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Ruimtelijke onderbouwing Lippenhuizen – Bûtewei 20 Rho Adviseurs  B.V. 

Status: Voorontwerp /  17-02-15 

 

 

INLEIDING 

Op het perceel Bûtewei 20 te Lippenhuizen is een woning gevestigd. De eigenaar van het 

perceel wenst op het perceel bij de inmiddels gerealiseerde woning een bijgebouw te  

bouwen met een oppervlakte van circa 280 m². De ligging van het projectgebied is in fi-

guur 1 weergegeven. 

 

 

 Ligging projectgebied Figuur 1.

Het perceel is geregeld in het op 3 juni 2014  door de gemeenteraad vastgestelde be-

stemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan is echter geschorst door een uitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State. Hierdoor is de planologische re-

geling van voor het bestemmingsplan buitengebied nog van kracht, zijnde de Beheersver-

ordening Buitengebied. Binnen dat bestemmingsplan is de bouw van een bijgebouw bij 

een woning met een omvang van circa 280 m² niet mogelijk.  

 

De gemeente Opsterland wil meewerken aan het project omdat het bijgebouw wel past 

binnen het geschorste bestemmingsplan. Dit kan formeel alleen via een omgevingsver-

gunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (Wabo), waarmee deze in afwijking van de beheersverordening wordt vergund (uit-

gebreide Wabo-procedure). Op deze manier wordt ook de strijdigheid met de beheers-

verordening opgeheven. Een voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd is met een 

goede ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan is een goede ruimtelijke onderbou-

wing noodzakelijk. Door medewerking te verlenen aan dit plan, wordt geanticipeerd op 

het nieuwe beleid met betrekking tot bijgebouwen. 

 



blz 2 1499271 

 

 

 

Rho Adviseurs B.V.   Ruimtelijke onderbouwing Lippenhuizen – Bûtewei 20 

                                                                                                                           Status: Voorontwerp / 17-02-15 

 

 

JURIDISCHE STATUS 

Op 3 juni 2013 heeft de gemeenteraad de Beheersverordening Buitengebied vastgesteld 

ter vervanging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1990. Omdat een beheersver-

ordening niet kan voorzien in ontwikkelingsmogelijkheden, is een nieuw bestemmingsplan 

Buitengebied in procedure gebracht dat is vastgesteld op 3 juni 2014. Tegen dit bestem-

mingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

In haar uitspraak d.d. 28 november 2014 met betrekking tot het tevens ingediende ver-

zoek voorlopige voorziening is het bestemmingsplan in zijn geheel geschorst. Dit betekent 

dat het bestemmingsplan in ieder geval geen rechtskracht heeft totdat in hoofdzaak op 

het beroep is beslist. Hierdoor is de op 3 juni 2013 vastgestelde beheersverordening Bui-

tengebied weer van kracht.  

De voornaamste reden dat het plan (voorlopig) is geschorst is dat er niet (goed) genoeg 

maatregelen in het bestemmingsplan zijn opgenomen om een toename van de bestaande 

stikstofemissie tegen te gaan, waardoor de uitbreidingsmogelijkheden van agrarische be-

drijven niet in goede banen kan worden geleid. Op basis van de onderzoeken (ecologie en 

planMER) en het bestemmingsplan zelf, is niet voldoende onderbouwd hoe met de stik-

stofemissie wordt omgegaan.  

 

De regels van de opnieuw van toepassing zijnde beheersverordening bevatten de regels 

van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1990 waarin het perceel Bûtewei 20 te Lip-

penhuizen de bestemming ‘Woondoeleinden’ heeft. Zowel de situering (bouwen vóór de 

naar de weg gekeerde gevel van de woning) als de oppervlakte (maximaal 70 m²) is in 

strijd met de bestemming.  

Het bijgebouw past echter wel binnen het (voorlopig) geschorste bestemmingsplan Bui-

tengebied waarin het perceel de bestemming ‘Wonen’ (artikel 19). In artikel 19 lid 19.4.1 

sub f is namelijk bepaald dat op een perceel van ten minste 5.000 m² onder voorwaarden 

maximaal 300 m² aan bijgebouwen mogelijk zijn (afwijking). In het navolgende wordt uit-

eengezet dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  

 

Zoals eerder aangegeven, is de eigenaar voornemens een bijgebouw bij de inmiddels ge-

realiseerde woning te bouwen. Het bijgebouw wordt centraal op het erf gesitueerd en 

heeft een oppervlakte van 280 m
2
. Er is ruimte voor verschillende functies. Zo is er ruimte 

voor twee auto’s in een garage, een werkplek en een sauna. Het bijgebouw is daarmee 

een verlengstuk van de bestaande woning en vergroot het woongenot. 

