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1 1  I n l e i d i n g  

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is een onderbouwing in het kader 

van een aanvraag omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a, 

onder 3 van de Wabo. Het plangebied waarop deze ruimtelijke onderbouwing 

betrekking heeft, is aangegeven in de figuren 1 en 2. De locatie is gesitueerd 

aan de Hegedyk 54 te Jellum in de gemeente Littenseradiel. 

 

De eigenaar van het bedrijf, firma Kalma, is voornemens om zijn bedrijf uit te 

breiden met een nieuwe ligboxenstal. Ook zullen er nieuwe sleufsilo’s worden 

gerealiseerd. De uitbreiding van het bedrijf vindt plaats in oostelijke richting, 

aan de achterzijde van de bestaande bebouwing. 

 

 
F i g u u r  1 .  S i t u e r i n g  p l a n g e b i e d  i n  J e l l u m   

 

De geldende planologische regeling voor het plangebied is de Beheersverorde-

ning Buitengebied gemeente Littenseradiel, die is vastgesteld op 16 december 

2013. Op basis van deze beheersverordening is het bouwen van een nieuwe stal 

niet toegestaan. Om de ontwikkeling desondanks toch mogelijk te maken, is 

een ‘omgevingsvergunning voor het afwijken van de beheersverordening’ 

noodzakelijk. Daarvoor moet een zogenoemde ‘goede ruimtelijke onderbou-

wing’ worden opgesteld, met daarin een verantwoording van het planvoorne-

men. Voorliggend rapport voorziet in deze goede ruimtelijke onderbouwing. 
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F i g u u r  2 .  P l a n v o o r n e m e n  H e g e d y k  5 4  

 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt achtereenvolgens ingegaan op het vol-

gende: 

- inhoud van het planvoornemen; 

- een toets aan vigerend beleid; 

- een toets aan planologische randvoorwaarden; 

- landschappelijke inpassing en welstand; 

- de motivering van het planvoornemen; 

- een juridische toelichting; 

- de economische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan. 



 

  
134.00.00.34.00 - Ruimtelijke onderbouwing Hegedyk 54 te Jellum - 17 februari 2015 
 

7 

2 2  P l a n v o o r n e m e n  

 

Zoals in het voorgaande genoemd, heeft het agrarische bedrijf aan de Hegedyk 

54 een voornemen om uit te breiden. De bestaande ligboxenstal op het perceel 

is gebouwd in de jaren ‘70 en is inmiddels verouderd. De stal voldoet inmiddels 

niet meer aan de eisen die momenteel aan een stal worden gesteld en is te 

beperkt qua ruimte. Daarnaast is ook de mestopslag niet meer toereikend. 

Voor de bedrijfsvoering is het daarom nodig dat er een nieuwe stal wordt 

gebouwd. Door deze uitbreiding wordt het mogelijk dat er in de toekomst 348 

koeien kunnen worden gehouden. Ook wordt voldaan aan de eisen van de 

Maatlat Duurzame Veehouderij, waarin onder andere eisen worden gesteld aan 

dierenwelzijn, ammoniakuitstoot en energieverbruik. 

 

Het erf wordt aan de achterzijde in het verlengde van het bestaande erf uitge-

breid. De ligboxenstal wordt ten oosten van de bestaande sleufsilo’s gesitu-

eerd. Aan de noordzijde van de ligboxenstal zullen daarnaast ook nog nieuwe 

sleufsilo’s worden gerealiseerd. De nieuwe ligboxenstal wordt 95 meter lang en 

40 meter breed (3800 m²). 

 

 
F i g u u r  3 .  A a n z i c h t  v a n  d e  n i e u w e  l i g b o x e n s t a l  v o o r - / w e s t z i j d e  

( b r o n :  A l l c a d  B V )
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3 3  B e l e i d  

3 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n  

De provincie Fryslân heeft in december 2006 het Streekplan Fryslân ‘Om de 

kwaliteit fan de romte’ vastgesteld. In het streekplan worden speerpunten van 

beleid aangedragen die de provincie op verschillende ruimtelijke terreinen 

kunnen versterken en ontwikkelen. 

 

De provincie Fryslân erkent het belang van een vitale en duurzame landbouw, 

omdat dit een grote bijdrage levert aan de sociaaleconomische vitaliteit van 

het platteland, het beheer van het landelijk gebied en de Friese economische 

structuur. In het landelijk gebied worden buiten de natuurgebieden ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor de landbouw. 

 

Bij het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw zet de provincie te-

vens in op de blijvende herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen 

in Fryslân. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn te combine-

ren met landschappelijke kernkwaliteiten. Voor de inpassing van grotere agra-

rische bouwblokken is vooral de landschappelijke situering van belang, met 

aandacht voor beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en goothoogten 

van gebouwen en kleur- en materiaalgebruik. Hierbij is het leveren van land-

schappelijk maatwerk van groter belang dan een maximale maat van nieuwe 

gebouwen. 

 

Kernkwaliteiten kleigebied: 

- open en grootschalig met structurerende elementen als dijken, kwel-

derwallen, slenken, terpen, paden, eendenkooien, vaarten; 

- onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bijzondere verkavelings-

vormen (mozaïek-, radiair- en strengenverkaveling); 

- beplanting puntvormig geconcentreerd rondom boerderijen en dorpen, 

langs hoofdontsluitingswegen, kwelderwallen en randen van de Middel-

zee; 

- aanwezigheid van grasland in lagere delen en akker- en tuinbouw op de 

kwelderwallen. 

