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Intrekking reactieve aanwijzing Slattendijksweg Nes Ameland

Bij besluit van 12 maart 2013, kenmerk 0104560, hebben wij op grond van artikel 3.13 lid 2
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de aanwijzing gegeven dat het
besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de
Slattendijksweg niet in stand blijft.

Op 14 augustus 2014 hebben wij van u een brief ontvangen waarin u verzoekt tot het intrek
ken van de reactieve aanwijzing. Wij zijn van mening dat uw verzoek gehonoreerd kan wor
den.

Overwegingen
Wij hebben een reactieve aanwijzing gegeven tegen de door u verleende omgevingsvergun
ning voor het bouwen van een schuur op een perceel aan de Slattendijksweg te Nes vanwe
ge strijd met artikel 1.1.1, eerste lid, Verordening Romte 2011. Het bouwen van een schuur
op deze locatie hebben wij aangemerkt als het toevoegen van nieuwe bebouwing aan het
buitengebied, die daaraan niet functioneel gebonden is. Voor de uitgebreide motivering van
de aanwijzing verwijzen wij kortheidshalve naar ons besluit van 12 maart 2013.

Op 1 augustus 2014 is de Verordening Romte 2014 in werking getreden. In artikel 1.8.1 lid 1
van deze verordening is bepaald dat in een ruimtelijk plan een regeling kan worden opgeno
men voor het beperkt toestaan van schuilgelegenheden ten behoeve van het hobbymatig
houden van dieren. De oppervlakte van een schuilstal mag maximaal 30 m2 bedragen, het
plan mag niet meer dan één stal per dierhouder toestaan en het plan mag niet meer dan één
schuilstal per kavel met een minimale oppervlakte van 5000 m2 toestaan. In artikel 1.8.1 lid 2
staat dat in afwijking van het eerste lid in een ruimtelijk plan een andere regeling opgenomen
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kan worden, mits het aantal locaties voor schuilstallen beperkt wordt. In een regeling voor
schuilstallen moeten eisen gesteld worden aan de verschijningsvorm en de inpassing van de
schuilstal binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. 1 1

In uw verzoek tot intrekking van de reactieve aanwijzing geeft u aan dat u, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 1.8.1. lid 2 Verordening Romte, kiest voor een regeling op maat

_____

met een maximum aantal van 20 schuilstallen. De nota schuilgelegenheden zal door u wor- ‘

den gebruikt om sturing en richting te geven aan de landschappelijke inpassing en de ver
schijningsvorm van schuilstallen. U ben voornemens één en ander in de ruimtelijke plannen
te implementeren.

.
Wij menen dat dit aanleiding geeft de reactieve aanwijzing tegen de omgevingsvergunning
voor het bouwen van een schuur op een perceel aan de Slattendijksweg in te trekken. Wij
gaan ervan uit dat binnen de gemeente Ameland maximaal 20 schuilstallen worden toege
staan in het landelijk gebied en niet in aansluiting op het BSG. Uiteraard met dien verstande
dat de schuilstal aan de Slattendijksweg als eerste schuilstal aangemerkt dient te worden.

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

Overwegen dat

• gezien het verzoek van de gemeente Ameland (brief 30juli 2014, kenmerk RG/WB) tot
intrekking van de reactieve aanwijzing die de bouw van een schuur aan de Slattendijks
weg blokkeert;

• gelet op het bepaalde in artikel 1.8.1 lid 2 Verordening Romte 2014;
• er aanleiding is de reactieve aanwijzing van 12 maart 2013, kenmerk 0104560, in te trek

ken;
• de intrekking is gemotiveerd in de ‘Intrekking reactieve aanwijzing Slattendijksweg Nes

Amelend”;
• gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:
vast te leggen en vast te stellen het besluit “Intrekking reactieve aanwijzing omgevingsver
gunning t.b.v. de bouw van een schuur aan de Slattendijksweg te Nes” en dit langs elektroni
sche weg beschikbaar stellen onder planlDN: NL.IMRO.9921 .INTREKRA2O1 3Slattendijk-
VAO1.

Gedeputeerde Staten van Frysln,

den Berg, secretaris

-2/2- Ons kenmerk: 01154843


