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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, om de verplaatsing van meubelstoffeerderij AS naar het gebouw op 
het perceel Gele Buorren 3 te Baard mogelijk te maken. Het perceel Gele Buorren 3 ligt aan 
de zuidwestkant van Baard aan de uitvalsweg naar Easterlittens. In het onderstaand figuur 
(deel van plankaart) wijst de pijl met daarbij “Gele Buorren” naar het perceel Gele Buorren 3.  
 
 

 
Figuur 1 Situering Gele Buorren 3 te Baard 

 
 
Het perceel Gele Buorren 3 te Baard is in het bestemmingsplan Buitengebied Oost bestemd 
als Agrarisch gebied. Gronden aangewezen voor Agrarisch gebied zijn in hoofdzaak bestemd 
voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. Op de tot Agrarisch gebied bestemde gronden 
mogen alleen andere-bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de bestemming. Het 
bouwen van gebouwen is niet toegestaan binnen de bestemming Agrarisch gebied.  
 
In het verleden is op het perceel Gele Buorren 3 een gebouw (stal) opgericht voor agrarische 
bedrijfsdoeleinden. Na beëindiging van dit gebruik heeft het gebouw nog diverse gebruikers 
gehad. In 1996 is door de gemeente vrijstelling verleend voor de vestiging van een 
metaalbewerkingsbedrijf in het gebouw. In 2005 werd nog toestemming verleend voor een 
periode van 5 jaar voor een pootbekappersbedrijfje en de stalling van oldtimers in het pand. 
Het gebouw op het perceel Gele Buorren 3 valt onder het overgangsrecht (is formeel dus 
wegbestemd). Dit was al zo in het voormalige bestemmingsplan Buitengebied Baarderadeel 
en is ook zo in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Oost. In de overgangsbepalingen 
staat vermeld dat bouwwerken welke bestaan op het tijdstip van de ter inzagelegging van 
het ontwerpplan, gedeeltelijk mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande 
afwijkingen naar hun aard niet worden vergroot.  
 
Het gebouw staat er dus nog steeds en het gebouw zal daar ook wel blijven staan, omdat 
het een degelijk, stenen gebouw is, dat volgens het overgangsrecht ook mag blijven staan. 
Maar het gebouw mag volgens het bestemmingsplan alleen voor de uitoefening van het 
agrarisch bedrijf worden gebruikt. De agrarische bedrijven hebben tegenwoordig geen 
behoefte meer aan een dergelijke stal. Daarom is de stal ook niet meer in eigendom bij een 
agrarisch bedrijf. Vanwege de beperkte gebruiksmogelijkheden van het gebouw en omdat 
het in het overgangsrecht staat, is er niet geïnvesteerd in het gebouw. Het is momenteel dan 
ook geen aantrekkelijk gebouw bij de dorpsentree (zie foto volgende pagina). Door het 
gebouw een bestemming te geven, kan hier verandering in komen.  



    

 
Figuur 2 Foto huidige situatie 

 

2. Meubelstoffeerderij AS 
 
 
Meubelstoffeerderij AS is een kleinschalige ambachtelijke meubelstoffeerderij en al enige tijd 
gevestigd in een deel van de (verbouwde) stal op het perceel Dekemawei 15 te Baard. Oude 
meubels worden er verduurzaamd. Het bedrijf van Anke Söhne heeft zich gespecialiseerd in 
het klassieke stoffeerwerk. Naast het uitvoeren van stoffeeropdrachten worden er ook 
stoffeercursussen gegeven. Er zijn vijf groepen cursisten van vijf personen op verschillende 
dagdelen. Er is veel belangstelling voor de cursussen, zelfs van buiten Friesland. Dit soort 
cursussen is ook vrij uniek; zij worden niet op veel plaatsen in Nederland aangeboden. 
 
Anke Söhne wil het oude ambacht van stofferen van meubels in ere houden en de 
technieken aan anderen doorgeven. Het gaat de cursisten ook niet alleen om het doel of 
eindproduct, de gestoffeerde stoel of bank, maar vooral ook om het proces, de techniek en 
het ambachtelijk bezig zijn, als afleiding voor het denk-/kantoorwerk. Voor sommigen heeft 
het zelfs een soort therapeutische werking. 
 