 

In hoofdstuk 5 is nader ingegaan op de landschappelijke inpassing van de voor-

genomen uitbreiding op het perceel Hegedyk 54 te Jellum. 
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3 . 1 . 2   

V e r o r d e n i n g  R o m t e  F r y s l â n  2 0 1 1  

Op 15 juni 2011 is door Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vast-

gesteld. Hierin is van veel onderwerpen uit het Streekplan de doorwerking ge-

regeld. Het betreft de volgende thema’s: 

- bundeling algemeen; 

- zorgvuldig ruimtegebruik; 

- ruimtelijke kwaliteit inclusief landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

- wonen; 

- werken en mobiliteit; 

- recreatie en toerisme; 

- landbouw; 

- natuur; 

- kustverdediging en windturbines. 

 

Een groot deel van deze thema’s is voor het voorliggende plan niet direct rele-

vant. Wat wel van belang is, zijn de thema’s zorgvuldig ruimtegebruik, ruimte-

lijke kwaliteit en landbouw. Het plangebied ligt buiten het bestaand stedelijk 

gebied, zoals de provincie dat heeft bepaald (zie figuur 4). Voor ruimtelijke 

plannen in het landelijk gebied geldt dat de ontwikkeling in het landschap 

moet passen en dat de kernkwaliteiten van het landschap herkenbaar moeten 

blijven. In hoofdstuk 5 is nader ingegaan op de landschappelijke inpassing van 

de voorgenomen ontwikkeling. 

 

 
F i g u u r  4 .  K a a r t  b e s t a a n d  s t e d e l i j k  g e b i e d   

( b r o n :  p r o v i n c i e  F r y s l â n )  
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3 . 1 . 3   

V e r o r d e n i n g  R o m t e  F r y s l â n  2 0 1 4   

De provincie Fryslân heeft in 2014 een herziening van de Verordening Romte 

Fryslân vastgesteld. Eén van de onderdelen waarvan het beleid is herzien, be-

treft grootschalige melkveehouderijen. Hierbij is aangesloten op het beleid dat 

op 21 

december 2011 en 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten, 

waarin de grondslag ligt voor het beleid dat grondgebondenheid als voorwaar-

de stelt. Een melkveehouderij kan alleen een bouwvlak van groter dan 1,5 hec-

tare krijgen, wanneer er sprake is van een grondgebonden agrarisch bedrijf. 

Grondgebonden wil zeggen dat er een relatie is tussen de omvang van een 

bedrijf en de oppervlakte grond die het bedrijf in de omgeving in beheer en 

onderhoud heeft. Dat betekent dat er voldoende grond bij het bedrijf moet 

horen voor ruwvoervoorziening, mestafzet en beweiding: het voortbrengend 

vermogen van de bij het bedrijf behorende landbouwgrond vormt de basis van 

het bedrijf. De provincie acht ‘footloose’ bedrijven, bedrijven die geen enkele 

relatie meer hebben met de grond rondom, niet wenselijk. Hoewel de veror-

dening geen norm stelt voor grondgebondenheid, verwacht de provincie wel 

van de gemeente dat aan het principe van grondgebondenheid voldaan wordt. 

Voor een onderbouwing van de grondgebondenheid van het voorliggende be-

drijf wordt verwezen naar de brief in bijlage 1 bij deze toelichting. 

3 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d   

3 . 2 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  L i t t e n s e r a d i e l  2 0 3 0  

In de Structuurvisie Littenseradiel 2030 staat hoe de gemeente Littenseradiel 

in de periode 2010-2030 de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente ziet. In 

de visie worden de belangrijkste ambities van de gemeente vastgelegd en uit-

gewerkt in verschillende thema’s, waaronder het thema landbouw en land-

schap. 

 

In de Structuurvisie Littenseradiel 2030 is aangegeven dat niet meewerken aan 

uitbreiding en schaalvergroting in de landbouw geen optie is. Uitbreiding en 

schaalvergroting moeten dan ook mogelijk zijn, mits zij niet ten koste gaan 

van het landschap of het landschap versterken. Daarnaast ondersteunt de ge-

meente nieuwe initiatieven voor verdere verbreding van de landbouw. Schaal-

sprongen boven de 2,5 hectare worden niet toegestaan. Op de landschappelij-

ke inpassing wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5. 



 

  
134.00.00.34.00 - Ruimtelijke onderbouwing Hegedyk 54 te Jellum - 17 februari 2015 
 

13 

4 4  P l a n o l o g i s c h e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

4 . 1   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor ruimtelijke plan-

nen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven op 

welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de wa-

terhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishou-

ding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schrif-

telijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtij-

dig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

 

Het plan is voorgelegd aan Wetterskip Fryslân in het kader van de watertoets. 

Wetterskip Fryslân heeft op het plan gereageerd met een voorlopig water-

advies, aangezien de uiteindelijke uitwerking in overleg tussen de initiatief-

nemer en Wetterskip Fryslân op dat moment nog niet plaatsgevonden had. Het 

wateradvies is opgenomen als bijlage 2 bij deze toelichting. 

 

De hoofdpunten uit het advies zijn in deze paragraaf opgenomen. 

 

Het Wetterskip wijst op de aanwezigheid van een regionale kering aan de 

westzijde van het plangebied. Hiervoor dient een beschermingszone van 

5 meter vrijgehouden te worden. De voorgenomen werkzaamheden vinden niet 

plaats op het deel van het erf dat aan de kering grenst. 

 

Aan de noord- en de oostkant grenst het plangebied aan schouwwatergangen 

die bereikbaar dienen te blijven. Eén van deze sloten zal worden gedempt. 

Wetterskip Fryslân wijst erop dat een gedempte sloot 100% gecompenseerd 

dient te worden. Ook moet er voor de toename aan verhard oppervlak ter 

compensatie nieuw water worden gerealiseerd ter grootte van 10% van de toe-

name van het verharde oppervlak.  

