermingswet(Nbwet)Nbw en de Flora- 

en Faunawet. De eerste wet betreft de gebiedsbescherming, de Flora- en Faunawet 

betreft de soortenbescherming.  

 

Gebiedsbescherming 

In de provincie Fryslân liggen 20 Natura 2000 gebieden. In de provincie is natuur een 

belangrijk element in de woon, werk- en leefomgeving. Economie en ecologie worden 

verenigd op het platteland. De natuur versterken, gebruiken en beleven staat daarbij 

centraal voor de provincie. De Nbwet kent twee soorten gebiedsaanwijzingen, namelijk 

de aanwijzing van een gebied als Natura-2000 gebied ter uitvoering van de 

Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn en de aanwijzing als beschermd natuurmonument. Op 

grond van artikel 19d lid 1 Nbwet 1998 zijn handelingen die weliswaar verricht worden 

buiten het aangewezen gebied vergunningplichtig, indien deze negatieve gevolgen 

(significante effecten) hebben voor het aangewezen gebied. Voor onderhavig initiatief is 

relevant de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Alde 

Feanen. Dit gebied is namelijk stikstofgevoelig. 

 

Een wijziging van een bedrijf en/of uitbreiding van de veestapel ten opzichte van wat 

vergund was op de referentiedatum (Alde Feanen 10 juni 1994), kan leiden tot meer 

stikstofdepositie op zo’n natuurgebied. Om aan te tonen dat in onderhavig geval geen 

sprake is van een toename van depositie, is een Aagrostacks berekening uitgevoerd. 

De uitkomsten daarvan zijn als bijlage III toegevoegd. Een vergelijk tussen de 

bestaande (vergunde) situatie en de gevraagde situatie doet blijken dat geen sprake is 

van toename van depositie. Met deze onderbouwing wordt aangetoond dat het initiatief 

geen nadelige gevolgen heeft voor het natuurgebied Alde Feanen. De in dit kader 

benodigde verklaring van geen bedenkingen is als (ontwerp) reeds verleend door de 

provincie bij besluit van 23 februari 2015(bijlage VII).   

 

 Soortenbescherming 

 De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op grond van 

 deze wet mogen er geen beschermde planten en dieren inclusief hun verblijfplaatsen, 

 voor zover die in de wet aangewezen zijn, verstoord worden. Onder voorwaarden is 

 ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. In de huidige situatie is er sprake van 

 een paardenhouderij in de oude ligboxenstal, overige bedrijfspanden, een 

 stelpboerderij  en rondom erfverharding.  
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 Met betrekking tot de soortenbescherming is een quickscan
2
 uitgevoerd. Daaruit is 

 gebleken dat zich in het plangebied en de directe omgeving geen ontheffingsplichtige 

 plantensoorten en faunasoorten geregistreerd of aangetroffen zijn. Het advies is dan 

 ook dat nader onderzoek of aanvullende maatregelen niet nodig zijn.      

 Wel wordt geadviseerd om bij de eventueel nieuw te realiseren (straat)verlichting 

 mogelijke lichtverstrooiing te voorkomen. Waardoor het plangebied geschikt blijft als 

 foerageergebied voor vleermuizen. Met deze aanbeveling zal bij de uitvoering van de 

 plannen rekening worden gehouden. 

   

 Geconcludeerd mag worden dat het initiatief niet negatief van invloed is op de 

 natuurgebieden en geen nadelige consequenties heeft voor dier- en plantsoorten.  

  
3.5 Omgevingsaspect cultuurhistorie waaronder archeologie 

Cultuurhistorie 

Ingevolge het per 1 januari 2012 gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening dient ook 

aandacht te worden besteed aan de cultuurhistorische waarden van een plangebied. 

