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I   ALGEMEEN 

 

1.1 Inleiding 

De familie D. Kaastra(verder Kaastra) exploiteert een melkveehouderijbedrijf op het perceel 

Tsjeintgum 5 te Mantgum. De stelpboerderij dient behoudens het woongedeelte gesloopt 

en vervangen te worden door nieuwbouw. Kaastra heeft daartoe een bouwplan laten 

ontwikkelen, waarbij het jongvee in de nieuwe situatie gehuisvest gaat worden in de 

stelpboerderij. Naast een wijziging van de inrichting zal tevens een mestkelder worden 

aangebracht. 

Voor het buitengebied waartoe onderhavige locatie behoort, heeft de gemeenteraad van 

Littenseradiel bij besluit van 16 december 2013 een beheersverordening vastgesteld. In 

deze verordening is onder meer geregeld dat “in het beheersverordeningsgebied gelegen 

gronden bestaande bouwwerken gebouwd mogen worden, met dien verstande dat er geen 

nieuwe veestallen mogen worden gebouwd, dan wel bestaande veestallen mogen worden 

uitgebreid”. 

Voor het bouwplan dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Omdat 

vanwege de Natuurbeschermingswet tevens een verklaring van geen bedenkingen 

aangevraagd moet worden bij de provincie, is sprake van een uitgebreide 

omgevingsvergunningprocedure.   

  

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.  

 
1.2 Ligging plangebied 

De locatie Tsjeintgum 5 Mantgum bevindt zich in het buitengebied en maakt deel uit van 

het open weidegebied gelegen in de nabijheid van Mantgum. De ligging van de locatie 

staat weergegeven in figuur 1.  

 

 
Figuur 1. Locatie Tsjeintgum 5 Mantgum. Bron: Google Maps.  
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1.3 Beschrijving initiatief 

Ook de komende jaren moet sprake kunnen zijn van een bedrijfseconomisch 

verantwoorde bedrijfsvoering. Vandaar dat Kaastra met het oog op de continuïteit 

gekozen heeft voor de vervangende nieuwbouw van het bedrijfsgedeelte van de 

stelpboerderij. Naast genoemde reden liggen er meer motieven aan de vervangende 

nieuwbouw ten grondslag. De praktijk heeft namelijk aangetoond dat naast 

verschillende bouwkundige gebreken de oude stelpboerderij verschillende nadelen 

oplevert wegens ruimtegebrek en onvoldoende ventilatiemogelijkheden.  

En niet onbelangrijk is ook de afschaffing van het melkquota, hetgeen er toe leidt dat 

veel  Nederlandse melkveehouders evenals Kaastra investeren in nieuwbouw.  Door 

deze ontwikkeling is de melkproductie in Nederland over 2013 al met bijna 4 procent 

gegroeid.  

De algemene verwachting is dat de productie van melk in Europa verschuift van 

zuidoost naar noordwest Europa. De melkveehouderij gaat in landen als Roemenië en 

Bulgarije in hoog tempo achteruit: minder dan de helft van het melkquotum wordt daar 

nog gebruikt.  

 

Figuur 2 geeft de nieuwe indeling van de stelpboerderij weer. 

 
Figuur 2: nieuwe indeling stelpboerderij. Bron: Bouw-tekenburo Wietse b Ligthart. 
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II RIJKS, PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK BELEID 

 

   
2.1 Rijksbeleid 

 De rijksoverheid speelt naast decentrale overheden (provincies, gemeenten en 

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

 verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur en voor de  ruimtelijke 

 basiskwaliteit van Nederland. 

 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. 

 

 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. Agrarische ondernemers, en daarmee ook continuïteit van agrarisch 

 ondernemen, zijn volgens de Staatssecretaris essentieel voor het creëren van 

 voedselzekerheid. En ook voor het behoud van het mooie Nederlandse landschap. Het 

 wordt daarom van groot belang geacht om jonge agrariërs te stimuleren vanwege het 

 belang voor de toekomst, de ontwikkeling en de maatschappelijke positie van de 

 agrarische sector. 

 
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.  