Inmiddels is in overleg met Wetterskip Fryslân bepaald waar de watercompen-

satie zal plaatsvinden. De compensatie zal worden gerealiseerd door bestaande 

sloten te vergroten en een nieuwe sloot te graven op ongeveer 1 kilometer ten 

oosten van het plangebied in hetzelfde peilgebied. Er zal 480 m² aan water-

compensatie worden gerealiseerd. Hiervoor is een watervergunning aange-

vraagd bij Wetterskip Fryslân.  
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De invulling van de compensatie wordt in nader overleg met Wetterskip Fryslân 

bepaald. 

 

Voor de overige punten wordt verwezen naar het wateradvies in de bijlage. 

Wanneer rekening wordt gehouden met de adviezen van het Wetterskip, heeft 

het plan geen negatief effect op de waterhuishouding en mag het plan op dit 

punt uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 2   

A r c h e o l o g i e  

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

heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het ver-

drag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de 

introductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in 

dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behouds-

maatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeolo-

gische waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. 

Met name de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in 

op de bescherming van archeologische waarden in ruimtelijke plannen.  

 

Op basis van de archeologische verwachtingskaart van de provincie is in het 

plangebied voorafgaand aan de voorgenomen bouwwerkzaamheden een ar-

cheologisch onderzoek nodig om vast te stellen of er geen archeologische 

waarden zullen worden verstoord door werkzaamheden in de bodem. Om vast 

te stellen of er zich daadwerkelijk archeologische waarden in de bodem bevin-

den, heeft archeologisch adviesbureau De Steekproef een verkennend onder-

zoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in het rap-

port ‘Jellum, Hegedyk 54 Gem. Littenseradiel (Frl.) – Een inventariserend 

Archeologisch Veldonderzoek’ (Steekproefrapport 2014-03/03Z). 

 

In het plangebied zijn zes boringen geplaatst. Uit de resultaten van het boor-

onderzoek blijkt de ondergrond uit matig slappe klei te bestaan, die wordt on-

derbroken door talrijke dunne zandlaagjes. Deze klei is afgezet in een getij-

denmilieu. Gedurende de periode van afzetting lijken nooit omstandigheden te 

hebben geheerst die geschikt waren voor bewoning. De klei loopt in het plan-

gebied door tot een diepte van tenminste 2,5 meter beneden het maaiveld en 

daarmee tot ver beneden de geplande ingreepdiepte. De wadafzettingen wor-

den afgedekt door matig humeuze klei die is afgezet in een milieu waarin 

vegetatie groeide. In dit kleipakket zijn geen archeologische indicatoren aan-

getroffen. Evenmin zijn de vegetatie-horizonten aanwezig die samen zouden 

kunnen hangen met bewoning in de periode ijzertijd-Romeinse tijd. De toplaag 

van de bodem bestaat uit een ongeveer 30 centimeter dikke bouwvoor. 

KADER 

ONDERZOEK 



 

  
134.00.00.34.00 - Ruimtelijke onderbouwing Hegedyk 54 te Jellum - 17 februari 2015 
 

15 

In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren, geven 

de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren 

van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolg-

onderzoek. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende plan wordt niet belemmerd door de 

aanwezigheid van archeologische waarden. 

4 . 3   

C u l t u u r h i s t o r i e  

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een 

wijziging geleid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Ieder ruimtelijk 

plan dient dan tevens een analyse van cultuurhistorische waarden van het 

plangebied te bevatten. In de toelichting dient een beschrijving opgenomen te 

worden van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistori-

sche waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten reke-

ning is gehouden. Hierbij dient tevens de historische (stede)bouwkunde en 

historische geografie te worden meegenomen in de belangenafweging. Aange-

geven dient te worden welke conclusies aan de geanalyseerde waarden worden 

verbonden en op welke wijze deze worden geborgd. 

 

Informatie over cultuurhistorische waarden is te vinden op de cultuurhistori-

sche waardenkaart van de provincie Fryslân. Figuur 5 geeft daarvan een beeld. 

De locatie van het historische deel van de bestaande boerderij wordt als 

‘boerderijplaats’ aangeduid (rode vlek). Op deze plaats is al lange tijd een 

boerderij gevestigd. Aan de noordoostzijde van het perceel is een vaart weer-

gegeven. Op de cultuurhistorische kaart is verder aangegeven dat het gebied 

wordt gekenmerkt door ‘rechthoekige verkaveling in nieuw aangewassen en 

bedijkte gronden’ en dat het deel uitmaakt van de ‘zeeboezemvlakte’. 

 

De nieuwe stal komt buiten de ‘boerderijplaats’ te liggen. De oorspronkelijke 

boerderij wordt door het plan niet aangetast. De plaatsing van de nieuwe stal 

achter de bestaande agrarische bebouwing tast de cultuurhistorische waarden 

van het gebied niet aan. 

 

CONCLUSIE 
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F i g u u r  5 .  U i t s n e d e  c u l t u u r h i s t o r i s c h e  w a a r d e n k a a r t  

p r o v i n c i e  F r y s l â n  

 

Het plan tast geen cultuurhistorische waarden aan. Vanuit het oogpunt van 

cultuurhistorie mag het plan uitvoerbaar worden geacht.  

4 . 4   

B o d e m  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan 

inzicht moet worden verkregen in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit bete-

kent dat er onder andere inzicht moet worden verkregen in de noodzakelijke 

financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering. Een 

onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is een onderdeel 

van de onderzoeksverplichting van het college van burgemeester en wethou-

ders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een plan. 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet voorkomen worden dat 

gronden waarvan bekend is dat de milieuhygiënische kwaliteit onvoldoende is, 

worden bestemd met een bestemming die daarvoor gevoelig is. 