De huidige locatie aan de Dekemawei is niet echt geschikt voor de meubelstoffeerderij. De 
stalruimte is niet representatief, ligt een beetje weggedrukt en is niet veilig te bereiken, 
vanwege de snelheid van weggebruikers op de Dekemawei. Parkeren is hier ook lastig. 
Verder heeft de eigenaar andere toekomstplannen met de stalruimte waarin de 
meubelstoffeerderij nu is gevestigd. Gezocht moet worden naar een andere locatie.  
 
Het aankopen van een bedrijfsgebouw is geen optie, omdat Anke Söhne wil werken in of bij 
een klein dorp, enerzijds ter bevordering van de leefbaarheid op het platteland, anderzijds 
omdat haar soort bedrijf past bij het karakter van een klein dorp. De aankoop van een 
bedrijfsgebouw of een voormalige boerderij, is financieel ook niet haalbaar. Bij de 
huurwoning in Easterlittens kunnen de bedrijfsactiviteiten niet plaatsvinden. De revenuen uit 
de meubelstoffeerderij zijn ook niet van dien aard en omvang dat de bank hiervoor krediet 
zal verstrekken. De investeringen moeten beperkt blijven. De verwervingsprijs van het 
perceel Gele Buorren 3 te Baard is haalbaar. Met zelfwerkzaamheid en vriendenhulp kan het 
gebouw op dit perceel geschikt worden gemaakt voor de meubelstoffeerderij.  
 
Het gebouw op het perceel Gele Buorren 3 biedt voldoende ruimte voor de werkplaats annex 
cursusruimte van de meubelstoffeerderij. Op het terrein is ook voldoende ruimte voor 
parkeergelegenheid. Het perceel is gelegen aan de rand van het dorp, direct aan de 
ingangsweg vanaf de provinciale weg (N384 van Franeker naar Dearsum). Er ontstaat dus 
geen verkeer- en parkeerhinder in Baard door de vestiging van de meubelstoffeerderij.  



    

3. Aanvraag omgevingsvergunning 
 
 
Nadat de gemeente heeft besloten om mee te werken aan de verplaatsing van de 
meubelstoffeerderij naar het perceel Gele Buorren 3 te Baard is er een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van het gebouw op het perceel. Het 
gebouw zal dezelfde afmetingen houden. De belangrijkste uiterlijke verandering zal de glazen 
voor- en achtergevel zijn. Inpandig wordt een toiletruimte gecreëerd en voor het overige 
ontstaat één grote atelierruimte.  
 

   
 
 
Op het perceel is een betonverharding aanwezig op de dam, voor en naast het gebouw. 
Aansluitend op deze betonverharding zal een strook met puin worden verhard om voldoende 
parkeergelegenheid te realiseren voor de cursisten. In figuur 3 wordt de situatietekening 
behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning weergegeven. Alleen voor dit deel van het 
perceel zal het gewijzigde gebruik worden geregeld, voor het overige blijft het perceel 
bestemd als Agrarisch gebied, zodat het landelijke karakter van het perceel behouden blijft.  
 
 

 
Figuur 3 Situatietekening aanvraag omgevingsvergunning 



    

4. Beleid  
 

4.1 Provinciaal beleid 

 
De provincie Fryslân heeft in december 2006 het Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit van de 
romte’ vastgesteld. In het streekplan wordt ingezet op een passend hergebruik van 
vrijkomende (agrarische) bebouwing. Bedrijfsfuncties en vormen van dienstverlening zijn als 
vervangende functies geschikt. De nadruk moet wel liggen op activiteiten met een 
ambachtelijk of dienstverlenend karakter. Buitenopslag van goederen, materialen en 
voertuigen is ongewenst. Het moet een milieuvriendelijk bedrijf betreffen zonder grote 
verkeersstromen, vooral bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zijn inpasbaar en de 
bedrijvigheid moet geen afbreuk doen aan het voorzieningenniveau in de kern.  
 
