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Onderwerp Verzoek verklaring van geen bezwaar Hegedyk 11, Weidum 
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Ontwerp besluit De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde 
nieuwbouw van een paardenstal op het perceel Hegedyk 11 te 
Weidum in afwijking van het ontwerpbestemmingsplan 
Bûtengebiet. 

Korte inhoud : De voorgenomen bouw van een paardenstal past niet in de 
Beheersverordening Buitengebied en het 
ontwerpbestemmingsplan Bûtengebiet. Voor medewerking 
aan het bouwplan is een verklaring van geen bezwaar van de 
gemeenteraad nodig. 

Aanleiding 
Van de Lageweg BV in Bears wil een stal bouwen op het perceel Hegedyk 11 te Weidum. Dat 
perceel is eigendom van Van de Lageweg. Er worden nu ook al paarden op het perceel 
gehouden. De huidige stal is aan vervanging toe. De stal wordt gelijktijdig flink uitgebreid. 
De nieuwe stal krijgt een oppervlakte van ca. 2500 m2. De nokhoogte wordt 8,5 meter. De 
stal wordt landschappelijk ingepast door het aanbrengen van beplanting, zie bijlagen. Er 
zullen ongeveer 160 paarden worden gestald. De stal past niet in de Beheersverordening 
Buitengebied en ook niet in het nieuwe in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
Bûtengebiet. In de beheersverordening heeft het perceel de bestemming Agrarische 
bedrijfsdoeleinden met aanduiding Fok- en handelsstal. De maximale hoeveelheid 
bebouwing is daarbij begrensd op 1 555 m2. De beheersverordening verbiedt ook 
uitbreiding en nieuwbouw van stallen. Dit in verband met de Natuurbeschermingswet. Wij 
kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van dat verbod als de 
Natuurbeschermingswet zich daartegen niet verzet. In het ontwerpbestemmingsplan 
Bûtengebiet, zie bijlage, heeft het perceel de bestemming Agrarisch, met de aanduiding SA
AB voor een grondgebonden agrarisch bedrijf, alsmede de aanduiding Paardenhouderij (PH). 
Deze aanduiding bepaalt dat de maximaal toegestane bebouwing niet meer mag zijn dan 
wat er feitelijk aanwezig is. De nieuw te bouwen stal is groter en past dus niet in het nieuwe 
bestemmingplan. Het delegatiebesluit van uw raad bepaalt dat voor een aanvraag die afwijkt 
van een ter inzage gelegd ontwerpbestemmingsplan, uw raad een verklaring van geen 
bezwaar moet afgeven om de nieuwbouw van de stal mogelijk te maken. 

Van de Lageweg wacht al lang op de vergunning. Hij wil eigenlijk in mei gaan bouwen. De 
aanvraag is meerdere keren buiten behandeling gelaten omdat de aanvragen niet compleet 
waren. Er is sprake van een complexe meervoudige omgevingsvergunning. Het gaat om de 
activiteiten bouwen, milieu, strijdig ruimtelijk gebruik en met aanhaking van de 
natuurbeschermingsvergunning. Omdat inmiddels het ontwerpbestemmingplan Bûtengebiet 
ter inzage heeft gelegen, komt daar nu ook nog de verklaring van geen bezwaar van uw 
gemeenteraad bij. Er is een uitgebreide procedure nodig om de vergunning te kunnen 
verlenen. Nadat uw raad een verklaring van geen bezwaar heeft gegeven kan de 
ontwerpbeschikking ter inzage worden gelegd. 

Beoogd resultaat 
Meewerken aan nieuwbouw paardenstal. 
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Argumenten 
Ruimtelijk kan worden meegewerkt aan de nieuw te bouwen stal. Het bebouwde oppervlakte 
wordt wel fors groter. Door de nokhoogte blijft er sprake van een relatief compacte 
bebouwing. De bebouwing wordt landschappelijk ingepast door het aanbrengen van 
begroeiing. Door de aanduiding Paardenhouderij in het nieuwe bestemmingsplan geldt een 
begrenzing aan de toegestane bebouwing. Dat is bedoeld voor manege-activiteiten die niet 
als grondgebonden agrarisch bedrijf worden gezien. In dit geval gaat het niet om een 
manege, maar om het stallen van jonge paarden. Zonder de aanduiding Paardenhouderij zou 
er op dit perceel, passend binnen de bestemming van het nieuwe bestemmingsplan, zonder 
beperkingen aan bouwmassa een grondgebonden rundveehouderij gevestigd kunnen 
worden. De beoogde stal zou dan gewoon gebouwd kunnen worden. Het houden van de 
paarden kan in dit geval worden vergeleken met het grondgebonden houden van rundvee. Er 
wordt voldaan aan de in deze situatie minimaal in acht te nemen afstand van 50 meter voor 
geurhinder van paarden. De provincie heeft als bevoegd gezag eind februari een concept
verklaring van geen bezwaar voor de Natuurbeschermingswet afgegeven. 

Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 

Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 

Communicatie 

Aanvrager wordt geïnformeerd over uw besluit. 

Uitvoering 
Na instemming van uw raad kan de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning ter 
inzage worden gelegd voor zienswijzen. 

Wommels, 1 7 maart 201 5 

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel, 

Dr. J. Liemburg .burgemeester 

Drs. J. Folkerts .secretaris 

Bijlagen - tekening/schets nieuw te bouwen stal. 
- plattegrond beplantingsplan. 
- fragment kaart ontwerpbestemmingsplan Bûtengebiet. 
- kopie delegatiebesluit. 

Ter inzage gelegde 
stukken 
Behandelend ambtenaar B. Kroese 

0515-334485 



Besluit 

Nummer 8 

Agendapunt : Verzoek verklaring van geen bezwaar Hegedyk 1 ĩ , Weidum 

De Raad van de gemeente Littenseradiel; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 7 maart 201 5; 

besluit: 

in te stemmen met de voorgestelde nieuwbouw van een paardenstal op het perceel Hegedyk 
11 te Weidum in afwijking van het ontwerpbestemmingsplan Bûtengebiet. 

Wommels, 20 april 201 5 

De raad voornoemd, 

voorzitter 