 

CONCLUSIE 

WETGEVING 
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F i g u u r  6 .  F r a g m e n t  k a a r t  B o d e m l o k e t  

( b r o n :  p r o v i n c i e  F r y s l â n )  

 

In het geval van het bouwplan aan de Hegedyk 54 gaat het om een voor 

bodemvervuiling minder kwetsbare functie. De stal is geprojecteerd in een ge-

bied dat voor zover bekend alleen een functie als agrarische cultuurgrond 

heeft gehad. Op de site bodemloket.nl zijn ter plaatse van de Hegedyk 54 geen 

verdenkingen voor bodemverontreinigingen geconstateerd. Een voormalige 

sloot die aan de zuidzijde langs het plangebied heeft gelopen, is gedempt. 

Volgens het Bodemloket heeft hier onderzoek plaatsgevonden en is er geen na-

der onderzoek of sanering nodig. 

 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de kwaliteit van de bodem de bouw 

van de ligboxenstal in de weg staat. 

4 . 5   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie van de natuurwaarden in het plangebied uitgevoerd. Tevens is 

gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 

faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuur-

beschermingswet 1998 of de Verordening Romte Fryslân noodzakelijk is. 

Het plangebied is daartoe op 7 maart 2014 bezocht door een ecoloog van 

BügelHajema Adviseurs. 

 

Het plangebied betreft het agrarisch perceel Hegedyk 54. De ontwikkelingen 

bestaan uit het uitbreiden van het perceel waarbij een ligboxenstal en sleuf-

silo’s worden gerealiseerd ten oosten van de huidige bebouwing.  

ONDERZOEK 

CONCULSIE 

TERREINOMSTANDIGHEDEN 
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De ontwikkelingen en daarmee het onderzoeksgebied hebben enkel betrekking 

op het oostelijke deel van het plangebied. 

Het onderzoeksgebied betreft een deel van een grasland ten oosten van be-

staande bedrijfsbebouwing. Ten oosten van het plangebied ligt een sloot. 

 

 
F i g u u r  7 .  P l a n g e b i e d  v a n u i t  h e t  z u i d e n  

 

S o o r tb e s ch e r m i n g  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffw) in werking getre-

den. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn van de 

Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. Achter de 

Ffw staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende beschermde die-

ren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden opgesomd in 

de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De Algemene Maat-

regel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van 23 februari 2005, kent een drie-

deling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten (licht be-

schermd, middelzwaar beschermd en streng beschermd). 

 

Uit de informatie van Quickscanhulp.nl
1
 (© NDFF - quickscanhulp.nl 05-03-2014 

13:32) komt naar voren dat in de omgeving naast enkele in het kader van de 

Ffw licht beschermde diersoorten, ook enkele (middel)zwaar beschermde plan-

ten- en diersoorten voorkomen. De geregistreerde waarnemingen van streng 

beschermde soorten hebben vooral betrekking op vogels en vaatplanten. Bin-

nen een straal van één kilometer rond het plangebied zijn enkel waarnemingen 

van vogels bekend. 

 

 

                                                   
1  Quickscanhulp.nl is een internetapplicatie die gegevens over beschermde soorten toeganke-

lijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van vele organisaties, verenigd 

in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het is een initiatief van onder meer de 

Gegevensautoriteit Natuur en de organisaties binnen de VOFF (www.quickscanhulp.nl). 

FLORA- EN FAUNAWET 

INVENTARISATIE 

http://www.quickscanhulp.nl/
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In het onderzoeksgebied ontbreekt bebouwing en opgaand groen. In het open 

weidegebied nabij het plangebied kunnen hooguit minder verstoringsgevoelige 

soorten als scholekster en kievit tot broeden komen. In de naastgelegen stallen 

zijn tijdens het veldbezoek huismussen aangetroffen. 

Op basis van de terreinomstandigheden kan gesteld worden dat het plangebied 

een zeer beperkte natuurwaarde kent. In het plangebied worden alleen enkele 

algemene soorten, zoals huisspitsmuis, veldmuis en mol, en daarnaast zwaar-

der beschermde soorten, zoals de vogelsoorten scholekster en kievit, in en 

direct rond het plangebied verwacht. Scholekster en kievit zijn vogels die nabij 

het plangebied tot broeden kunnen komen. Deze vogels zijn alleen tijdens het 

broedseizoen streng beschermd en mogen tijdens het broedseizoen niet ver-

stoord worden.  

 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van enkele licht be-

schermde soorten, zoals huisspitsmuis, veldmuis en mol, worden verstoord en 

vernietigd. Ook kunnen hierbij exemplaren worden gedood. De aanwezige licht 

beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorg-

plicht van de Flora- en faunawet. 

Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te vernietigen of te 

verstoren. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dient 

derhalve rekening te worden gehouden met het broedseizoen. De Flora- en 

faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang 

of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels 

geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) bundelt de gebiedsbescherming 

van nationaal begrensde natuurgebieden. In de Nbw 1998 zijn ook de bepa-

lingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de 

Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 

2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS of Natuurnetwerk Nederland) is een sa-

menhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke na-

tuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is  

als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

en is voor de provincie Fryslân uitgewerkt in het Streekplan Fryslân 2007 en de 

Verordening Romte Fryslân (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit het Streekplan Fryslân 2007 en Verordening Romte Fryslân wordt buiten 

de EHS-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming 

van bestaande natuurgebieden en natuurwaarden in agrarisch gebied. Ten be-

hoeve van de bescherming van weidevogelgebieden is aanvullend het Werkplan 

Weidevogels Fryslân 2007-2013 opgesteld. 

