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1. Inleiding 
 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het verlenen van een omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 3 van de Wabo, voor de boogstal die is gerealiseerd op het perceel Fâldenserwei 25 te 
Baard. Het perceel is in het bestemmingsplan Buitengebied Oost bestemd voor Agrarische 
bedrijfsdoeleinden. Volgens de bouwvoorschriften behorend bij deze bestemming moeten 
bedrijfsgebouwen een dakhelling van ten minste 20o hebben. De boogstal voldoet hier niet 
aan, omdat de dakhelling ontbreekt bij een boogstal. De boogstal voldoet voor het overige 
wel aan het bestemmingsplan, omdat deze gerealiseerd is binnen het bouwvlak en lager is 
dan 10 meter. In onderstaande figuren wordt de ligging van het perceel op de plankaart 
weergegeven en de situering van de boogstal op het perceel weergegeven. 
 
  

 
Figuur 1 Ligging perceel Fâldenserwei 25 te Baard 

 
   

Figuur 2 Situering boogstal op het perceel 
 

 
Wij zijn van mening dat medewerking kan worden verleend aan de boogstal, omdat deze 
voldoet aan de notitie serre- en boogstallen, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente 
Littenseradiel op 11 mei 2009. Volgens deze notitie wordt een boogstal gekenmerkt door een 
kolomloze boogvormige overspanning, met een afmeting van maximaal 50 meter breed en 
een hoogte van maximaal 12 meter. Op het perceel Fâldenserwei 25 te Baard is een kleine 
boogstal gerealiseerd, die slechts 11,5 meter breed, 29,4 meter lang en 5,50 meter hoog is.  
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2. Noodzaak boogstal voor bedrijfsvoering 
 
 
Op het perceel Fâldenserwei 25 te Baard heeft de maatschap Deelstra-Schaaf een 
schapenhouderij. Er worden 200 schapen gehouden en jaarlijks worden er ca. 350 lammeren 
geboren. De omzet van het bedrijf komt grotendeels uit de verkoop van schapenkaas 
(skieppetsiis út ‘e Greidhoeke). Daarnaast worden er inkomsten gehaald uit de verkoop van 
lammeren, schapen, graskuil en hooi. Ook ontvangt het bedrijf jaarlijks een vergoeding voor 
landschapsonderhoud. Voor de bedrijfsvoering wordt 25 hectare grond gebruikt, waarvan 11 
hectare natuurbeheergrond is. Het bedrijf van maatschap Deelstra-Schaaf bestaat dus uit de 
schapenhouderij, kaasmakerij en natuurbeheer.  
 
In 2007 was een bouwvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een schapenstal 
(de boogstal) op het perceel voor de periode van vijf jaar. De boogstal betreft in feite alleen 
een overkapping in boogvorm, die geplaatst is boven een sleufsilo (zie onderstaand figuur 3) 
voor het bieden van onderdak aan schapen en opslag van hooi. De boogstal was destijds 
tijdelijk vergund, enerzijds omdat deze niet voldeed aan het bestemmingsplan en redelijke 
eisen van welstand. Anderzijds was de boogstal bedoeld ter overbrugging totdat een nieuwe 
(gewone) stal kon worden gebouwd. De tijdelijke bouwvergunning geldt nu niet meer en 
daarom is de eigenaar verzocht het bouwwerk te verwijderen. De boogstal blijkt echter nog 
steeds onmisbaar te zijn voor de schapenhouderij op het perceel Fâldenserwei 25 te Baard.  
 
De schapen van maatschap Deelstra-Schaaf kunnen het grootste deel van het jaar buiten 
staan, maar niet tijdens de lammertijd. In de boerderij is geen ruimte voor stalling van de 
schapen. Daar staan de werk(voer)tuigen van het bedrijf gestald. Ook kunnen pasgeboren 
lammeren nog niet direct (de hele dag en nacht) naar buiten. Uit het oogpunt van 
dierenwelzijn is stallingsruimte nodig (met name) gedurende het voorjaar. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling een “gewone” stal te bouwen hiervoor en alleen ter overbrugging een 
boogstal te realiseren. Het mag duidelijk zijn dat banken in deze tijd niet royaal zijn met het 
verstrekken van leningen, dat is ook hier het geval. Het geld voor het bouwen van een 
“gewone” stal is niet op te brengen voor de schapenhouderij en de bank wil geen geld lenen. 
Daarom is en blijft de boogstal noodzakelijk voor stalling van schapen en lammeren. 
 