 

Het gebouw past qua oppervlakte binnen de mogelijkheden die het nieuwe bestemmings-

plan biedt. Het bestemmingsplan biedt namelijk ruimte aan meer oppervlakte aan erfbe-

bouwing op grote bouwpercelen. Voor bouwpercelen groter dan 5.000 m² is deze moge-

lijkheid maximaal 300 m². Qua oppervlakte past het gebouw dus binnen deze mogelijkhe-

den. Daarnaast kan gesteld worden dat er sprake is van een voormalig agrarisch bouwper-

ceel waar oorspronkelijk meer bebouwing aanwezig was in de vorm van agrarische be-

drijfsgebouwen.  
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MOTIVERING 

 

 Weergave gewenste situatieFiguur 2.

  

 

Voor wat betreft de situering van het bij-

gebouw kan gesteld worden dat het ge-

bouw op een zodanige wijze wordt inge-

past dat aangesloten wordt bij het be-

staande langgerekte verkavelingspatroon. 

Het gebouw wordt in de lengterichting op 

het perceel gesitueerd en begeleid door 

erfbeplanting. Het bestaande groen (bo-

men en beplanting) op de perceelgrens 

blijft bestaan, daarnaast wordt op de rest 

van het erf juist meer groen toegepast.  

 

Ten slotte kan worden gesteld dat er spra-

ke is van de bouw van een bijgebouw op 

een bestaand woonperceel. De bouw hier-

van heeft geen consequenties of een rela-

tie met de schorsing van het bestem-

mingsplan.  

Er kan geconcludeerd worden dat het plan 

op basis van het nieuwe beleid en de ruim-

telijke inpassing eerder bijdraagt aan de 

omgeving dan hieraan afbreuk doet. 

 

 

TOETSING AAN MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Om te beoordelen of het project uitvoerbaar is, moet deze worden getoetst aan de secto-

rale wetgeving op het gebied van de milieu- en omgevingsaspecten. Los van de sectorale 

wetgeving is het criterium van een “goede ruimtelijke ordening” van belang. Deze toetsing 

is opgenomen in bijlage 1. Hierin wordt geconcludeerd dat het project niet in strijd is met 

een goede ruimtelijke ordening. Er wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving. 

 

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID EN GRONDEXPLOITATIE 

Het project is een particulier initiatief. Hiervoor zijn voldoende middelen beschikbaar. Er 

worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarop de grondexploitatieregeling van 

de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Het vaststellen van een grondexploitatie-

plan is daardoor niet aan de orde. 
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PROCEDURE 

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van de be-

heersverordening wordt de uitgebreide procedure uit de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht (Wabo) gevolgd. De procedure hiervoor is opgenomen in artikel 2.12 eerste 

lid sub a onder 3 van de Wabo. Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag moet 

het college van burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van de vergun-

ning. Tijdens deze periode moet de aanvraag zes weken ter visie worden gelegd waarbij de 

mogelijkheid wordt geboden voor het indienen van zienswijzen. 

 

Na de bekendmaking van het besluit kan door belanghebbenden die een zienswijze heb-

ben ingediend beroep worden ingesteld.  

 

CONCLUSIE 

Vanuit het beleid en de regelgeving op het gebied van de milieu- en omgevingsaspecten 

bestaan er geen belemmeringen voor dit project. Het project is dan ook in overeenstem-

ming met een goede ruimtelijke ordening. Het vaststellen van een grondexploitatieplan is 

niet aan de orde. 

 

 

=== 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1  

 

TOETSING BELEID EN MILIEU- 

EN OMGEVINGSASPECTEN 



 

 

BIJLAGE 1 TOETSING BELEID EN MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

Beleid 

Beleidskader Onderwerp Conclusie 

Rijksbeleid 

- - - 

Provinciaal beleid 

De provincie heeft 

ingestemd met het 

nieuwe bestem-

mingsplan Buiten-

gebied 

Bijgebouwenregeling De bijgebouwenregeling van on-

derstaand bestemmingsplan past 

binnen het provinciaal beleid. 

Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan 

Buitengebied 

Bijgebouwenregeling bui-

tengebied 

Dit plan valt binnen deze regeling. Zie 

hiervoor ook de ruimtelijke inpasbaar-

heid. 

 
Milieu- en omgevingsaspecten 

Aspect Toetsingskader Conclusie 

Milieuzonering Richtafstanden uit de VNG-

publicatie ‘Bedrijven en mili-

euzonering’ en de geluids-

normen uit het Activiteitenbe-

sluit 

Hier niet van toepassing omdat het 

bijgebouw geen milieugevoelige 

functie is. 

Wegverkeers-

lawaai en indu-

strielawaai 

Wet geluidhinder Bij de bouw van een bijgebouw is 

dit in mindere mate van belang. De 

Bûtewei is een 60km/uur weg. Het 

bijgebouw komt hier dichterbij te 

staan dan de woning. 

Luchtkwaliteit Grenswaarden uit de Wet mi-

lieubeheer en Besluit niet in 

betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) 

De bouw van een bijgebouw heeft 

geen negatieve invloed op de 

luchtkwaliteit. 

Externe veilig-

heid 

Besluit externe veiligheid in-

richtingen,Circulaire risico-

normering vervoer van ge-

vaarlijke stoffen, Besluit ex-

terne veiligheid buisleidingen 

In de directe omgeving van het 

plangebied is geen sprake van risi-

covolle inrichtingen. 

Water Waterwet Het project is via 

www.dewatertoets.nl aangemeld 

bij waterschap Wetterskip Fryslân. 

Via de website is een standaard 

waterparagraaf gegenereerd. Deze 

paragraaf wordt samen met de 

aanvraag voor de omgevingsver-

gunning ingediend. Hieruit blijkt 

dat de normale procedure moet 

worden gevolgd. Het waterschap 

heeft gesteld dat er voor een toe-

name van de verharding van 



 

 

280m
2
, 28m

2
 aan oppervlaktewater 

gecompenseerd moet worden. Dit 

is inmiddels gebeurd de aanleg van 

een damwand aan de zuidzijde van 

de kavel, waardoor de sloot circa 

80 cm breder is geworden. Dit is 

ook aan de noordzijde van de kavel 

gerealiseerd. Langs de oostkant van 

de kavel is ook ongeveer de helft 

van de lengte (125 m) voorzien van 

walbeschoeiing waarmee de sloot 

circa 50 cm breder is geworden. In 

totaal is circa 90 m
2
 aan extra op-

pervlaktewater ten opzicht van de 

oorspronkelijke situatie gereali-

seerd. Aan de gestelde 28 m
2
 

wordt ruim voldaan. In Bijlage 2 is 

het wateradvies bijgevoegd. Hieruit 

blijkt dat het waterschap akkoord  

gaat met de compensatie. Verder 

geeft het waterschap advies wan-

neer het gaat om drooglegging. Het 

advies voor verharding en bebou-

wing zonder kruipruimte is 0,7m 

drooglegging. Tot slot moet ge-

zorgd worden voor schoon opper-

vlakte water, waarin niet wordt ge-

loosd.  

Ecologie Natuurbeschermingswet en 

Spelregels EHS 

De erfgrens van het plangebied aan 

de Bûtewei ligt op circa 30m van 

een beschermd gebied van de EHS.  

Het dichtstbijzijnde natura2000-

gebied ligt op circa 100m. De func-

tie (bijgebouw) heeft geen effect 

op de beschermde gebieden. Het 

gaat namelijk om een  bestaand 

perceel, waar al gebouwd mag 

worden. 

Flora- en faunawet Er wordt gebouwd op een be-

staand bouwperceel. Dit heeft 

geen significante effecten voor de 

flora en fauna. 

Archeologie Monumentenwet en gemeen-

telijk archeologiebeleid 

In Friesland is het archeologisch be-

leid geregeld in de Fryske Archeo-

logische Monumentenkaart Extra 

(FAMKE). Dit plangebied valt bin-

nen de zone: karterend onderzoek 

3 (middeleeuwen) Dit betekent dat 

er archeologische waarden aanwe-

zig kunnen zijn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 

 

WATERTOETS 

  



 

 

 

 