TOETSING 

NATUURBESCHERMINGSWET 

ECOLOGISCHE  

HOOFDSTRUCTUUR 

NATUUR BUITEN DE EHS 
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Beschermde gebieden in het kader van de Nbw 1998 liggen op geruime afstand 

van het plangebied. De meest nabijgelegen beschermde gebieden betreffen de 

Natura 2000-gebieden Groote Wielen en Âlde Feanen op een afstand van res-

pectievelijk ruim 9 en 10 kilometer van het plangebied. Van deze gebieden 

wordt alleen het gebied Âlde Feanen beschouwd als stikstofgevoelig gebied 

(bron: fryslan.nl). Het gebied Âlde Feanen is aangewezen voor diverse habitat-

typen en soorten die gevoelig zijn voor verzuring en/of vermesting. Stikstofde-

positie heeft een verzurend en vermestend effect. Voor de aangewezen habi-

tattypen en voor de leefgebieden van soorten die in het Natura 2000-gebied 

worden beschermd, zijn kritische depositiewaarden voor stikstof opgesteld. 

Voor de meeste Natura 2000-gebieden, waaronder ook het gebied Âlde Feanen 

geldt dat de achtergronddepositie in de huidige situatie zo hoog is dat de kriti-

sche depositiewaarde reeds wordt overschreden.  

 

In de directe omgeving ligt geen gebied dat op basis van de Wet ammoniak en 

veehouderij (Wav) is aangewezen als gebied dat gevoelig is voor ammoniak. 

Het plangebied heeft geen betrekking op gronden die deel uitmaken van de 

EHS. Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel uitmaakt van de EHS ligt op 

een afstand van ruim 2 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. Het be-

treft open weidegebied ten noorden en westen van Jorwerd. 

 

Het plangebied grenst aan open weidegebied dat potentieel geschikt is voor 

weidevogels. Voor weidevogels is openheid en rust van belang. Verdichting 

door beplanting en bebouwing is in voor weidevogels geschikte gebieden niet 

gewenst. Voor ruimtelijke plannen in landelijk gebied geldt echter dat de 

agrarische productiefunctie inclusief de ontwikkelingsmogelijkheden van agra-

rische bedrijven zijn toegestaan (Verordening Romte Fryslân). 

 

De uitbreiding van de veestapel met circa 350 koeien heeft een toename van 

de stikstofemissie tot gevolg. Gezien de omvang van de uitbreiding en de af-

stand tot stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is nader onderzoek nodig 

naar de hoeveelheid stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkelingen. Indien 

er geen significant negatieve effecten zijn te verwachtenkan een vergunning 

Nbw 1998 (of een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)) worden verkregen. 

 

De Verklaring van geen bedenkingen is inmiddels door de provincie afgegeven 

(d.d. 4 februari 2015). Uit dit document (zie bijlage 6) blijkt dat er ondanks de 

toename van emissie van 600,7 kg geen toename van de depositie plaatsvindt 

en er dus geen significant negatieve effecten voor omliggende Natura2000 ge-

bieden zijn te verwachten. Daarbij zijn naast de Alde Feanen ook de gebieden 

Duinen Ameland, Duinen Terschelling, Van Oordt’s Mersken, Wijnjeterper 

Schar en Rottige Meethe & Brandemeer betrokken. 

 

Voorwaarde bij de VVGB is wel dat het aantal dieren als genoemd in de omge-

vingsvergunning niet wordt overschreden en ook niet van het aangegeven stal-

type zal worden afgeweken. 

INVENTARISATIE 

TOETSING 
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Van de omgevingsvergunning zal pas gebruik gemaakt kunnen worden op het 

moment dat de intrekking van ammoniakrechten van de (saldogevende) bedrij-

ven in Warten, Tjalleberd en Firdgum heeft plaatgevonden.  

 

Naast deze mogelijke negatieve effecten met betrekking tot stikstof worden 

gezien de terreinomstandigheden, de aard van het plan en ligging van het 

plangebied, met betrekking tot de voorgenomen plannen geen overige negatie-

ve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Nbw 1998 en het pro-

vinciaal ruimtelijk natuurbeleid verwacht. 

 

C o n c l u s i e  

Uit de ecologische inventarisatie komt naar voren dat er geen vooronderzoek, 

dan wel een ontheffing in het kader van de Ffw nodig is. Het plan is op het 

punt van natuur ook niet in strijd met de Verordening Romte Fryslân. Zoals ge-

noemd is de VVGB in het kader van de Nbw 1998 reeds door de provincie afge-

geven.  

4 . 6   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar (milieu)hin-

der vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoe-

ve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tussen 

bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

In de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelas-

tende activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke in-

stellingen als scholen en sportvoorzieningen. Per bedrijfstype zijn voor elk van 

de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven 

die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en 

woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te 

houden. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtingge-

vend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 

 

Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van be-

drijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat 

het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. 

 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt de uitbreiding van een agrari-

sche melkveehouderij mogelijk. Op basis van ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

geldt voor een dergelijk bedrijf categorie 3.2 met een richtafstand van 100 

meter tot gevoelige functies. De grootste afstand wordt bepaald door het as-

pect ‘geur’.  
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Daarnaast geldt nog een richtafstand van 30 meter voor ‘stof’ en ‘geluid’. De 

afstand van de nieuwe ligboxenstal is meer dan 30 meter tot woningen van 

derden. Voor deze aspecten wordt aan de richtafstand voldaan. Op het aspect 

‘geur’ wordt in het navolgende dieper ingegaan. 

 

G e u r  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) mag de geurbelasting 

van een veehouderijbedrijf waar vee wordt gehouden waarvoor in bijlage 1 van 

de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geuremissiefactoren zijn opgeno-

men bij een woning (of een ander geurgevoelig gebouw) ten hoogste: 

- 2,0 odeur units (ouE) per kubieke meter (ouE) lucht binnen de bebouwde 

kom; 

- 8,0 odeur units (ouE) per kubieke meter lucht buiten de bebouwde kom 

zijn. 