De meubelstoffeerderij is een ambachtelijk, milieuvriendelijk bedrijf. Oude meubels worden 
er verduurzaamd. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het klassieke stoffeerwerk, dat 
houdt ook in dat er zoveel mogelijk met biologische, recyclebare authentieke materialen 
wordt gewerkt die onschadelijk zijn voor het milieu. Buitenopslag is niet van toepassing. In 
het gebouw is daarvoor voldoende ruimte. Ook van grote verkeersstromen is geen sprake: 
gemiddeld komt er één keer per week een vrachtauto van een leverancier en vijf keer per 
week komen 5 cursisten met een auto. De meubelstoffeerderij kan worden aangemerkt als 
een categorie 1 bedrijf. Deze bedrijvigheid is kortom passend in het landelijk gebied.  
 

4.2 Gemeentelijk beleid 

 
De gemeente Littenseradiel wil in de kleine kernen de kleinschalige bedrijvigheid, qua aard 
en schaal passend, behouden en stimuleren. Dit om het platteland leefbaar te houden. Het 
gaat hier om een kleinschalig bedrijf, dat geen overlast geeft en nu ook al gevestigd is in 
Baard. Het perceel Gele Buorren 3 te Baard ligt dan wel net buiten de bebouwde kom van 
Baard, maar hoort nog wel bij de kern. Vestiging van dit bedrijf op deze locatie past binnen 
het beleid van de gemeente. 
 
In 2004 heeft de gemeente Littenseradiel de welstandsnota vastgesteld waarin de 
welstandscriteria voor de verschillende typen gebieden binnen de gemeente zijn vastgelegd. 
Het plangebied valt binnen het welstandsgebied ‘buitengebied’. Voor dergelijke gebieden 
geldt dat het beleid vooral gericht is op het beheer en de versterking van de bestaande 
situatie. Vernieuwingen dienen goed en zorgvuldig te worden ingepast. Het gebied is 
aangemerkt als regulier welstandsgebied. De aanvraag is getoetst aan de welstandsnota door 
de welstandscommissie Hûs en Hiem en voldoet aan redelijke eisen van welstand met 
uitzondering van het zwart schilderen van de muren: dit blijft daarom zoals bestaand.  
 
 
  



    

5. Planologische randvoorwaarden 
 

5.1 Hinder van bedrijven 

 
Op grond van de Wet Milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de 
eisen van een AMvB, dan wel een milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het 
bedrijf, waarbij rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. 
Door middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zoveel 
mogelijk voorkomen. Uit de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende 
activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instellingen 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 
richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. 
 
Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in de 
nabije omgeving valt. Het is twijfelachtig of de meubelstoffeerderij moet worden aangemerkt 
als een hindergevoelige functie (zoals een woning), waardoor er in feite misschien geen 
onderzoek hoeft plaats te vinden naar omliggende functies die mogelijk hinder veroorzaken. 
In de nabije omgeving zijn echter alleen woningen en is geen sprake van bedrijvigheid die 
mogelijk hinder veroorzaken. Het perceel Gele Buorren 2 (aan de overzijde van de weg) was 
in het bestemmingsplan Buitengebied Oost nog wel bestemd als Agrarisch bedrijf, maar is 
inmiddels in het nieuwe bestemmingsplan voor Baard bestemd voor Woondoeleinden.  
 
Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen belemmering vormt voor de 
nabijgelegen functies (de nabijgelegen woningen in dit geval). Een meubelstoffeerderij kan 
wel hinder veroorzaken voor gevoelige functies in de omgeving, maar omdat hier sprake is 
van een bedrijfsvloeroppervlakte tot 200 m2 wordt het aangemerkt als categorie 1 bedrijf.  
In de VNG-notitie Bedrijven en milieuzonering (2009) is hiervoor een minimale afstand van 
10 meter aangegeven tot de gevel van de dichtstbijzijnde hindergevoelige functie in verband 
met de “hinderaspecten” stof en geluid. De afstand tot de omliggende woningen bedraagt ca. 
100 meter en is daarom voldoende.  
 

5.2 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”. Dit principe houdt 
in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen 
of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische 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 bestemmingsplannen.  
 