 

 

 

                     
1
 Bron: Brief aan Kamer 6 december 2013 Implementatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
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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.  

In opdracht van de provinsje Fryslân is door LEI Wageningen in 2009 een 

Landbouwverkenning tot 2020 uitgevoerd. Ten aanzien van de ontwikkeling van de 

melkveehouderijen zijn de volgende aanbevelingen gedaan, waarbij is geconstateerd dat 

de rol van de provincie ten aanzien van de ontwikkeling van de (melk)veehouderij en de 

verbreding van de landbouw vrij divers kan zijn. Aanbevelingen zijn: 

 

a. Ruimte blijven bieden voor bedrijfsontwikkeling in de vorm van schaalvergroting en 

verbreding. Flexibel beleid rond benodigde bedrijfsgebouwen is nodig (bouwblokgrootte, 

inpassing in landschap; 

b. Het bieden van stimulansen voor verbetering op het platteland en verbrede landbouw door 

(onder meer) ILG/POP-gelden. De opbrengsten van verbredingsactiviteiten moeten op 

termijn zodanig zijn dat er een voldoende inkomensbijdrage ontstaat. Meer verbreding leidt 

tevens tot meer contacten tussen boeren en burgers en daarmee meer begrip en draagvlak 

voor de primaire agrarische sector; 

c. Stimulerend zijn voor het vergroten van de omvang van het agrarisch natuurbeheer 

(inclusief waterpeil), eventueel vooruitlopend op de inzet landelijk met bedrijfstoeslagen; 

d. Het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, vooral wanneer deze innoverende 

initiatieven nemen, bijvoorbeeld op het vlak van de energievoorziening. 

 
 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.  

  

 Geconcludeerd kan worden dat het initiatief van Kaastra in overeenstemming is met het 

 provinciaal beleid. De provincie heeft 4 november 2014 positief geadviseerd. Het advies is 

 als bijlage IV toegevoegd.  

 
2.3  Gemeentelijk beleid 

 
Beheersverordening agrarische bouwpercelen buitengebied 

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad vastgesteld een beheersverordening 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. 
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In deze verordening is onder meer geregeld dat “in het beheersverordeningsgebied 

gelegen gronden bestaande bouwwerken gebouwd mogen worden, met dien verstande 

dat er geen nieuwe veestallen mogen worden gebouwd, dan wel bestaande veestallen 

mogen worden uitgebreid”. 

Aangezien in de stelpboerderij een mestkelder aangebracht zal worden en de contouren 

van de vervangende nieuwbouw niet helemaal aansluiten bij de bestaande, is er strijd met 

de beheersverordening.  

 
Bestemmingsplan Bûtengebiet voorontwerp 17 oktober 2013 

 

 
Figuur 3: bouwvlak in rood perceel Tsjeintgum 5. Bron: plankaart voorontwerp bestemmingsplan. 

 

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

locatie Tsjeintgum 5 van toepassing: 

A. Enkelbestemming Agrarisch: functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch - 

 bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf  

 

B. Dubbelbestemming Waarde - Terpen  

 

C. Dubbelbestemming Waarde - Landschap verkaveling  

 

D. Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied. 

 

Het melkveebedrijf van Kaastra is een grondgebonden agrarisch bedrijf en stemt daarmee 

overeen met de bestemming ‘Agrarisch’. Met betrekking tot de dubbelbestemming ‘Waarde 

– Terpen’ valt op dat het gebied zoals dat in dit plan als ‘Waarde – Terpen’ staat aangeduid 

qua omvang afwijkt van de archeologische kaart Famke van de provinsje Fryslân. In 

paragraaf 3.5 komt dit nader aan bod. Feit is dat de vervangende nieuwbouw van de 

stelpboerderij niet conflicteert met het doel de landschappelijke- en cultuurhistorische 

waarden te behouden en te beschermen. De voor 'Waarde - Landschap verkaveling' 

aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud, het herstel en de uitbouw van 

de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de bijzondere 

kavelstructuur en kavelsloten.  
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Het onderhavige plan heeft geen invloed op de kavel- en slotenstructuur. 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. Met betrekking tot de vervangende nieuwbouw wordt aangesloten bij 

de bestaande bouwhoogte. 