 

Voor melkrundvee zijn in bijlage 1 van de Rgv geen geuremissiefactoren opge-

nomen. Dit betekent dat tussen een (emissiepunt van een) melkrundveehoude-

rijbedrijf en een geurgevoelig gebouw ten minste een afstand van: 

- 100 m binnen de bebouwde kom; 

- 50 m buiten de bebouwde kom gewaarborgd worden. 

 

Op grond van de Verordening geurhinder en veehouderij van de gemeente Lit-

tenseradiel zijn de hiervoor genoemde afstanden voor onder andere het op het 

perceel aan de Hegedyk 54 in Jellum gevestigde veehouderijbedrijf beperkt tot 

achtereenvolgens 50 m en 25 m. 

 

Het bedrijf van Kalma vof is een melkrundveehouderijbedrijf waar melkrund-

vee wordt gehouden. Dit betekent dat de op grond van de Verordening geur-

hinder en veehouderij opgenomen afstanden van 50 m tussen een emissiepunt 

van het bedrijf en een geurgevoelig gebouw gewaarborgd moeten worden. 

 

Uit de milieutekening van het project blijkt dat de afstand tussen de dichtst-

bijzijnde geurgevoelige gebouwen, de woningen op de percelen aan de: 

- Hegedyk 1 ten westen van het plangebied; 

- Hegedyk 52 ten zuidwesten van het plangebied; 

- Hegedyk 58 ten noordwesten van het plangebied, 

en de emissiepunten van het bestaande en het nieuwe stalgebouw ten minste 

50 m is. De milieutekening is in bijlage 3 bij dit rapport opgenomen. 

 

Hierbij kan worden opgemerkt dat door het verplaatsen van het aantal stuks 

vee van het bestaande stalgebouw naar het nieuwe stalgebouw de afstand tot 

de hiervoor genoemde woningen wordt vergroot. Alles in overweging nemende 

wordt geurhinder dan ook niet verwacht. 

 

Belangrijke negatieve milieueffecten van de geur(hinder) vanwege het project 

worden niet verwacht. 

 

KADER 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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G e l u i d  

Voor het project is in oktober 2013 door Sain milieuadvies een geluidsonder-

zoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rap-

port ‘Akoestisch onderzoek Firma Kalma Jellum’ met als kenmerk 2013-3102-0. 

Het rapport is als bijlage 4 bij deze toelichting opgenomen. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat, na het uitvoeren van enkele ge-

luidsbeperkende maatregelen er geen overschrijdingen van de richt- en (voor-

keurs)grenswaarden zijn. Dit met uitzondering van de voertuigbewegingen van 

vrachtauto’s over de toegangsweg tussen de bedrijfswoning van het melkrund-

veehouderijbedrijf en de woning op het perceel aan de Hegedyk 52. Naar de 

mening van Sain milieuadvies ‘kan voor een activiteit als deze, die niet valt 

onder de hoofdactiviteiten van het bedrijf, een uitzondering worden gemaakt’.  

Alles in overweging nemende wordt geluidhinder dan ook niet verwacht. 

 

Belangrijke negatieve milieueffecten van het (de) geluid(hinder) vanwege het 

project worden niet verwacht. 

 

S t o f  

Zoals genoemd, wordt voldaan aan de geldende richtafstand voor stof op basis 

van de VNG-notitie. Ook vanuit milieuoogpunt is gekeken naar het aspect stof. 

Hiervoor is een berekening uitgevoerd in het kader van de m.e.r.-beoordelings-

notitie die voor het onderhavige plan is opgesteld. Uit die berekening blijkt dat 

er geen nadelige milieueffecten optreden in het geval van stof.  

 

C o n c l u s i e  

Vanuit het oogpunt van hinder van bedrijven mag het plan uitvoerbaar worden 

geacht. 

4 . 7   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Geluidhinder kan ondervonden worden van industrie, spoorwegen en wegen. 

Industrielawaai (in de zin van de Wet geluidhinder) is van toepassing bij indu-

strieterreinen waar volgens het bestemmingsplan de vestiging van ‘grote la-

waaimakers’ mogelijk zijn. In artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht 

is vastgelegd welke typen inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein ge-

vestigd moeten zijn. 

 

Aangezien het plangebied niet in de buurt van spoorwegen of gezoneerd indu-

striegebied ligt, zijn deze aspecten niet aan de orde.  

 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een zone heeft, waarbinnen 

onderzoek plaats moet vinden naar de geluidbelasting aan de gevels van nieuw 

te bouwen woningen en gebouwen ten behoeve van andere geluidgevoelige 

functies. 

 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 
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Een uitzondering geldt voor: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

De Hegedyk waar het plangebied aan is gelegen, is een weg met een maxi-

mumsnelheid van 30 km/uur. Er is dus geen sprake van een zone op basis van 

de Wet geluidhinder. Een ligboxenstal is geen geluidgevoelige functie in het 

kader van de Wet geluidhinder. De uitbreiding van het agrarisch bedrijf leidt 

evenmin tot een zodanige toename van het verkeer op de Hegedyk dat daarvan 

akoestische gevolgen door wegverkeerslawaai zijn te verwachten.  

 

Op basis van het voorgaande is er geen noodzaak voor het uitvoeren van akoes-

tisch onderzoek. Op basis van de Wet geluidhinder zijn er geen belemmeringen 

voor de uitvoerbaarheid van het plan.  

4 . 8   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad 

heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is 

op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 

µg/m
3
 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. 

Het plan biedt de mogelijkheid om een nieuw agrarisch bedrijfsgebouw te rea-

liseren. Het bedrijf wordt hiermee groter en dat zou mogelijk meer verkeers-

bewegingen met zich mee kunnen brengen. Hoe groot de toename van het 

aantal verkeerswegingen zal zijn, is niet bekend. Voor agrarische bedrijven 

zijn ook geen kengetallen voor verkeersbewegingen beschikbaar. Om die reden 

is in het navolgende uitgegaan van een worst case benadering. 