De gemeente Littenseradiel heeft Archeologisch beleid opgesteld. Het betreft het 
‘voorbereidingsbesluit Archeologie’. Hierin zijn de archeologisch waardevolle terreinen in de 
gemeente aangewezen. In het Thematisch bestemmingsplan ‘Archeologisch waardevolle 
gebieden’ worden deze terreinen verder gespecificeerd. Dit thematische bestemmingsplan is 
een ontwerpplan, maar wel positief beoordeeld door de overleginstanties.  



    

Het archeologisch beleid van de gemeente Littenseradiel is een verdieping op de 
archeologisch waardevolle gebieden zoals ze zijn weergegeven in de FAMKE- 
kaarten van de provincie Fryslân. Deze verdiepingsslag heeft in samenwerking 
met de provincie plaatsgevonden. In het ‘voorbereidingsbesluit Archeologie’ valt het perceel 
Gele Buorren 3 te Baard buiten de archeologisch waardevolle gebieden (zie figuur 4).  
 
 

 
Figuur 4 Fragment voorbereidingsbesluit Archeologie 

 
Op basis van het ‘voorbereidingsbesluit Archeologie’ van de gemeente Littenseradiel kan 
worden geconcludeerd dat op het perceel geen bijzondere archeologische waarden worden 
verwacht. Ook wordt alleen het bestaande gebouw verbouwd en dus is verder onderzoek niet 
nodig voor deze aanvraag omgevingsvergunning. 
 

5.3 Bodem 

 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een ruimtelijk plan 
inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er 
onder andere inzicht verkregen moet worden 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 bij de voorbereiding 
van een ruimtelijk plan. Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende 
milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet worden 
voorkomen. Ook moet een beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning worden 
aangehouden als blijkt dat de bodem is verontreinigd of wanneer het vermoeden bestaat dat 
er sprake is van ernstige verontreiniging.  
 
Het Bodemloket geeft de overheid inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen 
zijn om de bodemkwaliteit in kaart te brengen of te herstellen. Ook laat de kaart zien waar 
(verdachte) activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben 
veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Op de kaart van 
het bodemloket is te zien dat in de directe omgeving van het perceel Gele Buorren 3 te Baard 
geen saneringen hebben plaatsgevonden en dat er geen locaties bekend zijn waar vroeger 
activiteiten hebben plaatsgevonden met mogelijk bodemverontreiniging tot gevolg.  
 
Op het perceel Gele Buorren 3 te Baard is door CSO-Milfac een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van deze aanvraag. Op het terrein zijn 6 boringen uitgevoerd en in 
het gebouw zijn 2 boringen gedaan. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de 
uitvoerbaarheid van dit plan.  



    

5.4 Ecologie 

 
De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet 
(Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) op 1 oktober 2005 in de 
Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. De Ffw is gericht op het beschermen en het 
behouden van de goede staat van instandhouding van in het wild levende plant- en 
diersoorten en hun directe leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde ‘nee, 
tenzij-principe’. Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn 
toegestaan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing van 
worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te handelen nadelige gevolgen kan hebben voor 
flora en fauna, gedwongen is dergelijk handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor 
zover dit in redelijkheid van hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen 
nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te 
voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De Nbw is gericht op het beschermen van 
(natuur)gebieden. Deze natuurgebieden betreffen onder andere de zogenoemde Speciale 
beschermingszones op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 
aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuurgebieden is in 
de Nbw uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen.  
 
Gebiedsbescherming 
In de gemeente Littenseradiel zijn geen Speciale beschermingszones op grond van de Vogel- 
en Habitatrichtlijn (Natura 2000-gebieden) aanwezig. Het meest dichtstbijzijnde beschermde 
gebied dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur ligt een kilometer van het 
plangebied (aan de zuidoostkant van Baard). Daarom is geen vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet nodig en is het plan op het punt van de gebiedsbescherming van de 
Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd met het Streekplan.  
 
Soortenbescherming 
Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar beschermde diersoorten in het plangebied. 
Het plangebied betreft het gebouw en de verharding op het perceel Gele Buorren 3 te Baard. 
In het plangebied worden daarom geen beschermde soorten verwacht en voor de uitvoering 
van het plan zijn daarom geen ontheffingen in het kader van de Flora- en Faunawet nodig.  
 

