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I n l e i d i n g  

De gemeente Littenseradiel heeft het verzoek gekregen medewerking te verle-

nen aan het verplaatsen van het op het perceel aan de Fâlderserwei 23 in 

Baard gevestigde agrarisch bedrijf naar het perceel aan De Him 2 in Jorwert.  

 

Een deel van het perceel aan de Fâlderserwei 23 ligt in het natuurgebied Leon-

serpolder. In de ruilverkaveling Baarderadeel is het verplaatsen van het agra-

risch bedrijf voorzien om de mogelijkheden voor natuurbeheer te versterken. 

Een deel van de agrarische weidegronden wordt dan onderdeel van het natuur-

gebied. Hierdoor is het mogelijk het natuurgebied verder te ontwikkelen. 

 

Op het perceel aan De Him 2 is al een agrarisch bedrijf gevestigd. Dit bedrijf 

wordt gestaakt. De ontwikkelingsmogelijkheden op grond van het voor de be-

treffende gronden geldende  bestemmingsplan van het perceel zijn onvoldoen-

de voor het te verplaatsen agrarisch bedrijf. Hiervoor moet het agrarisch 

bouwvlak worden vergroot tot ongeveer 2,5 hectare. 

 

Door middel van het voorliggende bestemmingsplan wordt het agrarisch bouw-

vlak vergroot tot ongeveer 2,5 hectare. Het verplaatsen van het op het perceel 

aan de Fâlderswei 23 gevestigde agrarisch bedrijf wordt door middel van het 

voorliggende bestemmingsplan dan ook planologisch-juridisch mogelijk ge-

maakt. 

 

Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan betreft het perceel aan 

De Him 2 in Jorwert en een deel van de gronden direct ten noorden, oosten en 

westen van het perceel. In de figuur voor deze toelichting is het plangebied op 

de overzichtskaart weergegeven. 

 

De voor de gronden in het plangebied geldende bestemmingsplannen zijn: 

- het bestemmingsplan Buitengebied zoals dat door de gemeenteraad op 

18 april 1994 is vastgesteld en door gedeputeerde staten op 1 december 

1994 is goedgekeurd; 

- het bestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening 2007 zoals 

dat door de gemeenteraad op 19 mei 2008 is vastgesteld en door gede-

puteerde staten op 18 november 2008 is goedgekeurd. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een omschrijving van de be-

staande en nieuwe situatie opgenomen. Onderdeel van dit hoofdstuk is ook het 

landschappelijk inpassingsplan voor het agrarisch bedrijf. In hoofdstuk 3 is het 

ruimtelijk beleid uiteengezet waarin een samenvatting van het betreffende 

(ruimtelijk) beleid van het rijk, de provincie en de gemeente is opgenomen. 

Hierna zijn in hoofdstuk 4 de planologische randvoorwaarden uiteengezet. 

 

AANLEIDING 

PLANGEBIED 

GELDENDE BESTEMMINGS-

PLAN 

LEESWIJZER 
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Hierin is ook een samenvatting van de hiervoor uitgevoerde noodzakelijke on-

derzoeken opgenomen. In hoofdstuk 5 is een juridische toelichting op de juri-

dische onderdelen van het bestemmingsplan opgenomen. Als laatste is in 

hoofdstuk 6 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan uiteengezet. 
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B e s t a a n d e  e n  

n i e u w e  s i t u a t i e  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Zoals hiervoor is opgemerkt is in het plangebied, op het perceel aan de Him 2, 

een melkrundveehouderijbedrijf gevestigd. De gronden binnen het perceel zijn 

ingericht voor het bedrijf. De bestaande boerderij staat in het zuidwesten van 

het perceel. Ook staan er, ten noorden van de boerderij, twee gebouwen (stal 

en werktuigenberging) die onderdeel zijn van het bedrijf. Hier liggen ook nog 

enkele sleufsilo’s. 

 

De gronden in het plangebied, direct ten noorden, oosten en westen van het 

perceel zijn ingericht als grasland. Ook liggen hier verschillende watergangen. 

 

 
F i g u u r  1 .  B e s t a a n d e  s i t u a t i e  i n  h e t  p l a n g e b i e d  

2 . 2   

N i e u w e  s i t u a t i e  

De gronden in het plangebied worden ingericht voor het melkrundveehouderij-

bedrijf. In het (bouw)plan is de bouw of aanleg van: 

- een werktuigenberging (de oude werktuigenberging wordt gesloopt); 

- een stal met inbegrip van een melkstal; 
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- vijf bulksilo’s voor voeropslag; 

- vier sleufsilo’s voor kuilvoeropslag; 

- een mestvaalt; 

- een loods; 

- een voorziening voor de opslag van mest; 

ten noorden en noordoosten van de boerderij voorzien. Om de bouw van deze 

gebouwen en bouwwerken mogelijk te maken wordt door middel van het voor-

liggende bestemmingsplan het agrarisch bouwvlak vergroot tot ongeveer 

2,5 hectare. 

2 . 3   

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

Op grond van het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening Romte Fryslân 

moet in de toelichting van bestemmingsplannen voor gronden in het landelijk 

gebied een zogenoemde ‘ruimtelijke kwaliteitsparagraaf’ opgenomen worden. 

Hierin moet onder andere uiteengezet worden hoe de landschappelijke inpas-

sing van ontwikkelingen is plaatsvindt. 

 

Het volgende landschappelijk inpassingsplan is opgesteld op basis van de Wel-

standnota Littenseradiel en het project ‘De Nije Pleats yn Fryslân’ van de pro-

vincie Fryslân. 

 

B e l e i d  

W e l s t a n d s n o t a  L i t t e n s e r a d i e l  

In de welstandsnota van de gemeente Littenseradiel valt het perceel in het 

‘landelijk gebied”. Dit gebied is aangemerkt als een regulier welstandsgebied. 

Het accent ligt daarbij op het handhaven en respecteren van de bestaande 

kwaliteiten. 

 

Voor de uitbreiding aan de Him 2 in Jorwert gelden de volgende criteria:  

Plaatsing:  

- agrarische bebouwing geconcentreerd op het achtererf; 

- gebouwen staan haaks of evenwijdig aan de weg; 

- de bebouwing respecteert aanwezige waardevolle beplanting; 

Hoofdvorm:  

- één bouwlaag met duidelijke kap; 

- enkelvoudige tot samengestelde massaopbouw; 

- gebouwen zijn kantig opgezet en agrarische gebouwen hebben een een-

voudige hoofdvorm; 

Opmaak: 

- traditionele kleurstellingen overheersen (afgestemd op bestaande). 

Middeltoon; 

- agrarische bebouwing kent een sobere detaillering; 
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Diversen:  

- streven naar respecteren en handhaven van erfbeplantingen; nieuwe 

bedrijfsgebouwen vragen om een goede landschappelijke inpassing;  

- opslag van goederen bij voorkeur uit het zicht. 