CONCLUSIE 

NSL/NIBM 

ONDERZOEK 
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Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (oktober 

2013) ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging.  

 

 
F i g u u r  8 .  B e r e k e n i n g  m e t  d e  n i b m - t o o l  

 

Met behulp van deze rekentool is bepaald bij welk aantal verkeersbewegingen 

er sprake is van een overschrijding van de grens van 3% (een toename van 1,2 

µg/m³ NO2 of PM10). Hieruit blijkt dat zelfs bij 300 extra verkeersbewegingen 

per dag nog geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarde. Een 

dergelijke toename van het aantal verkeersbewegingen is niet aannemelijk als 

gevolg van voorliggend plan, omdat het slechts gaat om een beperkte uitbrei-

ding van een bestaand bedrijf. Het project moet derhalve worden beschouwd 

als een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve 

achterwege blijven. Het plan voldoet hiermee aan het gestelde in de Wet mili-

eubeheer met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit. 

 

Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit mag het plan uitvoerbaar worden ge-

acht. 

4 . 9   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

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

ernstig ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtin-

gen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen 

en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

NIBM-TOOL 

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

burger door bovengenoemde activiteiten. Het externe veiligheidsbeleid is ver-

ankerd in diverse wet en regelgeving. Voor het ruimtelijk plan 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). 

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 

 

Er is voor wat betreft de onderhavige locatie gekeken naar mogelijke risico’s 

ten aanzien van externe veiligheid. Daarbij gaat het om risico’s verbonden aan 

belangrijke leidingen of infrastructuur en installaties als LPG-tankstations, 

ammoniakopslagplaatsen, en dergelijke. Gegevens daarover zijn te vinden op 

de professionele risicokaart van de provincie Fryslân. Gebleken is dat in de na-

bijheid van het plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn en dat er evenmin 

vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen of over de weg plaatsvindt. 

De dichtstbij gelegen risicobronnen zijn de spoorlijn Leeuwarden–Sneek en een 

gasleiding. Deze risicobronnen liggen op respectievelijk 330 en 380 meter van-

af het plangebied. Gezien de afstand zijn deze risicobronnen niet van invloed 

op het voorliggende plan. 
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F i g u u r  9 .  F r a g m e n t  r i s i c o k a a r t  

( b r o n :  p r o v i n c i e  F r y s l â n ,  2 0 1 4 )  

 

Het plan moet vanuit het oogpunt van externe veiligheid uitvoerbaar worden 

geacht. 

4 . 1 0   

P l a n - m . e . r .  

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal si-

tuaties waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht moet worden 

uitgevoerd is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan 

worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Het komt er op neer dat voor 

elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de 

D-lijst van het Besluit die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet 

worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Voor deze 

toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term 

vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. In het geval van het voorliggende 

plan is een afzonderlijke m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld waaruit blijkt 

dat er geen noodzaak is voor vervolgonderzoek in het kader van een m.e.r.. 

CONCLUSIE 
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5 5  L a n d s c h a p p e l i j k e  

i n p a s s i n g  e n  

w e l s t a n d  

In figuur 10 is een afbeelding van het erfbeplantingsplan opgenomen, dat is 

opgesteld door Allcad BV. Het beplantingsplan toont de wijze waarop de 

nieuwe ontwikkeling is ingepast in het landschap en specificeert het type be-

planting. Op de hoekpunten van het erf zal hoogopgaande beplanting worden 

geplaatst, zoals essen en elzen met een ondergroei van lagere bomen en strui-

ken. Aan de noordzijde zal een rij bomen worden geplant en aan de zuidwest-

zijde van het perceel is een lagere bosschage met enkele essen beoogd. Het 

erfbeplantingsplan voldoet aan de regels die worden gesteld op basis van het 

beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor het nieuwe bestemmingsplan voor 

het buitengebied. Met dit plan wordt voldaan aan de eis van provincie en ge-

meente, die inhoudt dat nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing landschappelijk 

moet worden ingepast. De goede landschappelijke inpassing wordt als voor-

waarde in de omgevingsvergunning opgenomen.  

 

De Welstandscommissie heeft ingestemd met de voorgenomen ontwikkeling, 

waarbij er voorwaarden zijn gesteld aan de kleur van de stalgordijnen. 

 

 
F i g u u r  1 0 .  L a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  n i e u w e  l i g b o x e n s t a l   

( o n t w e r p :  A l l c a d  B V ,  g r o t e r e  a f b e e l d i n g  i n  b i j l a g e  5 )  
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6 6  O n d e r b o u w i n g  v a n  

h e t  p l a n  

De voorgenomen ontwikkeling is te motiveren op basis van de volgende over-

wegingen (deels ontleend aan overwegingen bij het principebesluit van de ge-

meente): 

 

1 .  U i t b r e i d i n g  i s  n o o d z a k e l i j k  v o o r  d e  b e d r i j f s v o e r i n g  

Landelijk doet zich al vele jaren een tendens voor naar schaalvergroting in de 

landbouw. Deze is noodzakelijk vanuit bedrijfseconomisch perspectief en het 

perspectief van een levensvatbare en vitale landbouwsector. Landelijk, pro-

vinciaal en gemeentelijk worden initiatieven voor schaalvergroting in de land-

bouw ondersteund, mits sprake is van een afgewogen landschappelijke inpas-

sing. 

Aangezien de huidige bebouwing aan de Hegedyk 54 zowel kwalitatief als 

kwantitatief niet meer toereikend is voor een goede bedrijfsvoering, is uit-

breiding en vernieuwing van het bedrijf noodzakelijk. Over de landschappelij-

ke inpassing bestaat overeenstemming tussen initiatiefnemer en gemeente. 