Voor zover van toepassing dienst tevens aandacht te worden besteed aan de 

historische (stede)bouwkunde en historische geografie. Op de cultuurhistorische 

waardenkaart van de provincie Fryslân staan de cultuurhistorische waarden 

aangegeven. Op het plangebied is de kwaliteit ‘boerderijplaats’ van toepassing. Ten 

aanzien van de Hegedyk wordt vermeld dat deze in het verleden een zeewerende 

functie heeft gehad. Met het nieuwbouwplan van de stal wordt de kwaliteit van de 

boerderij niet geschaad. 

 

Archeologie 

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de 

zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces 

van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig 

betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van 

archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 

"veroorzakerprincipe". Mede in verband met de doorvoering van bovengenoemd 

Europees beleid heeft de provincie Fryslân een cultuurhistorische advieskaart 

uitgebracht waar onder meer informatie te vinden is over te verwachten archeologische 

waarden. Deze informatie is weergegeven op FAMKE, de Friese Archeologische 

Monumenten Kaart Extra.  

 
Figuur 6: advies ijzertijd-middeleeuwen met plangebied. Bron: Famke provinsje Fryslan 

                     
2
 Quickscan Natuurwetgeving Lievense CSO 7 april 2015 Project 15F095 
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Bij ingrepen van meer dan 500 m² adviseert de provincie (figuur 6) een karterend 

onderzoek uit te laten voeren. In dit verband heeft ArGeoBoor in opdracht van Van de 

Lageweg een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Omdat bij de nieuwbouw van 

de paardenstal geen werkzaamheden dieper dan 30 cm –mv plaats gaan vinden, met 

uitzondering van het aanbrengen van heipalen, worden eventuele vindplaatsen door de 

werkzaamheden niet bedreigd. Aanbevolen wordt om bij het palenplan rekening te 

houden met eventueel toekomstig archeologisch onderzoek. Dit kan door de ruimte 

tussen de heipalen voldoende te laten zijn voor het graven van onderzoeksputten voor 

eventueel toekomstig archeologisch onderzoek. 

De samenvatting van het bureauonderzoek is als bijlage IV toegevoegd. Het volledige 

rapport zal als document toegevoegd worden bij de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Naar aanleiding van het advies van ArGeoBoor heeft de gemeente advies
3
 ingewonnen 

bij het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Het Steunpunt is van mening dat het 

gewenst is dat met het oog op mogelijke archeologische belangen de sloop van de 

mestkelders plaats zal vinden in de aanwezigheid van een amateurarcheoloog. Worden 

er geen archeologische lagen of vondsten aangetroffen, dan kan de locatie 

archeologisch vrij worden gegeven voor de ontwikkeling en nieuwbouw van de stal. Het 

advies van het Steunpunt is als bijlage VI toegevoegd.  

 

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden zal het advies van het Steunpunt 

Monumentenzorg Fryslân betrokken worden.  

 
3.6 Omgevingsaspect externe veiligheid 

 Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 

 ongeval voor de omgeving door: 

a. het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

b. het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en 

 spoorwegen); 

c. het gebruik van luchthavens. 

 Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 

 door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse 

 wet- en regelgeving.  

 

 Voor het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant waaraan getoetst  dient 

 te worden:  

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS); 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Een buisleiding van de gasunie ligt op ruim 2.3 kilometer afstand van het plangebied.  

 

 Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

                     
3
 Advies Steunpunt Monumentenzorg Fryslân d.d. 7 april 2015 archeoloog A. Mennens-van Zeist 
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  Figuur 7: afstand perceel Hegedyk 11 Weidum – buisleiding ruim 2.3 kilometer. 

  Bron: risicokaart Nederland. 

  

 

 De aardgastransportleiding kent een PR 10-6-contour van 0 m, dit betekent dat deze 

 risicocontour op de leiding zelf ligt en dus buiten het plangebied. Derhalve is een 

 PR10-6-contour vanwege deze aardgastransportleidingen niet van toepassing op het 

 plangebied Hegedyk 11 en vormt daarmee geen belemmering voor dit initiatief.  
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IV Uitvoerbaarheid van het plan 

 Conclusie is dat het nieuwbouwplan voor de paardenstal geen onevenredige inbreuk 

 oplevert voor de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 

 gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

4.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

 De ontwerpvergunning zal op grond van de algemene voorbereidingsprocedure (artikel 

 3.4 Algemene wet bestuursrecht) ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden in 

 de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen.  