 
 

 
Figuur 3 Impressie boogstal 
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3. De gerealiseerde boogstal 
 
 
De boogstal bestaat uit een raamwerk van buizen waar overheen doek is gespannen. Bij 
realisatie van de boogstal in 2007 was deze voorzien van een blauwgroenig doek en waren 
de voor- en achterkant van de boogstal bedekt met doorzichtig plastic. Deze bekleding kreeg 
destijds niet de goedkeuring van de welstandscommissie. Bij een tijdelijke vergunning was 
geen (positief) welstandsadvies nodig, daarom was dit geen belemmering. Afgesproken werd 
dat de boogstal zou worden bedekt met een soort camouflagenet en ook dat de voor- en 
achterkant werden bedekt met het blauwgroenig doek. Zo werd de boogstal tijdelijk vergund. 
 
Voor een “permanente” vergunning voor de boogstal, moet het bouwplan (wel) voldoen aan 
redelijke eisen van welstand. Voordat een vergunningaanvraag werd ingediend heeft daarom 
overleg plaatsgevonden met de welstandscommissie. Door de eigenaar werd voorgesteld 
zwart doek toe te passen op de boogstal. Dit had echter niet de voorkeur van de 
welstandscommissie Hûs & Hiem. Het toepassen van donkergroen doek zou beter zijn.  
Het destijds aangebrachte camouflagenet was al donkergroen en door verkleuring is het 
toegepaste doek in de loop der jaren ook donkergroen geworden. Deze donkergroene kleur 
heeft een positief advies gekregen van de welstandscommissie en de boogvorm ook, 
vanwege het beleid zoals dat in 2009 is vastgelegd in de notitie serre- en boogstallen. 
 
Inmiddels is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van de 
boogstal op het perceel Fâldenserwei 25 te Baard (ingeboekt onder nummer 2013089). 
Hieronder een paar fragmenten van de bouwtekening bij deze aanvraag. Weergegeven zijn 
de voor- en achterkant van de boogstal.  
 
 

 
 

Voorgevel     Achtergevel 
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4. Notitie serre- en boogstallen  
 
 
De notitie serre- en boogstallen is als bijlage opgenomen bij deze ruimtelijke onderbouwing. 
Door de notitie serre- en boogstallen vast te stellen op 11 mei 2009, heeft de gemeenteraad 
besloten ruimte te geven voor de bouw van serre- en boogstallen. Aan die ruimte zijn wel 
beperkingen gesteld die moeten voorkomen dat een serre- of boogstal een te gemakkelijke 
keuze wordt. Voldaan moet worden aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in de notitie. 
Het beleid zoals opgenomen in de notitie serre- en boogstallen is nog niet verwerkt in het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Oost. Voor het totale buitengebied van de 
gemeente Littenseradiel wordt momenteel gewerkt aan een bestemmingsplanherziening, 
waarin dit beleid zal worden opgenomen.  
 
Wij zijn van mening dat medewerking kan worden verleend aan de boogstal, omdat deze 
voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de notitie serre- en boogstallen. Zo kan op 
grond van de bedrijfsvoering worden gesteld dat er sprake is van een volwaardig agrarisch 
bedrijf. Volgens de notitie serre- en boogstallen moet, om aangemerkt te kunnen worden als 
volwaardig agrarisch bedrijf, het agrarische bouwperceel groter zijn dan 1 ha. Het bouwvlak 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan is in dit geval maar 0,5 ha groot. In dit bouwvlak 
staat de bebouwing op het perceel Fâldenserwei 25 te Baard. Echter het perceel waarop de 
bedrijfsgebouwen staan vormt één geheel (kadastraal en ruimtelijk, door de erfbeplanting) 
met het naastliggende perceel. De oppervlakte van dit perceel in zijn geheel is 1,2 ha. Er kan 
dus wel gesteld worden dat sprake is van een agrarisch bouwperceel groter dan 1 ha. Op 
onderstaande luchtfoto in figuur 4 is duidelijk te zien dat de percelen één geheel vormen.  
 