 

D e  N i j e  P l e a t s  y n  F r y s l â n  

Het werkboek van de Nije Pleats biedt een praktische handleiding voor de 

inpassing van grootschalige landbouw in het Friese landschap. In het werkboek 

worden verschillende landschapstypen benoemd en per landschapstype aanwij-

zigen gegeven hoe een agrarisch bedrijf landschappelijke in kan worden ge-

past.  

 

Het plangebied is gelegen in het open kleilandschap. Dit landschap kenmerkt 

zich door de onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bijzondere verka-

velingsvormen. Daarnaast wordt het gekenmerkt door de open gebieden en 

verre doorzichten. De meeste beplanting in het gebied is geconcentreerd 

rondom de boerderijen en dorpen.  

 

Oorspronkelijk waren de boerenerven in het open landschap in rechthoekige 

opzet van vorm. Door die uniformiteit was er een eigen identiteit en herken-

baarheid van boerenerven in het open landschap. Door de openheid was er 

behoefte aan erfbeplanting en omslingering van het erf. Deze beplantingssin-

gels benadrukten de vorm van het boerenerf. Door schaalvergroting is in het 

verleden deze karakteristiek deels verstoord en is erfbeplanting deels verdwe-

nen.  

 

In het open landschap is het van belang dat bij een uitbreiding van het boe-

renerf de rechthoekige vorm weer hersteld wordt of opnieuw benadrukt wordt. 

Dit kan worden gerealiseerd door middel van beplanting, maar ook de plaatsing 

van de gebouwen hebben hier invloed op.  

 

R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  

O n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s  J o r w e r t  

Het ontstaan van de gemeente Littenseradiel en de landschappelijke ontwikke-

ling heeft vooral te maken met zee-invloeden in vroeger tijden. Aanvankelijk 

lagen de nederzettingen op het maaiveld. Door zee-invloeden stroomden deze 

nederzettingen echter onder water en werden de woonplaatsen verhoogd. 

Door nieuwe transgressiefasen (perioden gekenmerkt door een stijgende zee-

spiegel), drong bij elke nieuwe fase de zee verder het land binnen en vond 

zowel erosie (van het veen) als afzetting plaats. Via de grote geulen in het 

noordwesten en noorden kon veel materiaal (zand, zavel, klei) worden aange-

voerd, zodat langs de geulen vrij hoge oeverwallen werden afgezet. In het 

zuidoosten van de gemeente werden kwelderwallen gevormd. Hier werd zware 

klei afgezet. Toen de zee-invloed rond 1000 à 900 voor Christus afnam, was 

een deel van de kwelderwallen zo hoog opgeslibd, dat ze droogvielen. Tegen 

het eind van de 9e eeuw werd de zee agressief. Het is in deze perioden als de 

aantasting zeer ernstige vormen aan gaat nemen dat er voor het eerst spraken 
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is van bedijking. De eerste echte waterkerende dijken stammen waarschijnlijk 

uit de 11e of 12e eeuw. Eens te meer werd het duidelijk dat de bouw van ne-

derzettingen moest gebeuren op de hoger gelegen delen in het landschap. De 

eerste vaste bewoning vindt plaats op deze hoger gelegen gebieden op terpen.  

 

Het dorp is in de vroege Middeleeuwen ontstaan als terpdorp. Het terpdorp is 

grotendeels afgegraven. De Romaanse kerk en de pastorie zijn nog steeds op 

de terp gelegen. De kerk uit het begin van de 12e eeuw is in 1951 volledig 

herbouwd, nadat de kerktoren was ingestort en de kerk vrijwel geheel was 

verwoest. De huidige kerk is een replica van de Romaanse kerk uit de 12e 

eeuw. De eerste uitbreiding heeft plaatsgevonden aan De Krunen. Dit is nog 

steeds een steegje met karakteristieke woningen. De latere uitbreidingen heb-

ben plaatsgevonden in de vorm van lintbebouwing langs de Master Fopmawei. 

De meest recente woningen zijn gebouwd aan de Sije Hogerhuisstrjitte en 

Pastorijfinne. 

 

H u i d i g e  s i t u a t i e   

Het plangebied is ligt ten zuidwesten van Jorwert aan De Him. De gronden 

binnen het perceel zijn ingericht voor een melkrundveehouderbedrijf. In de 

huidige situatie staat ten zuidwesten van het perceel de boerderij met ten 

noorden daarvan twee gebouwen (stal en berging) en enkele sleufsilo’s. Het 

perceel wordt vanaf De Him met een smalle erfontsluiting ontsloten. 

 

In de huidige situatie is rondom en op het erf wisselende erfbeplanting. De 

noordzijde, wat de achterkant van de stal betreft, heeft geen beplanting en is 

open naar het landschap. Ook de oostzijde is grotendeels vrij van beplanting.  

 

De meeste erfbeplanting is te vinden ten westen van het perceel. Er staan 

hoge bomen naast de boerderij en richting het noorden veranderd dit in klei-

nere bomen en struiken. Pal voor de boerderij staat één grote kenmerkende 

boom. Ten oosten van de boerderij wordt de voorkant van het perceel afge-

schermd door een erfafscheiding van dichte struiken. 

 

De graslanden liggen als een soort waaier rondom de boerderij verkaveld. De 

graslanden worden van elkaar gescheiden door sloten.  

 

B e e l d k w a l i t e i t c r i t e r i a  

Het open landschap is zeer kwetsbaar. Door de openheid zijn nieuwe ontwikke-

lingen zelfs van grote afstanden al zichtbaar. Belangrijk is hoe de schaalver-

groting wordt ingepast zonder daarbij de landschappelijke kwaliteiten te 

schaden.  

 

Bij uitbreiding in het open landschap is het van belang dat de karakteristiek 

blijft bestaan en wordt benadrukt. Het benadrukken van de rechthoekige vorm 

en het herstellen van de erfbeplanting is van belang. Door het plaatsen van de 

erfbeplanting zal de uitbreiding minder opvallen in het open landschap.  
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De genoemde uitgangspunten leiden tot de hiernavolgende randvoorwaarden, 

waarbij onderscheid gemaakt is in erf en bebouwing. De landschappelijke in-

passing gaat uit van ingrepen op het eigen terrein.  

 

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 r f   

- Het erf dient aan de zuid-oostzijde, de voorkant van het erf, te worden 

voorzien van een beplantingsstrook. Op deze manier valt nieuwbouw 

minder op vanaf De Him. De beplantingssoort dient af gestemd te wor-

den op de onderliggende grondsoort en de beplanting in de omgeving. 

- De erfbeplanting aan de westzijde van het erf dient te worden behou-

den en te worden versterkt. De beplantingssoort dient af gestemd te 

worden op de onderliggende grondsoort en de beplanting in de omge-

ving. 