 
Welstandnota 2007 

 Verspreid over het gemeentelijk grondgebied komen, zowel binnen als buiten de 

 bebouwde kom, diverse historische boerderijen voor. Dat is niet verwonderlijk gezien 

 het feit dat de agrarische functie vanouds dominant is in Littenseradiel. Boerderijen zijn 

 in sterke mate bepalend voor het ruimtelijk aanzien van de gemeente. 

 In Littenseradiel komen overwegend veel stelp- en kop-hals-romp boerderijen voor. 

 Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een overwegend traditioneel ambachtelijke 

 architectuur uit de 19e en begin 20e eeuw.  Door een set van aparte criteria te 

 formuleren voor de boerderijen wordt getracht om eigenaren van boerderijen te helpen 

 om respectvol met het gebouw om te gaan. 

 

 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. Bij nieuwe boerderijbouw ligt het accent op zorgvuldige inpassing in het 

 landschap.  

 Het bouwplan van Kaastra is door welstandsinstantie Hûs en Hiem positief beoordeeld. 

 Het advies is als bijlage II toegevoegd. 

 

Samenvatting / conclusie beleid 

Gelet op de motieven die aan dit bouwplan ten grondslag liggen, is de conclusie te 

rechtvaardigen dat daarmee wordt ingespeeld op en tegemoet gekomen wordt aan de 

doelstelling en ambities van rijk-, provincie- en gemeente. 
   

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 meestal ook 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’.    

 

De VNG brochure deelt een bedrijf in een bepaalde milieucategorie en geeft 

vervolgens een richtafstand per omgevingstype. De richtafstand is gebaseerd op de 

maximale afstand van overlast of gevaar die zich voor kan doen voor: geur, stof, geluid 

of gevaar. Dat wil zeggen dat binnen de aangegeven categorie een van de vier 

aspecten een aangegeven maximale contour kan opleveren. 
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Uit een recente uitspraak
2
 blijkt wel dat het niet verstandig is om de afstanden uit de 

brochure klakkeloos over te nemen. Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarbij 

het verstandig is om bijvoorbeeld vooraf de bestaande rechten van bedrijven in de 

omgeving te inventariseren. 

 

Het betreft in dit geval de herbouw van het bedrijfsgedeelte van een bestaande 

stelpboerderij. Planologisch treden er geen wijzigingen op, hetgeen betekent dat de 

bestaande afstanden naar de omliggende functies gehandhaafd blijven. In dit verband 

wordt opgemerkt dat de kortste afstand tussen het bedrijfsgedeelte van de 

stelpboerderij en de twee particuliere woningen respectievelijk 65 en 115 meter 

bedraagt. Aangezien sprake is van type ‘gemengd gebied’, wordt hiermee voldaan aan 

de richtafstand van 50 meter.   

 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

Op het agrarisch melkveebedrijf is het Activiteitenbesluit van toepassing. Op 1 januari 

2013 is het “Activiteitenbesluit milieubeheer” uitgebreid met agrarische activiteiten.  In 

het Activiteitenbesluit is bepaald dat de afstanden tussen dierenverblijven en woningen 

moeten voldoen aan de Wet geurhinder en veehouderij of aan de vastgestelde 

geurverordening. Aangezien de locatie niet in de gemeentelijke verordening 

opgenomen is, dient  ten opzichte van een geurgevoelig object minimaal een afstand 

van 50 meter aangehouden te worden. Aan deze norm wordt voldaan. 
 

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 bij bouwwerken waarin 

 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 daarbij niet om een enkele keer twee of meer 

 uren per dag, maar om een meer structureel verblijven van dezelfde mensen in een 

 gebouw. 

 Gelet op de aard en het gebruik van het bedrijfsgedeelte van de stelpboerderij, namelijk 

 verblijfsgebied voor jongvee, is geen verkennend bodemonderzoek  uitgevoerd. Conclusie 

 is dat er vanuit milieu-hygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn om het bouwplan te 

 realiseren. 
  