 
Figuur 4 Luchtfoto Fâldenserwei 25 te Baard 

 
De boogstal levert geen hinder voor de omgeving, waarbij meespeelt dat in een straal van  
1 km rondom het bedrijf alleen agrarische bedrijven zijn en de meest dichtbij zijnde 
woningen in de kern Baard, op een afstand van ca. 1 km, staan. Door de toegepaste 
donkergroene kleur, de omvang en situering op het perceel is de boogstal goed ingepast en 
daarom is verdere landschappelijke inpassing niet nodig. Dit komt vooral door de 
erfbeplanting die ruimschoots aanwezig is rondom het perceel, waardoor de boogstal zeker in 
de zomerperiode niet te zien is. Door de situering achter de boerderij is de boogstal ook niet 
zichtbaar vanaf de weg. De boogstal wordt alleen gebruikt voor een agrarische functie, de 
stalling van schapen en lammeren. Met uitzondering van de dakhelling wordt voldaan aan de 
bouwvoorschriften van het bestemmingsplan. Aan al de voorwaarden wordt dus voldaan. 
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5. Planologische randvoorwaarden 
 
 
Er dient in een ruimtelijke onderbouwing voor het verlenen van een omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan te worden ingegaan op de volgende planologische 
randvoorwaarden: 
 

- hinder; 
- archeologie; 
- bodem; 
- ecologie; 
- externe veiligheid; 
- water. 

 
In dit geval betreft de afwijking van het bestemmingsplan alleen de dakhelling. Er worden 
geen extra hindergevoelige of hinder veroorzakende functies mogelijk gemaakt en ook wordt 
er geen extra bebouwing mogelijk gemaakt ten opzichte van het bestemmingsplan. Daarom 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing niet ingegaan op alle planologische randvoorwaarden.  
 
Voor het aspect “water” is een digitale watertoets gedaan via www.dewatertoets.nl. Daaruit 
bleek dat het plan alleen een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding en de 
afvalwaterketen. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets. 
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard 
maatregelen. Het wateradvies met daarin de maatregelen zijn als bijlage 2 opgenomen.  
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6. Juridische toelichting 
 
 
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid om af te wijken 
ten aanzien van de dakhelling, daarom kan geen “binnenplanse afwijking” worden verleend. 
Ook voldoet de boogstal niet aan de gevallen zoals opgenomen in het besluit omgevingsrecht 
(Bor, bijlage II, artikel 4), waardoor ook niet kan worden volstaan met een “buitenplanse 
afwijking”. Alleen op grond van artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo kan een 
omgevingsvergunning worden verleend voor de boogstal met de afwijkende dakhelling.  
 
Een dergelijke omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als daarbij een goede 
ruimtelijke onderbouwing is opgesteld en een verbeelding is gemaakt die het mogelijk maakt 
om in een digitale omgeving de plannen weer te geven en de locatie vast te leggen 
(geometrische plaatsbepaling).  
 
Bij de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied zal in de bouwregels 
voor agrarische bedrijven de mogelijkheid worden opgenomen af te wijken van de dakhelling 
ten behoeve van een boogstal, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in 
de notitie serre- en boogstallen.  



    

Bijlage 1 

 

 



    

Notitie serre – en boogstallen  
 
Serre- en boogstallen 
Er doen zich de laatste jaren ontwikkelingen voor op het punt van agrarische bebouwing die 
een nieuwe afweging vragen. Dat geldt onder andere voor stallen bij veehouderijbedrijven. 
Zo worden sinds enkele jaren in een aantal gemeenten serrestallen en boogstallen 
toegestaan in de veehouderij. Op dit moment is de eerste aanvraag voor een boogstal bij de 
gemeente Littenseradiel ingediend. Deze stallen hebben geen traditionele kapvorm, maar een 
boogconstructie.  
 
De boogstal wordt gekenmerkt door een kolomloze boogvormige overspanning van 25 tot 
maximaal 50 meter breed en een hoogte van 6 tot maximaal 12 meter. De boogstal is 
opgebouwd uit een onderbouw en een bovenbouw. Deze zijn onafhankelijk van elkaar te 
bouwen. De dakconstructie is ook toe te passen op een conventionele onderbouw. De 
bovenbouw is opgebouwd uit stalen vakwerkliggers, bekleed met windbreekgaas en 
waterdicht foliemateriaal. Er is veel keuze in kleur en materiaal van kap en kopgevels. De 
kopgevels kunnen eventueel ook naar binnen geplaatst worden om een overkapte 
buitenruimte te maken. 
 