 

R a n d v o o r w a a r d e n  b e b o u w i n g  

- Eenvoudige en herkenbare vorm toepassen (de traditionele vorm die 

voor iedereen herkenbaar is, is een gebouw met een lage goothoogte, 

flauwe dakhelling en een slanke rechthoekige plattegrond). 

- De uitbreiding aansluitend in dezelfde richting of haaks op de bestaande 

bebouwing. 

- Bij voorkeur zo weinig mogelijk verschillende materialen toepassen. 

- Traditionele kleurstelling aansluiten op de bebouwing in de omgeving. 

- Geen grote kleurcontrasten toepassen.  
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B e l e i d  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

N o t a  R u i m t e  

Op 23 april 2004 is door het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. Op 17 mei 

2005 is de nota door de Tweede Kamer aangenomen. De nota is door de Eerste 

Kamer aangenomen op 17 januari 2006. 

 

In de Nota Ruimte heeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Nederland voor de periode tot 2020 uiteengezet. De nota biedt ruimte 

voor ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is ‘decentraal wat kan, centraal 

wat moet’. De nadruk ligt daarbij op het bevorderen van wenselijke ontwikke-

lingen. De nota biedt daarmee provincies en gemeente de ruimte om taken op 

hun eigen manier in te vullen. 

3 . 2   

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

S t r e e k p l a n  F r y s l â n  2 0 0 7  ‘ O m  d e  k w a l i t e i t  f a n  d e  r o m t e ’  

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het Streekplan Fryslân 2007 

‘Om de kwaliteit fan de romte’ vastgesteld. Hierin is het provinciaal ruimtelijk 

beleid voor de periode tot 2015 uiteengezet. Uitgangspunt van het beleid is 

het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’. Hiermee bedoelt de provincie dat in onder 

andere ruimtelijke plannen de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde wor-

den het plangebied en de omgeving. Hierdoor is over een langere periode de 

herkenbaarheid en een doelmatig gebruik van de ruimte gewaarborgd. De 

ruimtelijke inrichting draagt hiermee ook bij aan een duurzame ontwikkeling. 

 

De provincie merkt op dat er in de landbouw een schaalvergroting zichtbaar is. 

Hierbij richten de bedrijven zich op één of meer onderdelen in het bijzonder. 

Daarbij ontstaan grote tot zeer grote bedrijven. Melkveehouderijbedrijven 

groeien in de periode tot 2015 naar gemiddeld ten minste 200 stuks melkvee. 

Ook merkt de provincie op dat de melkveehouderijbedrijven een wezenlijke 

schakel zijn in de keten van toeleverende bedrijven tot kennisinstituten. Het 

streven van de provincie is gericht op een duurzame en levendige landbouw. 

 

Bij het bieden van ruimte voor ontwikkeling van de landbouw zet de provincie 

ook in op de herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen in Fryslân. 

Op deze manier is een doelmatige bedrijfsvoering mogelijk en is er ook aan-

dacht voor de landschappelijke kernkwaliteiten. De provincie is van mening 
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dat de mogelijkheden voor ontwikkeling, uitbreiding en intensivering in de 

landbouw goed samen kunnen gaan met de landschappelijke kernkwaliteiten. 

Voor grotere agrarische bouwvlakken is vooral de landschappelijke inpassing 

belangrijk. Er moet aandacht zijn voor onder andere beplanting, erfelementen 

en de vorm van de gebouwen. De grootte van een agrarisch bouwvlak is daarbij 

minder belangrijk dat maatwerk voor de landschappelijke inpassing. Bij de 

uitbreiding van een perceel moet daarom aandacht zijn voor het benutten van 

bestaande landschappelijke elementen. 

 

Ook is er verbreding en verdieping zichtbaar. Bij verbreding richten de bedrij-

ven zich ook op andere onderdelen zoals natuur- en landschapsbeheer, recrea-

tie of zorg. Bij verdieping richten de bedrijven zich op toevoegen van extra 

waarde aan producten door bijvoorbeeld het zelf bereiden van kaas en te ver-

kopen aan huis. 

 

P r o v i n c i a l e  V e r o r d e n i n g  R o m t e  F r y s l â n  

Op dit moment wordt door de provincie Fryslân de Provinciale Verordening 

Romte Fryslân opgesteld. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgenomen 

in het Streekplan Fryslân 2007 uitgewerkt in algemene regels. 

 

In de verordening is bepaald dat in de toelichting bij een bestemmingsplan: 

- op grond waarvan het agrarisch bouwvlak wordt vergroot; 

- waarin het verplaatsen van een agrarisch bedrijf is voorzien; 

 

uiteengezet moet worden hoe de regels voor de plaats, de grootte en de in-

richting van het agrarisch bouwvlak een goede landschappelijke inpassing van 

het agrarisch bedrijf waarborgen. 

 

In de verordening is ook bepaald dat voor stallen een goothoogte van ten hoog-

ste 4 meter is toegestaan. Wanneer uit een onderbouwing op basis van ge-

biedsgerichte overwegingen blijkt dat een hogere goothoogte wat betreft de 

landschappelijke inpassing mogelijk is, is een goothoogte van ten hoogste 

6 meter toegestaan. De onderbouwing moet in de toelichting bij het bestem-

mingsplan opgenomen worden. 

 

In hoofdstuk 2.3 is een landschappelijk inpassingsplan opgenomen. Dit inpas-

singsplan is in de regels van het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Op 

basis hiervan is een goede landschappelijke inpassing van het melkrundvee-

houderijbedrijf gewaarborgd. 

 

 

 

CONCLUSIE 
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3 . 3   

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

B e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  

Zoals hiervoor al is opgemerkt zijn de voor de gronden in het plangebied gel-

dende bestemmingsplannen het bestemmingsplan Buitengebied en het be-

stemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening 2007. 

 

Op grond van de geldende bestemmingsplannen zijn de gronden in het plange-

bied gedeeltelijk bestemd als Agrarische bedrijfsdoeleinden en Agrarisch ge-

bied. In figuur 2 is het voor het plangebied betreffende fragment van de kaart 

bij het bestemmingsplan Buitengebied weergegeven. 

 

 
F i g u u r  2 .  F r a g m e n t  k a a r t  b i j  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  

 

De gronden bestemd als Agrarische bedrijfsdoeleinden zijn onder andere be-

stemd voor agrarische bedrijven. In een bestemmingsplan mag ten hoogste één 

agrarisch bedrijf gevestigd worden. De gronden zijn ook bestemd voor het 

behouden, versterken en/of herstellen van: 

- de cultuurhistorische waarde zoals die wordt bepaald door het karakter 

van de gebouwen en bouwwerken en de perceelsindeling; 

- de landschappelijke waarde zoals die wordt bepaald door het patroon 

van onder andere de bomen en struiken in boomsingels en andere hoge 

erfbeplanting. 