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 onderhavig geval wordt geen 

verharding toegevoegd. Wetterskip Fryslân is d.d. 1 oktober 2014 op de hoogte gesteld 

van deze ontwikkeling via de digitale watertoets. Het Wetterskip heeft per e-mail van 13 

oktober 2014 meegedeeld dat de normale procedure gevolgd moet worden. Het advies is 

per mail verstrekt, aangezien de kelder de enige reden is dat er een wateradvies verstrekt 

dient te worden. In de normale procedure wordt door Wetterskip Fryslan een wateradvies 

opgesteld waarin wordt ingegaan op de specifieke punten van het betreffende plan. 

 

                     
2
 ABRvSt d.d. 12 september 2012 nr. 201109891/1/R3 
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Wateradvies d.d. 13 oktober 2014. 
Leidraad Watertoets 

In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee u bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen rekening moet 

houden. Daarnaast staat in de Leidraad achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen en informatie over hoe u 

het wateradvies kunt verwerken in het ruimtelijke plan. De Leidraad Watertoets is te raadplegen op onze website: 

www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.  

  

Wateraspecten 

In de normale procedure stelt Wetterskip Fryslân een wateradvies op, waarbij we ingaan op de aspecten die vanuit het 

oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelijke plannen. De beschrijving van de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij 

de indeling van het Waterbeheerplan en de Leidraad Watertoets in de thema’s Veilig, Voldoende en Schoon.  

  

Voldoende Peilbeheer  

Uw plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -0,55 m NAP en een winterpeil van -0,65 m NAP. Dit 

vastgestelde peil is een streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de weersomstandigheden niet altijd 

gelijk aan het streefpeil.  

  

Drooglegging
 
(De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het 

maaiveld de bovenkant van de vloer genomen.) 

Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding moet u rekening houden met voldoende drooglegging 

om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging 

van 1,10 m en voor bebouwing zonder kruipruimte een drooglegging van 0,70 m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant 

vloer. Ook voor verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70 m.  

  

Het plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -0,55 m NAP en een winterpeil van  

-0,65 m NAP. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de + 0,6 m NAP en de + 0,9 m NAP. Wij adviseren u om bij 

het bepalen van de aanleghoogte rekening te houden met de droogleggingsnorm. 

  

Realisatie kelder: In de aanvraag geeft u aan dat onder de stal een kelder wordt gerealiseerd. Wij adviseren om 

ondergrondse constructies zoals een kelder altijd waterdicht aan te leggen om (toekomstige) wateroverlast te voorkomen. 

Ook als een kelder in de bestaande situatie boven de heersende grondwaterstand wordt aangelegd is het advies om deze 

waterdicht te realiseren. Zo ontstaat bij toekomstige stijgingen in de grondwaterstand geen wateroverlast. De 

initiatiefnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.  

In veel gevallen is het voor de realisatie van een kelder nodig om het grondwater te verlagen. Voor het onttrekken van 

grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het lozen van onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten 

of u met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Cluster 

Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de Watervergunning vindt u onder Waterwet in deze 

brief.  

  

Waterkwaliteit 

Om een goede waterkwaliteit te realiseren moet u voorkomen dat milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht 

komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens dient u te bouwen met milieuvriendelijk en 

duurzaam materiaal.  

  

U dient te voorkomen dat mest, voederresten en perssappen in het oppervlaktewater terecht komen. Hierbij moet u voldoen 

aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen. Voor meer informatie of verder advies hierover kunt u contact opnemen 

met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.  

  

Vervolg  

Waterwet 

Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, het 

onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen 

of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer 

informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 

watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook gelijktijdig met de 

omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).  

  

Met bovenstaande advies van It Wetterskip zal rekening gehouden worden bij de 

voorbereiding en uitvoering van het initiatief.  
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Figuur 4: kaart watertoets. Bron: Wetterskip Fryslan. 