5.5 Externe veiligheid 

 
Het beleid ten aanzien van het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke 
stoffen begint steeds vastere vormen aan te nemen. De overheid werkt hard aan het 
vastleggen van veiligheidsnormen die in acht moeten worden genomen en waarmee zowel 
op het gebied van milieu als op het gebied van de ruimtelijke ordening rekening moet 
worden gehouden. Nieuw aan het veiligheidsbeleid is dat de afwegingen ten aanzien van 
risico's op ongevallen die doden en gewonden tot gevolg kunnen hebben duidelijk zichtbaar 
moeten worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet plaatsvinden. 

 
Om na te gaan of er zich risicobronnen in de nabijheid van het plangebied bevinden die de 
uitvoering van het plan in de weg zouden kunnen staan, is de risicokaart van de provincie 
Fryslân geraadpleegd. Daaruit blijkt dat in de nabije omgeving van het plangebied geen 
sprake is van dergelijke risicobronnen. Tevens lopen er geen gasleidingen of routes voor 
transport van gevaarlijke stoffen langs het plangebied. Vanuit het oogpunt van externe 
veiligheid is er dan ook geen belemmering voor dit plan.  



    

5.6 Water 

 
Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmingsplannen. 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 waterhuishoudkundige situatie. In die 
paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen 
heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het 
is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig 
informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 
 
In het kader van het Activiteitenbesluit heeft de meubelstoffeerderij een melding gedaan bij 
het Wetterskip Fryslân vanwege beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard, 
afkomstig van de meubelstoffeerderij, te vestigen op het perceel Gele Buorren 3 te Baard. 
Het afvalwater wordt via een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) klasse 1 septictank 
geloosd op de nabij gelegen watergang. Wetterskip Fryslân gaat akkoord met de melding.  
 
Voor het plan is tevens, voor de overige aspecten, een digitale watertoets gedaan via 
www.dewatertoets.nl. Daaruit bleek dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding 
en de afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslân is niet nodig. Wetterskip 
Fryslân heeft een positief wateradvies gegeven. Ook wat betreft het aspect water, mag het 
plan uitvoerbaard geacht worden.  



    

6. Juridische toelichting 
 
 
Er is voor gekozen de vestiging van de meubelstoffeerderij op het perceel Gele Buorren 3 te 
Baard mogelijk te maken door middel van 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.  
 
Een dergelijke omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als daarvoor 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).  
 
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het verlenen van de omgevingsvergunning 
voor de verbouw van het gebouw op het perceel Gele Buorren 3 te Baard, bij de gemeente 
geregistreerd onder nummer 2011359.  
 
Bij een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal het plangebied een passende 
bestemming krijgen. In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Oost zou de bestemming 
Bedrijven, met daarop de aanduiding “meubelstoffeerderij”, gebruikt worden. In een nieuw 
bestemmingsplan Buitengebied zal misschien minder specifiek worden bestemd. Voor dit 
plangebied zal in ieder geval worden vastgelegd dat alleen “kleinschalige bedrijvigheid”  
(milieucategorie 1 en 2) wordt toegestaan en dat geen extra bebouwing is toegestaan. 
 
 



    

7. Economische uitvoerbaarheid 
 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een ruimtelijk plan 
inzicht verkregen moet worden over de economische uitvoerbaarheid van het plan.  
 
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag van 
meubelstoffeerderij AS om zich te vestigen in het gebouw op het perceel Gele Buorren 3 te 
Baard. De kosten voor de planologische procedure zullen door de aanvrager worden 
gedragen. De kosten voor de gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor de 
planbegeleiding. Voor deze kosten worden bij de aanvrager leges in rekening gebracht. 
 
De planologische randvoorwaarden, beschreven in hoofdstuk 5, vereisen geen extra 
onvoorziene investeringen, die gevolgen zouden kunnen hebben voor de economische 
uitvoerbaarheid van dit plan. 
 
Op basis van deze overweging moet het voorliggende ruimtelijke plan economisch 
uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten zijn anderszins verzekerd. Een 
exploitatieplan op grond van de Grondexploitatiewet is dan ook niet noodzakelijk.  
  
 