 

De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen in een agrarisch bouwvlak mag samen 

ten hoogste 3.500 vierkante meter zijn. Bij een agrarisch bedrijf mag ten 

hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd. 
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Ook de gronden bestemd als Agrarisch gebied zijn onder andere bestemd voor 

agrarische bedrijven en het behouden, versterken en/of herstellen van de 

cultuurhistorische waarde en de landschappelijke waarde. Het agrarisch ge-

bruik komt hierbij op de eerste plaats. 

 

Op deze gronden mogen alleen zogenoemde andere bouwwerken worden ge-

bouwd. Dit zijn andere bouwwerken dan gebouwen. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden de bestemming van 

de gronden wijzigen in de bestemming Agrarische bedrijfsdoeleinden voor het 

verplaatsen van bestaande agrarische bedrijven. Voorwaarde is onder andere 

dat de oppervlakte van het agrarisch bouwvlak ten hoogste 1,5 hectare mag 

zijn. 

 

De vestiging van het te verplaatsen melkrundveehouderijbedrijf op de gronden 

bestemd als Agrarische bedrijfsdoeleinden is op grond van de geldende be-

stemmingsplannen mogelijk. 

 

De vestiging van het melkrundveehouderijbedrijf op de gronden bestemd als 

Agrarisch gebied is op grond van de bouwregels van de geldende bestemmings-

plannen niet mogelijk. Er mogen alleen zogenoemde andere bouwwerken wor-

den gebouwd. In het (bouw)plan voor het te verplaatsen melkrundvee-hou-

derijbedrijf is ook de bouw van bedrijfsgebouwen op deze gronden voorzien. 

Het (bouw)plan past dan ook niet binnen de bouwregels van de geldende be-

stemmingsplannen. In het (bouw)plan is een agrarisch bouwvlak van ongeveer 

2,5 hectare voorzien. Het (bouw)plan past ook niet binnen de wijzigingsregels 

van de geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders kunnen de 

bestemming van de gronden dan ook niet wijzigingen in de bestemming Agrari-

sche bedrijfsdoeleinden. 

 

Zoals hiervoor is opgemerkt wordt door middel van het voorliggende bestem-

mingsplan wordt het agrarisch bouwvlak vergroot tot ongeveer 2,5 hectare. 

Het verplaatsen van het op het perceel aan de Fâlderswei 23 gevestigde agra-

risch bedrijf wordt door middel van het voorliggende bestemmingsplan dan ook 

planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. 

 

 

 

CONCLUSIE 
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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   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar (mili-

eu)hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten 

behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tus-

sen bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

De dichtstbijzijnde woning is de agrarische bedrijfswoning op het perceel aan 

De Him 4, ten noordwesten van het plangebied. Op basis van de uitgave Be-

drijven en Milieuzonering, versie 2009, van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten moet een richtafstand van 100 meter tussen de (bedrijfs)woning 

en het melkrundveehouderijbedrijf gewaarborgd moet worden. De afstand 

tussen de bedrijfswoning en het melkrundveehouderijbedrijf is ongeveer 

160 meter. Dit is geen onderschrijding van de richtafstand. (Milieu)hinder van 

bedrijven wordt dan ook niet verwacht.  

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

(milieu)hinder van bedrijven belemmerd. 

4 . 2   

A r c h e o l o g i e  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, 

dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Neder-

landse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het 

behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is 

onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in 

het plangebied voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook het zoge-

noemde veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. 

Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem 

verstoort, financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar 

en het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van 

de Wamz werd ook de Monumentwet 1988 (Monw) gewijzigd. Op grond van de 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Monw moet in een bestemmingsplan (mogelijke) archeologische waarden in de 

bodem van het plangebied overwogen worden. 

 

De provincie Fryslân heeft de zogenoemde cultuurhistorische kaart ontwikkeld. 

Op de Fryske Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE), onderdeel van 

de cultuurhistorische kaart, is informatie over archeologische waarden opge-

nomen. In figuur 3 is, wat betreft de mogelijke archeologische waarden uit de 

steentijd-bronstijd, het voor het plangebied betreffende fragment van de 

FAMKE weergegeven. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  F A M K E ,  s t e e n t i j d - b r o n s t i j d  

 

Op de FAMKE zijn de gronden in het plangebied wat betreft de steen-

tijd-bronstijd aangeduid als ‘geen onderzoek noodzakelijk (groen)’. Uit de 

resultaten van archeologisch onderzoek blijkt dat in deze gebieden geen ar-

cheologische waarden aanwezig zijn of direct worden verwacht. 

 

In figuur 4 is, wat betreft de mogelijke archeologische waarden uit de ijzer-

tijd-middeleeuwen, het voor het plangebied betreffende fragment van de FAM-

KE weergegeven. 

 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  4 .  F r a g m e n t  F A M K E ,  i j z e r t i j d - m i d d e l e e u w e n  

 

De gronden in het plangebied zijn wat betreft de ijzertijd-middeleeuwen op de 

FAMKE aangeduid als ‘karterend onderzoek 2 (middeleeuwen)’ (geel). In deze 

gebieden zijn mogelijk archeologische waarden uit de midden-bron-

stijd-vroege middeleeuwen aanwezig. De provincie geeft het advies om bij 

ontwikkelingen met een oppervlakte van ten minste 2.500 vierkante meter een 

zogenoemd karterend archeologisch onderzoek uit te voeren. 

 

Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 25.000 vierkante meter. In 

het (bouw)plan is de bouw van verschillende gebouwen en bouwwerken met 

een oppervlak van ten minste 2.500 vierkante meter voorzien. Een archeolo-

gisch onderzoek is dan ook noodzakelijk. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de archeologische waarden in het plangebied is 

in april 2011 door De Steekproef een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De 

resultaten van het archeologisch onderzoek zijn opgenomen in het rapport 

Jorwert, De Him 2, Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek met als 

kenmerk Steekproefrapport 2011-04/01. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen archeologische aanwijzigen zijn vastge-

steld. Dit in overweging nemende wordt de kans op archeologische waarden in 

het plangebied door De Steekproef klein geacht. Het uitvoeren van een aanvul-

lend archeologische onderzoek is naar de mening van De Steekproef dan ook 

niet noodzakelijk. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

archeologische waarden belemmerd. 

CONCLUSIE 
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4 . 3   

B o d e m  

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels moe-

ten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko-

men. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van een 

(bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de bo-

dem. Ook is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders (B en W) 

een beslissing op een aanvraag om bouwvergunning moeten aanhouden als 

blijkt dat de bodem is verontreinigd dan wel het vermoeden bestaat dat er 

sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan 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) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van B en W en de 

gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mili-

euhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

 

De provincie Fryslân heeft het zogenoemde bodemloket ontwikkeld. Het bo-

demloket biedt informatie over bodemonderzoeken en -saneringen die zijn 

uitgevoerd. Ook biedt het informatie over mogelijke bodemverontreiniging van 

bedrijven of terreinen waar ‘verdachte’ werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 

figuur 5 is het voor het plangebied betreffende fragment van de bodemkaart 

weergegeven. 