 

2 .  V o o r  h e t  b e d r i j f  i s  d e z e  l o c a t i e  h e t  m e e s t  l o g i s c h  

De ligging van nieuwe ligboxenstal en sleufsilo’s sluit aan de achterzijde aan 

op de bestaande bebouwing van het perceel. Dit is de meest logische uitbrei-

dingsrichting. 

 

3 .  E r  z i j n  g e en  b e l e m m e r i n g e n  o m  m e e  te  w e r k en  a an  

h e t  b o u w p l an  

Zoals uit het voorgaande blijkt, vormen de planologische randvoorwaarden 

waaraan voldaan moet worden, geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

het plan. 

 

4 .  A f w i j k e n  v an  d e  b eh e e r s v e r o r d en i n g  k a n  a l l e e n  m e t  

e e n  u i t g e b r e i d e  p r o c e d u r e  

De strijdigheid van het bouwplan ten aanzien van het bouwen buiten het 

bouwblok, kan alleen worden opgelost met een uitgebreide omgevingsvergun-

ningprocedure of een herziening van het bestemmingsplan. Gekozen is voor 

een omgevingsvergunning voor het afwijken van de beheersverrodening, om-

dat: 

- niet bekend is wanneer het nieuwe bestemmingsplan voor het buitenge-

bied van kracht wordt; 

- de procedure van een bestemmingsplanherziening meer tijd kost dan die 

van een omgevingsvergunning. 
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Ten behoeve van een omgevingsvergunning dient een ‘goede ruimtelijke on-

derbouwing’ te worden opgesteld. Voorliggend plan voorziet hierin. 
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7 7  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

7 . 1   

V o r m g e v i n g  

Zoals in de inleiding is aangegeven, is ervoor gekozen het onderhavige project 

mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning voor het afwij-

ken van een beheersverordening (hierna omgevingsvergunning) als bedoeld in 

artikel 2.12, lid a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voor-

heen een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro). 

 

De omgevingsvergunning bestaat in ieder geval uit een goede ruimtelijke on-

derbouwing (artikel 2.12, lid a, onder 3 Wabo) en uit een verbeelding die het 

mogelijk maakt om in een digitale omgeving de plannen weer te geven en de 

locatie (geometrische plaatsbepaling) vast te leggen. 

7 . 2   

P r o c e d u r e  

In artikel 3.10 Wabo is bepaald dat afdeling 3.4 Awb van toepassing is op de 

voorbereiding. 

 

Na aankondiging in de Staatscourant en één of meer plaatselijke dag-, nieuws- 

of huis-aan-huisbladen, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 

6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen 

omtrent het ontwerp naar voren brengen. Deze procedure is vastgelegd in de 

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4. Tevens draagt het bevoegd gezag 

zorg voor het verkrijgen van de verklaring van geen bedenking van de gemeen-

teraad (danwel via een door de gemeenteraad genomen delegatiebesluit aan 

het college van Burgemeerster en wethouders) door het toezenden van alle 

benodigde stukken (artikel 3.11 Wabo). 

De beslistermijn op de ontwerp-omgevingsvergunning van 6 maanden begint te 

lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de aanvraag (artikel 3.12, lid 7 

Wabo). De beslistermijn van 6 maanden mag eenmaal verlengd worden, met 

ten hoogste 6 weken (artikel 3.12, lid 8 Wabo). Na de vaststelling van de om-

gevingsvergunning maakt het bevoegd gezag het vaststellingsbesluit bekend. 

De mededeling van het definitieve besluit wordt tevens langs elektronische 

weg gedaan en beschikbaar gesteld (artikel 6.14 Bor jo. Regeling standaarden 

ruimtelijke ordening 2012). 
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Op de ontwerp-omgevingsvergunning moet tevens het overleg als bedoeld in 

artikel 3.1.1 Wet ruimtelijke ordening worden gevoerd (artikel 6.18 Bor). In-

dien door Gedeputeerde Staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en 

deze zienswijze niet volledig is overgenomen, wordt het vaststellingsbesluit na 

6 weken na de vaststelling van de omgevingsvergunning bekendgemaakt. Uiter-

lijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep wor-

den ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel hoger 

beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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8 8  M a a t s c h a p p e l i j k e  

e n  e c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

8 . 1   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

In het kader van de procedure van de aanvraag omgevingsvergunning is er 

gelegenheid voor een ieder om op het planvoornemen te reageren. Eventuele 

reacties zullen in het besluitvormingstraject worden afgewogen. 

 

Nadat het overleg ex artikel 3.1.1 Bro heeft plaatsgevonden, zullen de binnen-

gekomen reacties op deze plek in de ruimtelijke onderbouwing worden behan-

deld. 

8 . 2   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld naar aanleiding van het 

voornemen van Firma Kalma om het op het perceel aan de Hegedyk 54 te 

Jellum gevestigde agrarisch bedrijf uit te breiden met een nieuwe ligboxenstal 

en sleufsilo’s. De kosten voor de uitbreiding van het bedrijf alsook de kosten 

voor de noodzakelijke onderzoeken voor de voorliggende ruimtelijke onder-

bouwing zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. De kosten voor de 

gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor de planbegeleiding. 

 

Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende beheersver-

ordening is er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving 

van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een 

verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke 

kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade zullen 

door de initiatiefnemer worden gedragen. Hiervoor is tussen de gemeente 

Littenseradiel en de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten. 

 

Op basis van deze overweging moet het voorliggende ruimtelijke onderbouwing 

economisch uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten zijn derhalve an-

derszins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de Grondexploitatiewet is 

dan ook niet noodzakelijk. Dit betekent dat de uitvoerbaarheid van het voor-

liggende plan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt be-

lemmerd.