 
Voorbeeld van een boogstal 

 
 
De serrestal heeft eveneens een boogconstructie. De basis bestaat uit een systeem van 
tunnelframes met boogvormige daken om zo veel mogelijk licht en lucht door te laten. Dit is 
van belang voor het welzijn van de dieren. De gevels bestaan in het algemeen uit 
keerwanden met een beperkte hoogte, met daarboven windbreekgaas of ventilatiegordijn die 
zowel in lichte als gedekte kleuren kunnen worden uitgevoerd. De boogvormige daken 
bestaan uit een schaduwdoek in gedekte kleuren. Met het systeem van tunnelframes zijn 
serrestallen eenvoudig uit te breiden door de bestaande tunnels te verlengen of er een 
nieuwe tunnel naast te plaatsen. De investering ten opzichte van traditionele stallen is 
aanmerkelijk lager. Doordat de bouwwijze snel en relatief goedkoop is, is dit type stallen 
voor een agrarisch ondernemer een aantrekkelijk alternatief voor traditionele bouw. 



    

 
Voorbeeld van een serrestal 

 
 
Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen voor het buitengebied was dit type stal nog 
niet aan de orde. De bouwvoorschriften in deze plannen staan een dergelijke stal niet toe. Nu 
er vanuit de agrarische sector vraag ontstaat, moet de gemeente Littenseradiel zich beraden 
of zij dit type stal wil toestaan op haar grondgebied en zo ja, onder welke voorwaarden. 
 
Beleidskaders 
Provincie Fryslân 
De provincie Fryslân heeft in 2007 een streekplan vastgesteld: ”Om de kwaliteit van de 
romte”. Er wordt gestreefd naar een vitale en duurzame landbouw vanwege de belangrijke 
bijdrage aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland het beheer van het landelijk 
gebied en de Friese economische structuur.  
Voor ontwikkelingen bij agrarische bedrijven vindt de provincie vooral de landschappelijke 
situering van belang, met aandacht voor beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en 
goothoogten van gebouwen en kleur en materiaalgebruik.  
Het provinciaal beleid staat de realisatie van serre- of boogstallen niet in de weg, mits deze 
landschappelijk goed kunnen worden ingepast. 
 
Gemeente Littenseradiel 
De gemeente Littenseradiel heeft in 2004 een strategische visie vastgesteld. Hierin wordt de 
agrarische sector genoemd als van wezenlijk belang voor de gemeente. Aan de agrarische 
sector dienen daarom ontwikkelingsmogelijkheden te worden toegekend die voor een 
gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk worden geacht. 
Of boog- en serrestallen noodzakelijk zijn voor een gezonde bedrijfsontwikkeling zal in de 
praktijk worden bepaald door de ondernemer. Een ondernemer zal om bedrijfseconomische 
redenen kiezen voor een bepaalde wijze van bouwen. In ieder geval sluit het beleid van de 
gemeente medewerking niet op voorhand uit.  
 



    

Serrestallen en boogstallen zijn volgens de geldende bestemmingsplannen voor het 
buitengebied niet toegestaan. De bouwvoorschriften eisen een dakhelling van 20° bij een 
maximale nokhoogte van 10 m en een maximale goothoogte van 5 m. Er is een 
vrijstellingsbevoegdheid voor wat betreft de maximale goot- en nokhoogte tot respectievelijk 
7.50 m en 15 m. De minimale dakhelling van bedrijfsgebouwen mag (met vrijstelling) voor 
een oppervlak tot 100 m2 worden verlaagd tot 0°. Serre- en boogstallen hebben een 
rondlopend dak waardoor niet wordt voldaan aan de voorgeschreven dakhelling. 
 
Welstandsnota 
Het landelijk gebied wordt in de gemeentelijke welstandsnota aangemerkt als een regulier 
welstandsgebied. In de Welstandsnota zijn criteria opgenomen over de uiterlijke vormgeving 
van een bouwwerk en de relatie tussen bouwwerk en omgeving (hoofdvorm, aanzichten, 
opmaak en plaatsing van het bouwwerk ten opzichte van andere gebouwen). Verder zijn in 
de nota specifieke criteria opgenomen voor boerderijen. De algemene lijn binnen de 
welstandsnota is gericht op het handhaven van de bestaande kwaliteiten van boerderijen. Bij 
nieuwe boerderijen met bijbehorende bedrijfsgebouwen ligt het accent op zorgvuldige 
inpassing in het landschap. 
 