 

 

 
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 per saldo de depositie af gaat nemen 

met 0,01. Met deze onderbouwing is aangetoond dat het initiatief geen nadelige 

gevolgen heeft voor het natuurgebied Alde Feanen.  
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 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 agrarisch bedrijf met een verouderde stelpboerderij, overige bedrijfspanden 

 waaronder een ligboxenstal en rondom erfverharding. Het plangebied heeft dan ook 

 geen, of een lage ecologische waarde.  

 Bij de voorbereiding en uitvoering van de sloop en vervangende nieuwbouw zal 

 rekening worden gehouden met de in artikel 2 van de Flora- en faunawet opgenomen 

 zorgplichtbepaling. Op grond van artikel 2, lid 1 neemt een ieder voldoende zorg in 

 acht voor de in het wild levende dieren en planten, evenals voor hun directe 

 leefomgeving. In dit geval zal voorafgaande aan de sloop, worden gecontroleerd of er 

 zich nog nestjes of dergelijke in het pand bevinden. Mocht van dit laatste sprake zijn, 

 dan zal daarvoor een passende oplossing worden geboden.  

  

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

 natuurgebieden en geen nadelige consequenties heeft voor diersoorten.  

  
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 zijn de kwaliteiten ‘boerderijplaats’ en het  landschapstype 

kwelderwal van toepassing. Met de vervangende nieuwbouw worden mogelijke 

cultuurhistorische waarden niet geschaad.  

 

  
Figuur 5: Kaart met aanduiding boerderijplaats en kwelderwal. Bron: provinsje Fryslan. 
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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 

 

Bij ingrepen van meer dan 500 m² dient een karterend onderzoek uitgevoerd te 

worden. Het vervangende nieuwbouwplan heeft betrekking op 444 m², zodat een 

karterend onderzoek niet nodig is. Deze conclusie sluit aan bij het advies zoals dat is 

uitgebracht door de archeoloog die verbonden is aan het Steunpunt Monumentenzorg 

Fryslân. Verwezen wordt naar onderstaande advies dat cursief weergegeven is. 
Volgens de Vlekkenkaart en de FAMKE ligt de boerderij zelf buiten het archeologisch waardevolle terrein. 

Alleen het voorste gedeelte van het erf hoort nog bij de terp (archeologisch terrein). Dus hoeft op deze 

locatie geen rekening te worden met de archeologie. In het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebiet en 

waarschijnlijk ook de vigerende beheersverordening kent het gebied de dubbelbestemming 'Waarde - 

Landschap verkaveling' en niet de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. Op de FAMKE is aan het 

gebied rond de boerderij wel een verwachtingswaarde (karterend onderzoek 1) toegekend, maar dergelijke 

verwachtingswaarden zijn door de gemeente in het verleden niet in de planvorming meegenomen en ook 

niet via het Voorbereidingsbesluit. Zo ook niet in het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebiet. 

 

Dus vanuit het vigerende beleid hoeft er op de locatie Tsjeintgum 5 bij Mantgum geen aandacht besteed te 

worden aan de archeologie. De ++++++ binnen het plangebied die op de Verbeelding/plankaart als 

'Waarde - Landschap verkaveling' staan ingetekend, worden gewoonlijk ook voor de archeologische 

waarden gebruikt.  

 

Op basis van het omgevingsaspect cultuurhistorie is het plan derhalve uitvoerbaar. 

Plangebied 
Tsjeintgum 5 
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3.6 Omgevingsaspect luchtkwaliteit 

 De Wet Luchtkwaliteit is bedoeld om negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 

 pakken als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Op grond van de 

 algemene maatregel van bestuur Niet In Betekenende Mate bijdragen luchtkwaliteit             

   (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmering voor een project, als deze niet in 

 betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project 

 “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan kan dit project  zonder 

 toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden uitgevoerd. In het Besluit  niet in 

 betekenende mate bijdragen is bepaald in welke gevallen een initiatief vanwege de 

 gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden  getoetst.  

 

 Hierbij worden de volgende situaties onderscheiden:  

 

 jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt 

 overeen met 1,2 μg/m3 voor zowel PM10 als NO2;  

 ijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; 

 deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan  1.500 

 woningen of kantoorlocaties met een kantooroppervlak van niet meer dan 100.000  m².  