 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  5 .  B o d e m k a a r t  

 

Uit de informatie van het bodemloket blijkt dat er in september 2009 door 

CSO-Milfac Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek in het plangebied is 

uitgevoerd. De resultaten van het van het bodemonderzoek zijn opgenomen in 

het rapport Verkennend bodemonderzoek De Him 2 te Jorwert met als ken-

merk 09F233.R01. Het rapport is als bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen.  

 

Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen 

aan/verkoop van de locatie. Het doel van het uitvoeren van dit bodemonder-

zoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 

grondwater en het vaststellen of deze kwaliteit een belemmering kan vormen 

voor de voorgenomen eigendomstransactie. 

 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven: 

- plaatselijk zijn zwakke tot matige puinbij mengingen in de bovengrond 

aangetroffen; 

- ter plaatse van boring 13 is in de ondergrond een sliblaag aangetroffen; 

- in boring 20 tot 1,75 m-mv (gestaakt) een zwakke tot sterke olie-

waterreactie is aangetroffen; 

- in peilbuis 20 bij bemonstering een drijflaag olie van circa 2 cm dikte is 

aangetroffen; 

- in het bovengrondmengmonster van het achterterrein een licht verhoogd 

gehalte aan lood is aangetoond; 

- in de overige boven- en ondergrond(meng)monsters zijn geen verhoogde 

gehalten aangetoond 

- in het grondwater zijn van peilbuis 11 (bij de dieseltank) licht verhoog-

de gehalten aan barium, nikkel en zink zijn aangetoond; 

- in het grondwater ter plaatse van peilbuis 20 (bij de compressor) is een 

sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het gehalte aan 

barium is licht verhoogd aangetoond; 
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- de grond waterverontreiniging is waarschijnlijk veroorzaakt door lekka-

ge ter plaatse van het olie afvoer/opvangsysteem. 

 

De hypothese dat het terrein verdacht is ten aanzien van bodemverontreini-

ging, blijft gehandhaafd. Dit vanwege de aangetoonde sterke verontreiniging 

met minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 20. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er belemmeringen voor de voorgenomen 

eigendomstransactie. Om vast te stellen of er sprake is van een ernstig geval 

van grondwaterverontreiniging, of dat er aanvullende maatregelen noodzake-

lijk zijn, is een nader onderzoek noodzakelijk. Aanbevolen wordt een nader 

onderzoek uit te voeren om inzicht te krijgen in de mate en omvang van de 

aangetoonde verontreinigingen met minerale olie in het grondwater ter plaatse 

van de generator bij de ligboxstal (peilbuis 20). Op basis van de resultaten van 

het nader onderzoek dient de ernst en eventueel de spoedeisendheid van het 

geval te worden vastgesteld, zodat de noodzaak voor het treffen van saneren-

de maatregelen kan worden bepaald. 

 

In september 2009 door CSO-Milfac Adviesbureau een Nader bodemonderzoek 

in het plangebied is uitgevoerd. De resultaten van het van het Nader bodem-

onderzoek zijn opgenomen in het rapport Nader bodemonderzoek Locatie De 

Him 2 te Jorwert met als kenmerk 09F279.R01. Het rapport is tevens als bijla-

ge 1 bij deze toelichting opgenomen. 

 

De belangrijkste conclusie zijn: 

- Er is ondanks een zintuiglijke verontreiniging geen sprake van een ver-

ontreiniging in de grond; 

- Er is sprake van een sterke verontreiniging van hel grondwater met mi-

nerale olie;  

- De verontreiniging is beperkt van omvang en is op een diepte van maxi-

maal 1,70 m-nnv afgeperkt door de aanwezige fundering. 

 

De aangetroffen verontreiniging is vermoedelijk het gevolg van morsverlies ter 

plaatse van de olieafvoer van een inpandige compressor. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoeken is geconcludeerd dat er geen sprake 

is van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging'. Er is aangezien er geen 

sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging geen meldingsplicht 

in de zin van de Wet bodembescherming. 

 

De aanwezigheid van de sterke verontreiniging is vanuit milieuhygiënisch oog-

punt een ongewenste situatie en vormt een belemmering voor de voorgenomen 

eigendomsoverdracht. Aanbevolen wordt de verontreiniging te verwijderen om 

eventuele verspreiding te voorkomen. Ten behoeve van de sanering dient een 

Plan van Aanpak te worden overlegd met de gemeente Littenseradiel. Vervolgens 

wordt aangeraden bodembeschermende voorzieningen te treffen waarbij 

wordt voldaan aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.  
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Voor de voorliggende plangebied is een Plan van Aanpak geschreven. Er heeft 

sanering van de gronden plaatsgevonden. Als onderdeel van bijlage 1 bij de 

toelichting is het evaluatierapport ten aanzien van de grondsanering opgeno-

men.   

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. 

4 . 4   

E c o l o g i e  

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 toege-

staan. 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 hande-

len 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 rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingzones op 

grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 

aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuur-

gebieden is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

Om inzicht te krijgen in de ecologische waarden in en in de directe omgeving 

van het plangebied is in september 2010 door BügelHajema Adviseurs een eco-

logisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgeno-

men in het rapport Advies Natuurwaarden De Him 2 te Jorwert met als 

kenmerk 134.00.00.24.02. 

 

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

In het plangebied zijn verschillende op grond van de Ffw licht beschermde 

soorten aanwezig. Hiervoor is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 

van toepassing. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Ook zijn in het plangebied verschillende op grond van de Ffw zwaar bescherm-

de vogelsoorten aanwezig. Het verstoren of vernielen van broedplaatsen van 

vogels is niet toegestaan. Bij het uitvoeren van het (bouw)plan voor verplaat-

sen van het agrarisch bedrijf moet dan ook het broedseizoen van vogels over-

wogen worden. In de Ffw is geen standaardperiode voor het broedseizoen 

aangewezen. Belangrijk is of er broedende vogels aanwezig zijn. Voor veel 

vogels is het broedseizoen de periode van 15 maart tot 15 juli. 

 

Opgemerkt wordt dat de zogenoemde zorgplicht van toepassing blijft. Dit be-

tekent dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn hande-

len of nalaten te handelen nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, 

gedwongen is dergelijk handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zo-

ver dit in redelijkheid van hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maat-

regelen nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die 

nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Het plangebied ligt niet in of in de directe omgeving van een op grond van de 

Nbw beschermd gebied. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied is het Natu-

ra 2000-gebied de Alde Feanen op een afstand van ten minste 11 km. 