Serre- en boogstallen passen niet binnen het huidige welstandsbeleid omdat hierin alleen een 
kantige opzet van de bebouwing met duidelijke kap wordt voorgestaan. De boogvormige 
daken van de serrestal voldoen daar niet aan. Ook voorziet de welstandsnota niet in de 
mogelijkheid om gevels in (grotendeels) gaas of doek uit te voeren. Wanneer serre- en 
boogstallen worden toegelaten, zal de Welstandsnota moeten worden aangepast. In de 
welstandsnota zullen criteria moeten worden opgenomen voor: 
1. de plaatsing van serre- en boogstallen op het erf. Het welstandsbeleid is nu al gericht op 

de clustering van gebouwen. Dit zal eveneens gelden voor de serre- en boogstallen, ook 
in samenhang met de overige bebouwing; 

2. een terughoudende vormgeving en kleurstelling; 
3. situering en hoofdrichting van de stallen: in principe worden gebouwen gesitueerd 

evenwijdig aan het kavelpatroon. 
 

Afweging 
Thans doet de vraag zich voor of de gemeente daadwerkelijk ruimte wil bieden aan 
serrestallen en boogstallen. Boerderijen zijn vanwege hun afmetingen en verschijningsvorm 
sterk bepalend voor het ruimtelijke beeld van het buitengebied. De intrede van de serre-, en 
boogstal maakt deel uit van de ontwikkeling van schaalvergroting en uitbreiding van 
boerenbedrijven. 
Vanuit de agrarische sector mag vanwege de goedkope bouw, een sterk pleidooi worden 
verwacht. De stallen hebben echter ook een keerzijde. Het zijn bouwvormen die zich in 
ruimtelijke zin niet gemakkelijk voegen in het landschap. De gebouwen zijn minder duurzaam 
dan traditionele stallen. Bovendien treden door de open constructie bij donker sterke 
lichteffecten op. Overigens treden deze lichteffecten ook in toenemende mate op bij 
traditionele stallen, omdat de wanden van die stallen steeds meer uit windbreekgaas 
bestaan. De enige manier om wat te doen aan de lichteffecten is het eisen van een 
lichtdichte laag die bij donker aangebracht wordt en lichtuitstraling voorkomt. De eis van een 
lichtdichte afsluiting die bij donker wordt aangebracht, mag vanwege handhaafbaarheid 
worden betwijfeld. De ruimtelijke en landschappelijke effecten van de gebouwen 
zouden door afschermende beplanting kunnen worden verminderd. 
 
De toelaatbaarheid van deze stallen vraagt op grond van de hiervoor genoemde 
overwegingen, een nadere afweging. Daarbij is de primaire vraag of dergelijke stallen in de 
gemeente Littenseradiel worden toegestaan. 
 
Alternatieven 
De keuzemogelijkheden worden beoordeeld op hun voor- en nadelen. Daarna wordt een 
advies gegeven. 
 



    

1. Serre- en boogstallen worden niet toegestaan. 
Serre- en boogstallen worden nooit toegestaan, een dergelijke stalvorm wordt niet passend 
geacht in de gemeente. 
 
Voordeel 
De landschappelijke waarden blijven behouden. Het traditionele bebouwingsbeeld wordt niet 
(nog meer) negatief beïnvloed. De Welstandsnota hoeft niet te worden aangepast. 
 
Nadeel 
In de gemeente Littenseradiel is sprake van een vitale landbouw. Er zijn veel 
veehouderijbedrijven, die door hun ontwikkeling steeds meer ruimte vragen voor hun 
bedrijfsvoering. Dat uit zich onder andere in de grootte van agrarische bouwpercelen en de 
omvang van gebouwen. In die ontwikkeling zal er zeker sprake zijn van vraag naar serre- en 
boogstallen. Wat weegt dan het zwaarst: de behoefte van de ondernemer of de wens het 
landschap te behouden en versterken? Een algemeen verbod voert ver. Daarmee zou 
eenzijdig prioriteit worden gegeven aan behoud en versterking van het landschap, waarbij 
voorbij wordt gegaan aan de behoeften van de agrarisch ondernemer. 
 