4.2.  Economische uitvoerbaarheid  

 Het betreft een particulier initiatief. De financiering van het plan is rond. De 

 economische uitvoerbaarheid is gegarandeerd. Voor wat betreft mogelijke planschade 

 zal de gemeente met initiatiefnemer een overeenkomst sluiten, op grond waarvan de 

 gemeente eventuele planschade op initiatiefnemer kan verhalen.  
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 BRONVERMELDING      BIJLAGE  I  

 

 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte   Rijksoverheid 

 

 Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht 8
e
 druk   Van Buuren, de Gier, 

Nijmeijer, Robbe 

 

 ‘Om de kwaliteit fan de romte’ Streekplan 2007  Provinsje Fryslân  

 

 Verordening Romte 2014     Provinsje Fryslân 

 

 (Ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen  23-02-2015 Provinsje Fryslân 

 

 Beheersverordening Buitengebied     Gem. Littenseradiel 

 

 Bestemmingsplan Bûtengebiet ontwerp    Gem. Littenseradiel 

 

 Welstandsnota 2007      Gem. Littenseradiel 

 

 Verordening geurhinder en veehouderij   Gem. Littenseradiel 

 

 Brochure Bedrijven en Milieuzonering  2009   VNG 

 

 Bouwtekeningen en erfinrichtingsplan    Architectenburo MA2 

 

 Veiligheid paardenhouderij 2012 nr. 3    De Hippische Ondernemer 

 

 Situatieschets       Google Maps 

 

 Archeologische- en cultuurhistorische kaart    Provinsje Fryslân 

 

 Advies archeologie 7 april 2015    Steunpunt M. zorg Fryslân 

 

 Risicokaart Nederland -Friesland    Nederland.risicokaart.nl 

 

 Wateradvies 20 november 2014 WFN 1417966  Wetterskip Fryslân 

 

 Aagro-stacks berekeningen d.d. 24-10-2014  Rensen Milieuadvies 

 

 Archeologisch bureauonderzoek rapport 1323  ArGeoBoor  

 

 Advies welstand  31 maart 2015    Hús en Hiem 

 

 Quickscan Natuurwetgeving 7 april 2015 15F095  Lievense/CSO 

 

 Foto’s         Zeldenrust VROM-advies 
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ADVIES WETTERSKIP FRYSLAN      BIJLAGE  II 
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Agro-stacksberekening            BIJLAGE  III 
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Archeologie bureauonderzoek           BIJLAGE  IV 
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Erfinrichtingsplan            BIJLAGE  V 
 

 
 
Toelichting erfinrichtingsplan 

 Aan de ‘onderkant’ zullen 7 grote exemplaren van de abeel (zilverpopulier) verschijnen. 

 

 Aan de voorzijde voor de bestaande oude boerderij zal aan het bestaande groen een 

aanvulling plaats vinden met een goud-es of rode beuk. 

 

 Aan de straatzijde nabij de oprit zullen een 7-tal iepen worden geplant. 

 

 Aan de rechterzijde in het verlengde van de stal zullen 2 rijen met ieder 6 lindes inclusief 

een lindehaag aangebracht worden. 

 

 Aan de achterkant van de stal ter hoogte van de watergang komen 5 zuilpopulieren.  
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Steunpunt Monumentenzorg Fryslân      BIJLAGE  VI 

 
 
 



 

Ruimtelijke onderbouwing perceel Hegedyk 11 Weidum Zeldenrust VROM-advies 

26 

 

 
 

 



 

Ruimtelijke onderbouwing perceel Hegedyk 11 Weidum Zeldenrust VROM-advies 

27 

Provincie: ontwerp verklaring van geen bedenkingen        BIJLAGE  VII 
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