 

Ook ligt het plangebied niet in of in de directe omgeving van de ecologische 

hoofdstructuur (EHS). Het dichtstbijzijnde gebied van de EHS is het gebied op 

een afstand van ongeveer 300 m. 

 

Het plangebied ligt ook niet in of in de directe omgeving van ganzenfoerageer-

gebieden. 

De aard van het (bouw)plan voor het verplaatsen van het agrarisch bedrijf in 

overweging nemende worden nadelige gevolgen voor de beschermde gebieden 

niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

onaanvaardbare nadelige gevolgen voor ecologische waarden belemmerd. 

4 . 5   

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

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uit-

een. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico's in de omgeving van-

wege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de 

risico's die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe veilig-

heidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

- het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans 

dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als 

gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken; 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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- het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 

personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof is betrokken. 

 

Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze normen 

zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats-

gebonden risico wordt (voor 'nieuwe' ruimtelijke ontwikkelingen) een kans van 

ééns per miljoen jaar (10-6) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze norm 

een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toegestaan. 

Voor het groepsrisico wordt een kans van: 

- eens per honderdduizend jaar (10-5 per jaar) op het overlijden van 10 

personen of meer; 

- eens per tien miljoen jaar (10-7 per jaar) op het overlijden van 100 per-

sonen of meer; 

- eens per miljard jaar (10-9 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso-

nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere (spoor)wegen 

wordt een kans van achtereenvolgens 10-4, 10-6 en 10-8 aanvaardbaar geacht.  

Deze normen zijn oriënterende waarden. Dit betekent dat een overschrijding 

van deze normen is toegestaan wanneer de gemeente dit voldoende kan moti-

veren. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden 

risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastge-

steld. 

 

Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs) 

opgenomen. In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit 

beleid verder uiteengezet. Dit beleid is waar mogelijk overeenkomstig het Be-

vi. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. In het Bevb is bepaald dat er bij buisleidingen (veiligheids)zones 

aanwezig zijn. 

 

De provincie Fryslân heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierop is 

onder andere informatie over risico's van ongevallen met gevaarlijke stoffen 

opgenomen. In figuur 6 is het voor het plangebied betreffende fragment van de 

risicokaart opgenomen. 

 

ONDERZOEK 
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F i g u u r  6 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t  

 

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in en in de directe omgeving 

van het plangebied geen risico’s bekend zijn. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

onaanvaardbare risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen belemmerd. 

4 . 6   

G e l u i d h i n d e r  

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh 

is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai 

te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst 

gewijzigd. 

 

In de Wgh is in artikel 74 bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)- 

zone aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toege-

staan. 

 

In de Wgh is bepaald dat de ten hoogste toegestane geluidsbelasting vanwege 

het wegverkeerslawaai op een gevel van een woning binnen een geluidszone 

48 dB is. 

 

Op de wegen in de directe omgeving van het plangebied is een snelheid van 

ten hoogste 80 kilometer per uur toegestaan. Op grond van de Wgh is er bij 

deze wegen een geluidszone van 250 meter aanwezig. Het plangebied ligt (ge-

deeltelijk) binnen deze geluidszones. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Bedrijfsgebouwen en een bedrijfsterrein van een melkrundveehouderijbedrijf 

zijn, met uitzondering van de bedrijfswoning, op grond van de Wgh geen ge-

luidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelig terrein. Een akoestisch onderzoek 

naar de verwachte geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevels 

van de betreffende bedrijfsgebouwen en het betreffende terrein is dan ook 

niet noodzakelijk. Een bedrijfswoning is op grond van de Wgh een geluidsge-

voelig gebouw. Hiervoor is een akoestisch onderzoek in beginsel dan ook wel 

noodzakelijk. 

 

De bedrijfswoning is een bestaande bedrijfswoning. De geluidsbelasting op de 

naar de wegen in de directe omgeving gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning 

wordt in de bestaande situatie aanvaardbaar geacht. Dit in overweging nemen-

de wordt de geluidsbelasting op de gevels van de bedrijfswoning ook in de 

nieuwe situatie aanvaardbaar geacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. 

4 . 7   

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

Op 1 maart 1993 is de Wet Milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder 

andere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtre-

ding van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 no-

vember 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL) Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be-

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de lucht-

kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke-

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin-

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grens-

waarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet 'in betekenende mate' 

(nibm) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze 

grenswaarden te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij 

een plan sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van 

bestuur (AMvB)-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m3 NO2 of PM10. 

 

Voor kleinere plannen heeft het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu samen met InfoMil de zogenoemde NIBM-tool ontwikkeld. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Op basis hiervan wordt de toename van NO2 en PM10 vanwege het plan bepaald. 

Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald of er sprake is van een 'in betekenen-

de mate' afname van de luchtkwaliteit. De resultaten van de NIBM-tool zijn in 

bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan is het vergroten van het agrarisch bouw-

vlak voorzien. Hierdoor wordt de uitbreiding van het agrarisch bedrijf mogelijk 

gemaakt. 

 

Uit de resultaten van de NIBM-tool blijkt dat bij een toename van ongeveer 

85 motorvoertuigen per dag sprake is van een toename van 1,2 microgram per 

kubieke meter NO2 of PM10. Uitgangspunt hierbij is dat 80% van de motorvoer-

tuigen zwaar verkeer betreft. De bestaande en nieuwe situatie in het plange-

bied in overweging nemende wordt een toename van ten minste 

85 motorvoertuigen per dag niet verwacht. Dit betekent dat de mogelijke af-

name van de luchtkwaliteit vanwege het (bouw)plan kan worden aangeduid als 

nibm. Een aanvullend onderzoek naar de gevolgen van het (bouw)plan voor de 

luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

onaanvaardbare nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

4 . 8   

W a t e r  

In onder ander de Europese Kaderrichtlijn water, de vierde Nota Waterhuis-

houding en de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het beleid 

met betrekking tot het water(beheer) vastgelegd. Het beleid is gericht op het 

duurzaam behandelen van water. Dit betekent onder andere het waarborgen 

van voldoende veiligheid en het beperken van de kans op hinder vanwege wa-

ter; dit ook in verhouding tot ontwikkelingen als de verandering van het kli-

maat, het dalen van de bodem en het stijgen van de zeespiegel. 

  

In de nota Anders omgaan met water is bepaald dat de gevolgen van (ruimte-

lijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere 

bestemmingsplannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoem-

de watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren (van 

de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en 

besluiten. 

 

Ook in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is uitdrukkelijk bepaald dat in de 

toelichting op een bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden in de ge-

volgen van het bestemmingsplan voor de waterhuishouding en hoe deze gevol-

gen in het bestemmingsplan zijn betrokken. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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De waterbeheerder in en in de directe omgeving van het plangebied is Wetter-

skip Fryslân. Op 24 mei 2011 heeft Wetterskip Fryslân een voorlopig advies 

voor de watertoets gegeven. Het advies is opgenomen in de brief van 24 mei 

2011 met als kenmerk WFN1107541. De brief is in bijlage 3 bij deze toelichting 

opgenomen. 