 

 In onderhavig geval is sprake van een bestaand agrarisch bedrijf waarbij enerzijds het 

 bedrijfsgedeelte van de stelpboerderij wordt vervangen door nieuwbouw en  herinrichting 

 en anderzijds de veestapel qua bezetting wijzigt, maar niet in aantal. Met deze 

 uitbreiding zal het aantal verkeersbewegingen niet noemenswaardig toenemen. De  nieuwe 

 veebezetting zou van invloed kunnen zijn op de aanwezigheid van fijn stof. De praktijk leert 

 dat een veestapel van deze omvang en bezetting in de provincie niet tot problemen leidt.  

  

 Het voorliggende plan draagt daarom niet in betekenende mate bij aan de verslechtering 

 van de luchtkwaliteit, zodat nader onderzoek niet nodig geacht wordt.  

 
3.7 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). 

 

 Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 

- transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

- buisleidingen. 
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 Een buisleiding van de gasunie ligt op ruim 3,5 kilometer afstand van het plangebied. 

 Er zijn derhalve geen risicobronnen aanwezig waarvan de risicocontouren of de 

 invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving betreffende 

 externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit initiatief. 

 

 
IV Afweging en conclusies 

 

A. Het betreft een particulier initiatief. De kosten aan dit plan komen voor rekening van 

initiatiefnemer. Voor wat betreft het planschadeverhaal zal de gemeente met 

initiatiefnemer een overeenkomst sluiten. Eventuele planschade komt hiermee voor 

rekening van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan de ontwikkeling geen 

kosten verbonden. 

  

B. Gelet op de aard en omvang van het vervangende nieuwbouwplan in relatie tot de 

omgeving, mag worden verwacht dat tegen deze ontwikkeling geen overwegende 

bezwaren bestaan. In het kader van de voorbereiding wordt het plan gepubliceerd 

in het gemeentelijk huis-aan-huis-blad. Op deze wijze kunnen belanghebbende 

kennis nemen van de plannen en voor zover nodig daarop een reactie geven. 

 

 
V Maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid 

 

De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt een uitgebreide procedure. De volgende 

stappen maken van de procedure deel uit: 

a)  Voorbereiding: vooroverleg met andere instanties zoals rijk en provincie en andere 

belanghebbenden; 

b)  Ontwerp: publicatie en terinzagelegging ontwerpbesluit; 

c)  Vaststelling: vaststelling door het bevoegd gezag. Publicatie en terinzagelegging 

van de vastgestelde omgevingsvergunning gedurende de beroepstermijn; 

d)  Inwerkingtreding: na afloop van de beroepstermijn (tenzij beroep is aangetekend); 

e)  Beroep: beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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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 

 

 Landbouwverkenning 2020     LEI Wageningen 

 

 Beheersverordening Buitengebied     Gem. Littenseradiel 

 

 Bestemmingsplan Bûtengebiet voorontwerp 2013  Gem. Littenseradiel 

 

 Welstandsnota 2007      Gem. Littenseradiel 

 

 Brochure Bedrijven en Milieuzonering  2009   VNG 

 

 Bouwtekeningen      Bouwkundig Tekenburo WB 

        Ligthart 

 

 Situatieschets       Google Maps 

 

 Archeologische- en cultuurhistorische kaart    Provinsje Fryslân 

 

 Risicokaart Nederland -Friesland    Nederland.risicokaart.nl 

 

 Wateradvies nr. 20141001-2-9656    Wetterskip Fryslân 

 

 Aagro-stacks berekeningen     Rensen Milieuadvies 

 

 Welstandadvies 18 april 2014      Hûs en Hiem 

 

 Advies d.d. 16-10-2014 archeologie    Steunpunt Monumentenzorg 
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Advies welstand 18 april 2014       BIJLAGE  II 
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Agro-stacksberekening            BIJLAGE  III 
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Provinsje Fryslân positief advies          BIJLAGE  IV 
 

 

 