2. Serre- en boogstallen worden onder voorwaarden toegestaan. 
De huidige bestemmingsplannen staan boog- en serrestallen niet toe. Om toch ruimte te 
geven aan ontwikkelingen binnen de agrarische sector wil de gemeente onder 
omstandigheden medewerking verlenen aan dit type stallen. 
 
Voordeel 
Vanuit de agrarische sector komt er vraag naar alternatieve stalvormen. Deze agrarische 
sector is belangrijk voor de gemeente Littenseradiel. De landbouw zorgt voor 
werkgelegenheid en beheert en onderhoudt een groot deel van het grondgebied binnen de 
gemeente. Het gemeentelijk beleid is er op gericht aan de agrarische sector 
ontwikkelingsmogelijkheden toe te kennen die voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk 
worden geacht. Dit zou een reden kunnen zijn om serre- en boogstallen toe te staan. Aan 
medewerking kunnen voorwaarden worden verbonden met betrekking tot, onder andere, de 
landschappelijke inpassing en het voorkomen van lichthinder voor de omgeving. Hierdoor 
behoud de gemeente de regie in handen en kan er per aanvraag een afweging worden 
gemaakt. 
 
Nadeel 
Ondanks afschermende beplanting kan lichtuitstraling naar de omgeving blijven bestaan, met 
name als de beplanting zijn blad verliest. De keuze voor wintergroene beplanting moet 
worden afgeraden omdat deze over het algemeen niet gebiedseigen is en niet karakteristiek 
voor het landschap. Indien de gevel transparant is (m.n. bij serrestallen) is alles in de serre- 
of boogstal vanaf de buitenkant zichtbaar. Dit betekent dat een serre- of boogstal zich niet 
leent voor een ander gebruik dan het agrarisch gebruik. Via voorwaarden zal daarom 
voorkomen moeten worden dat niet-agrarische functies in de serre- of boogstal worden 
ondergebracht, zoals het stallen van caravans. Ook zouden dergelijke stallen moeten worden 
afgebroken bij beëindiging van het agrarisch bedrijf. Dit brengt een grote handhavingslast 
met zich mee. 
 
Advies 
Gelet op de aard en omvang van de agrarische sector en de ontwikkelingen die daarin 
plaatsvinden, wil de gemeente ruimte geven voor serre- en boogstallen.  
Aan die ruimte worden wel beperkingen opgelegd die moeten voorkomen dat een serre- of 
boogstal een te gemakkelijke keuze wordt. Daarom wordt gekozen voor een terughoudend 
beleid ten aanzien van de toelaatbaarheid van serre- en boogstallen. Die terughoudendheid 
leidt tot een aantal restricties: 
- serre- en boogstallen worden alleen toegestaan ten behoeve van volwaardige agrarische 
veehouderijbedrijven (agrarisch bouwperceel > 1 ha); 



    

- de stal mag geen hinder opleveren voor de omgeving. Het gaat daarbij zowel om visuele 
hinder als om lichthinder. Er kunnen nadere voorwaarden worden gesteld om lichthinder te 
beperken, zoals aanbrengen van een lichtdichte laag bij donker; 
- voor wat betreft de visuele hinder geldt dat de stal landschappelijk in de omgeving moet 
worden ingepast. Hiervoor kunnen nadere voorwaarden worden gesteld die betrekking 
hebben op omvang en situering van de gebouwen en op het aanbrengen van beplanting. 
Ook kan bijvoorbeeld de eis worden gesteld dat de kopgevel naar de weg moet zijn gekeerd. 
Er kunnen eisen worden gesteld aan kleur- en materiaalgebruik. Om hierover voldoende 
zekerheid te krijgen wordt van de initiatiefnemer een inrichtingsplan/ beeldkwaliteitplan 
gevraagd; 
- niet-agrarische functies in de serre- of boogstal, zoals stalling van caravans, worden niet 
Toegestaan;  
- serre- en boogstallen moeten worden afgebroken bij beëindiging van het agrarisch 
bedrijf; 
- de bouwvoorschriften zijn conform de voorschriften voor traditionele bedrijfsgebouwen in 
de bestemmingsplannen voor het buitengebied, met uitzondering van de eis van een 
dakhelling van minimaal 20°. Dat wil zeggen: binnen het bouwvlak, een maximale nokhoogte 
van 10 m en een maximale goothoogte van 5 m; 
- een beperking in die zin dat er slechts tot een bepaald oppervlak per erf aan serre- of 
boogstallen wordt toegestaan (uitgedrukt in m2 of een % van de bebouwing) is niet zinvol. 
De overige voorwaarden waarborgen een goede ruimtelijke inpassing. 
 