 

In het advies merkt Wetterskip Fryslân op dat het op dit moment nog niet mo-

gelijk is om een volledig eindadvies op te stellen omdat nog niet alle informa-

tie beschikbaar is. Wetterskip Fryslân vraagt de verzoeker dan ook om met 

haar te overleggen wanneer de gevraagde aanvullende informatie beschikbaar 

is. 

 

Uitgangspunt van Wetterskip Fryslân is dat 10% van de toename van het ver-

hard oppervlak in het plangebied aan oppervlaktewater als vervangende wa-

terberging aangelegd moet worden. Van de te dempen watergangen moet 100% 

van de oppervlakte als vervangende waterberging aangelegd worden. De ver-

vangende waterberging moet in of in de directe omgeving van het plangebied 

maar ten minste binnen het peilgebied waarin ook het plangebied ligt, aange-

legd worden. 

In het (bouw)plan is een toename van het verhard oppervlak van 7.000 m² 

voorzien. Dit betekent dat 700 m² aan vervangende waterberging aangelegd 

moet worden. Naar aanleiding van een vraag van de verzoeker merkt Wetter-

skip Fryslân op dat deze vervangende waterberging - onder voorwaarden - ook 

aangelegd kan worden door het opslaan van het regenwater in bakken onder 

de stal. De verzoeker wil het regenwater namelijk gebruiken als drinkwater 

voor het vee en voor het reinigen. Eén van de voorwaarden is dat de inhoud 

van de bakken ten minste 217 m³ moet zijn. 

 

Daarbij is in het (bouw)plan ook het dempen van drie watergangen voorzien. 

Deze watergangen hebben samen een oppervlakte van 1.776 m². In het advies 

merkt Wetterskip Fryslân op dat een al eerder aangelegde watergang onder-

deel kan zijn van de vervangende waterberging. Hierover zijn al eerder afspra-

ken gemaakt. Hiermee is 997 m² aan vervangende waterberging aangelegd. 

Voor het dempen en aanleggen van watergangen is een watervergunning nood-

zakelijk. 

 

Wetterskip Fryslân vraagt de verzoeker om met haar te overleggen over de aan 

te leggen vervangende waterberging. Ook merkt Wetterskip Fryslân op dat op 

grond van het bestemmingsplan een toename van het verhard oppervlak moge-

lijk is zonder dat het voor Wetterskip Fryslân mogelijk is een wateradvies te 

geven. Wetterskip Fryslân vraagt dan ook om in het bestemmingsplan regels op 

te nemen op grond waarvan een toename van het verhard oppervlak, anders 

dan op dit moment in het (bouw)plan is voorzien, alleen mogelijk is wanneer 

er ten minste 10% van de toename van het verhard oppervlak als vervangende 

waterberging wordt aangelegd. 

 

ONDERZOEK 
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Een ander uitgangspunt van Wetterskip Fryslân is om regenwater en (huishou-

delijk) afvalwater gescheiden af te voeren. In de voorliggende situatie kan het 

regenwater - onder voorwaarden - naar het oppervlaktewater worden afge-

voerd. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de brief van Wetterskip 

Fryslân. 

 

Ook merkt Wetterskip Fryslân op dat bij de bouw een voldoende drooglegging 

overwogen moet worden. 

 

Voor alle werkzaamheden aan de waterhuishouding is een vergunning of een 

melding op grond van de Waterwet noodzakelijk. 

 

In het kader van de compensatieverplichting voor de toename van het verhard 

oppervlak zal overleg en afstemming plaatshebben met het Wetterskip. Ook als 

sprake van nieuwe plannen zal in overleg worden getreden met het Wetters-

kip. Binnen de bestemming mag water worden gerealiseerd. Indien uit het 

overleg blijkt dat compenserende maatregelen moet worden getroffen, is dit 

op grond van het voorliggende bestemmingsplan mogelijk. Het wateradvies zal 

door de initiatiefnemer worden opgevolgd.   

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt, wanneer het 

advies van Wetterskip Fryslân voldoende bij de verdere uitwerking van het 

(bouw)plan wordt overwogen, niet door onaanvaardbare nadelige gevolgen 

voor de waterhuishouding belemmerd. 

 

CONCLUSIE 
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

Per 1 juli 2008 is de 'nieuwe' Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getre-

den. Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure volgens de Wro. De bestem-

mingsplanprocedure is geregeld in de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). In de procedure zijn drie verschillende fasen te onderscheiden: 

 

-  V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e  

Voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan verricht de gemeente 

onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar de bestaande 

toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen een gemeen-

te. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor overleg gezonden aan de in 

artikel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. Bovendien wordt het vooront-

werp ter inzage gelegd voor inspraak op de wijze zoals die in de gemeentelijke 

inspraakverordening is vastgelegd. De gemeente reageert vervolgens op het 

overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak door in de toelichting van het plan 

op de gemaakte op- en aanmerkingen in te gaan en aan te geven welk stand-

punt de gemeente daarover inneemt. 

 

-  V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e  

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

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswij-

zen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Na afloop van de termijn van de 

terinzagelegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet ge-

wijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van terinzagelegging vast. 

 

-  B e r o e p s p r o c e d u r e  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Indien Gedeputeerde Staten of de VROM-inspectie een zienswijze hebben inge-

diend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de 

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt 

bekendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. 

Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep 

worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 



134.00.00.24.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied-Oost Herziening Jorwert De Him 2 - 
9 augustus 2011  32 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en/of er gehoor is ge-

geven aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM-inspectie 

wordt het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vast-

stelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling 

het bestemmingplan ter inzage gelegd. 

 

-  J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het 

doel of de doeleinden worden aangegeven; 

2. bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3. regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4. voor zover nodig uitwerkings- en wijzigingsregels en afwijkingsmogelijk-

heden. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting arti-

kel 3.1.6 Bro, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uit-

komsten van het onderzoek, de uitkomsten van het overleg en de rapportering 

van de inspraak zijn vermeld. 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoe-

ring van de Wabo en het Bor heeft grote gevolgen voor het ruimtelijk omge-

vingsrecht zoals dat gold op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met 

de inwerkingtreding van de Wabo is de Wro gedeeltelijk vervallen en opgaan in 

de Wabo. 

 

In de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld. 

In de omgevingsvergunning zijn de verschillende toestemmingen voor locatie-

gebonden activiteiten geïntegreerd, waarbij sprake is van een samenloop met 

andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leef-

omgeving. Ook de ontheffingen die in een bestemmingsplan zijn geregeld, zijn 

na 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor 

de aanlegvergunning. Het algemene gebruiksverbod dat was opgenomen in 

artikel 7.10 Wro is vervallen en is vervangen door het algemene gebruiksverbod 

dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd met een be-

stemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. 