De bestemmingsplannen voor het buitengebied staan de bouw van serre- of boogstallen niet 
toe. Om te beoordelen of aan een bouwaanvraag medewerking kan worden verleend zal 
worden getoetst aan de criteria in deze nota. Indien aan deze criteria wordt voldaan, kan 
medewerking worden verleend. In de meeste gevallen zal een nieuw bestemmingsplan 
moeten worden gemaakt voor het desbetreffende perceel. 
 
Indien te zijner tijd een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied wordt gemaakt kan 
hierin de mogelijkheid van een binnenplanse ontheffing of een wijzigingsbevoegdheid worden 
opgenomen, waarbij dezelfde voorwaarden worden gehanteerd. Door de serre- en 
boogstallen niet bij recht toe te staan, blijft het mogelijk om bij iedere aanvraag afzonderlijk 
de afweging te maken of op de betreffende locatie een dergelijk type stal (onder 
voorwaarden) wenselijk is.  
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Datum 22-8-2013 
Dossiercode 20130822-2-7468 
 
Project: boogstal Fâldenserwei 25 te Baard 
Gemeente: Littenseradiel 
Aanvrager: Selma Mollema 
Organisatie: Gemeente Littenseradiel 
 
 
Geachte heer/mevrouw Selma Mollema, 
 
Voor het plan boogstal Fâldenserwei 25 te Baard heeft u een watertoets aangevraagd op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een 
beperkte invloed heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Hierdoor kan de korte 
procedure worden gevolgd voor de watertoets. 
 
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard 
maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande standaard wateradvies dat u in 
de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt opnemen. U hoeft dan verder geen contact 
met ons op te nemen. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 
058 292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente. 
 
Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij 
archiveren deze melding. De watertoets is hiermee voor Wetterskip Fryslan afgerond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wetterskip Fryslan 
Postbus 36 
8900 AA Leeuwarden 
T 058 292 2222 
F 058 292 2223 
E info@wetterskipfryslan.nl 
 
 
 
Wateradvies korte procedure 
 
De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan boogstal Fâldenserwei 
25 te Baard via de Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het 
plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen dat kan 
worden volstaan met een standaard wateradvies. 
 
In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te 
voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Het is een standaard advies dat voor 
alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle punten gelden 
voor het plan boogstal Fâldenserwei 25 te Baard. 
 
Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen 
Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan 
regenwater dat op onverhard oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer 
opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast geven. Het is daarom 
belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang 



    

het regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de 
bestrating en bestraat niet het hele perceel maar laat wat stukken open met gras of andere 
beplanting. 
 
Regenwater niet op het riool lozen 
Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De 
rioolwaterzuivering wordt dan niet onnodig belast met schoon regenwater. Dit is uiteraard 
alleen mogelijk als er een sloot dicht bij het perceel ligt. 
 
Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding 
Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het 
oppervlaktewater. Voorkom watervervuiling door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, 
koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een belangrijke bron voor de vervuiling van 
ons water. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te 
gebruiken. 
 
Vloeren minimaal een meter boven het grondwater 
Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken 
minimaal een meter boven het grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt 
grondwateroverlast voorkomen. 
 
Vergunningen die bij het waterschap moeten worden aangevraagd 
Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van het waterschap 
nodig of moet een melding worden gedaan. Voorbeelden zijn: 
- het onttrekken en/of lozen van grondwater (bijvoorbeeld bronneringen), 
- het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, 
- het toepassen van grond in een watergang, 
- het graven of dempen van sloten, 
- de aanleg van dammen of duikers. 
Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterwet. 
 
Koude- en warmteopslag 
Als sprake is van koude- en warmteopslag in de bodem wijzen wij u er op dat u hiervoor 
contact op dient te nemen met de provincie Fryslân. Een contactpersoon vindt u op 
www.wetterskipfryslan.nl bij het digitaal loket onder het kopje watertoets. 
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