 

Door de komst van de Wabo en het Bor zijn een aantal begrippen uit de Wro 

(onder andere ontheffing en aanlegvergunning) vervallen; deze begrippen wor-

den ook in de RO-standaard SVBP2008 gebruikt. In september 2010 zijn er 

werkafspraken met betrekking tot de SVBP2008 gepubliceerd. Het voorliggende 

plan is aangepast aan de werkafspraak september 2010 SVBP2008. Zo wordt er 

niet meer gesproken over ontheffingen, maar over afwijkingen. De in het over-

gangsrecht genoemde bouwvergunning is vervangen door een omgevingsvergun-

ning voor het bouwen. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 

OMGEVINGSRECHT 
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5 . 2   

B e s t e m m i n g  

Het grootste deel van de gronden in het plangebied zijn bestemd als ‘Agra-

risch - Agrarisch bedrijf’. Deze gronden zijn bestemd voor één agrarisch be-

drijf. De bedrijfsgebouwen en -bouwwerken mogen alleen binnen het 

bestemmingsvlak worden gebouwd. In de (bouw)regels zijn maten voor de 

gebouwen en bouwwerken opgenomen. 

 

Een deel van de gronden is ook aangeduid als ”groen”. De inrichting van deze 

gronden is gericht op een goede landschappelijke inpassing van het agrarisch 

bedrijf. Deze gronden zijn aangeduid als waarborg voor de realisatie van de 

landschappelijke inpassing in overeenstemming met het in hoofdstuk 2.3 opge-

nomen landschappelijk inpassingplan. Als waarborg voor de uitvoerbaarheid 

van het bestemmingsplan is de landschappelijke inpassing als een voorwaarde-

lijke verplichting in de regels van de bestemming opgenomen. Zo mogen 

bouwwerken in het plangebied niet worden gebruikt voordat de landschappe-

lijke inpassing is gerealiseerd. De voorwaardelijke verplichting is om deze re-

den in de specifieke gebruiksregels van de bestemming opgenomen. De 

voorwaardelijke verplichting ziet op het gebruik van nieuw te bouwen bouw-

werken en niet op het reeds bestaande gebruik en bouwwerken.  

 

 

 

AGRARISCH - AGRARISCH 

BEDRIJF 



 

 

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

6 . 1   

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  

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het ver-

zoek om medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het op het perceel 

aan de Fâlderswei 23 in Baard gevestigde agrarisch bedrijf naar het perceel 

aan de Him 2 in Jorwert. De noodzakelijke kosten voor het plan voor het ver-

plaatsen van het agrarisch bedrijf en het voorliggende bestemmingsplan zullen 

door de verzoeker worden gedragen. De noodzakelijke kosten van de gemeente 

bestaan uit de gebruikelijke kosten voor de begeleiding van het bestemmings-

plan. 

 

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

mingsplan is er de kans dat door eigenaren vang ronden 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 verzoeker worden gedragen. Hierdoor is tussen de gemeente Littense-

radiel en de verzoeker een planschadeovereenkomst gesloten. 

 

Op basis van deze overweging mag het voorliggende bestemmingsplan econo-

misch uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten zijn derhalve anders-

zins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de Grondexploitatiewet is 

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

liggende bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid 

wordt belemmerd. 

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 het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke orde-

ning, is het voorliggende bestemmingsplan aangeboden aan partners die zijn 

betrokken bij het in dit artikel bedoelde (verplicht gestelde) overleg. 

 

Van de overlegpartners is een reactie ontvangen van Provinsje Fryslân, Wetter-

skip Fryslân en de VROM-Inspectie. De overlegreacties zijn als bijlage 4 bij de 

toelichting opgenomen. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Oost Herziening Jorwert De 

Him 2  heeft in het kader van de inspraak niet ter inzage gelegen. 

 



 

 

Hierna zal inhoudelijk op de overlegreacties worden ingegaan. Eerst wordt in 

het kort de essentie van de reacties weergegeven (= opmerking). Daarna volgt 

de reactie van de gemeente op de gemaakte opmerkingen. 

6 . 1 . 1   

O v e r l e g   

 

P r o v i n s j e  F r y s l â n  

 

O p m e r k i n g  

De Provinsje Fryslân geeft aan dat de provinciale belangen op een juiste wijze 

in het plan zijn verwerkt. Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. Wanneer het plan in de ontwerpfase niet wezenlijk wordt gewij-

zigd, is toezending aan Gedeputeerde Staten niet nodig. 

 

R e a c t i e  g e m e e n t e  

De opmerking is voor kennisgeving aangenomen. In de ontwerpfase is het plan 

niet wezenlijk gewijzigd. De gemeente acht toezending van het ontwerpbe-

stemmingsplan niet nodig. 

 

 

W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

 

O p m e r k i n g  

Het Wetterskip geeft aan dat het wateradvies is verwerkt in het bestemmings-

plan. In de bestemmingsregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen, 

waarmee de compensatie van verhard oppervlak wordt gegarandeerd wanneer 

het agrarisch bouwblok in de toekomst verder wordt benut. Het Wetterskip 

heeft verder geen op- of aanmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied- Oost Herziening Jorwert De Him 2.  

 

R e a c t i e  g e m e e n t e  

De gemeente merkt op dat over de voorwaardelijke bepalingen voor water-

compensatie bij toename van het verhard oppervlak overleg zal plaatsvinden 

met het Wetterskip. Ten aanzien van de uitvoering en de handhaving van de 

watercompensatie bij toename van het verhard oppervlak is het Wetterskip de 

begeleidende en controlerende instantie. De uitvoering van de watercompen-

satie vraagt gedetailleerde informatie en kennis omtrent de waterhuishouding. 

Door middel van het opnemen van de voorwaardelijke bepaling voor water-

compensatie is de gemeente (mede) verantwoordelijk voor de uitvoering en 

handhaving. Dit vraagt om een expertise die bij het Wetterskip thuishoort, 

gezien de verdeling van de bevoegdheden tussen de gemeente en het Wetters-

kip. Om deze reden is de voorwaardelijke bepaling voor watercompensatie bij 

toename van het verhard oppervlak niet meer opgenomen in de bouw- en ge-

bruiksregels. De gemeente kiest voor de weg van het overleg om het een en 

ander met het Wetterskip te bespreken.  



 

 

V R O M - I n s p e c t i e  

 

O p m e r k i n g  

Gelet op de nationale belangen geeft het plan geen aanleiding tot het maken 

van opmerkingen. 

 

R e a c t i e  g e m e e n t e  

De opmerking is voor kennisgeving aangenomen. 




