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1 Inleiding 
 

 

 
1.1  Aanleiding  
 

Agrarisch bedrijf Maatschap R.M.A. Calis (vanaf hier: de initiatiefnemer) is 
voornemens de bestaande melkveehouderij aan De Buorren 12 te Lippenhuizen 
(vanaf hier: het plangebied) uit te breiden. De uitbreiding bestaat uit de realisatie van 
een nieuw bedrijfsgebouw dat plaats biedt aan een melkcarrousel en wachtruimte 
voor de koeien waarbij het aantal koeien niet toeneemt. Daarnaast dienen enkele 
sleufsilo’s te worden verplaatst.  
 
De gemeente Opsterland heeft het bestemmingsplan Buitengebied recent 
vastgesteld. Door beroep en verzoek om voorlopige voorziening is  dit 
bestemmingsplan nog niet in werking getreden. De mogelijkheden die in dit 
bestemmingsplan worden geboden kunnen derhalve nog niet voor het onderhavige 
plan worden aangewend. Het onderhavige plan dient derhalve nog aan de 
beheersverordening ‘Buitengebied’ te worden getoetst. In de beheersverordening 
wordt verwezen naar het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1990’ waarbij de 
plankaart en de regels, uitgezonderd o.a. de wijzigingsbevoegdheden, van toepassing 
is verklaard. In dit bestemmingsplan is het plangebied deels bestemd als ‘Agrarisch 
bedrijf’ en deels als ‘Agrarisch gebied – agrarisch gebied met houtwallen’. Een deel 
van het te realiseren bedrijfsgebouw is buiten het agrarische bedrijfsperceel gelegen 
waar agrarische bedrijfsgebouwen niet zijn toegestaan.  
 
Om de realisatie van het bedrijfsgebouw in afwijking van het onderliggende 
beheersverordening alsnog mogelijk te maken wordt een juridisch-planologische 
procedure doorlopen in de vorm van een projectafwijkingsbesluit (2.12, lid 1, onder a, 
onder 3 Wabo). Voorliggende rapportage betreft de ruimtelijke onderbouwing ter 
motivering van het besluit om de omgevingsvergunning voor het afwijken van de 
omgevingsverordening te verlenen. 
 
 

1.2  Ligging en begrenzing van het plangebied  
 
Het onderhavige plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente 
Opsterland, tussen de woonkernen van Gorredijk en Lippenhuizen in (zie figuur 1.1). 
De  straat De Buorren, met aan de overzijde woonpercelen, vormt aan de noordzijde 
de grens van het plangebied. Aan de overige zijden wordt het plangebied begrenst 
door agrarisch gebied in de vorm van gras- en bouwland. Het plangebied staat 
kadastraal bekend als (kadastrale) gemeente Lippenhuizen, sectie H nummers 909. 
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Figuur 1.1: ligging van het plangebied   Bron: Bing.maps 
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1.3  Leeswijzer 

 
De ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt een 
beschrijving gegeven van het plan. In hoofdstuk 3 worden het landelijke, provinciale 
en gemeentelijk beleid beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de diverse 
omgevings- en milieukundige aspecten besproken. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
financiële- en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk 6 wordt de 
conclusie van de ruimtelijke onderbouwing geformuleerd. 
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2 Beschrijving van het plan 
 

 

 
 
2.1  Huidige situatie  

 
De familie Calis is in 1973 vanuit Noord-Holland naar Lippenhuizen verhuisd. Het 
melkveebedrijf is sindsdien vanaf de grond opgebouwd tot wat het nu is. De beide 
broers, waaronder de initiatiefnemer van het onderhavige plan, hebben het bedrijf 
inmiddels overgenomen, waarbij de broer van de initiatiefnemer een boerderij in 
Langezwaag heeft betrokken en het bedrijf is gesplitst.  
 
In de huidige situatie heeft het bedrijf 300 melkkoeien en 260 stuks bijbehorend 
jongvee. De melkkoeien worden gehouden en gemolken in de bestaande 
ligboxenstal, die fysiek is verbonden met de karakteristieke stelpboerderij. Op deze 
stal is in 2005 een nieuwe kap gerealiseerd. Het jongvee wordt in een in 1988 
gerealiseerd bedrijfsgebouw gehuisvest. Beide stallen zijn met elkaar verbonden. Ten 
behoeve van het bedrijf is ruim 180 hectare grond in eigendom en in gebruik, 
waarvan 70 hectare als ‘huiskavel’, direct grenzend aan de boerderij.  
 
Het oppervlak huidige bestemde bedrijfsperceel bedraagt circa 1 hectare. Het totale 
oppervlak van de bestaande bedrijfsbebouwing bedraagt circa 4.125 m² (conform 
BAG). Het oppervlak dat in gebruik is door het agrarische bedrijf bedraagt in de 
huidige situatie circa 1,3 hectare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1:  bouwvak conform het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ 
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2.2 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens om een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren ten 
behoeve van een melkcarrousel en wachtruimte. Daarvoor dient de sleufsilo te 
worden verplaatst. Figuur 2.2 geeft de toekomstige situatie weer. Deze ruimtelijke 
onderbouwing dient alle ruimtelijke aspecten die noodzakelijk zijn voor de 
toekomstige bedrijfsvoering mogelijk te maken. In de hoofdzaak betreffen het de 
volgende (nieuwe) aspecten: 
• realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw; 
• verplaatsing van de sleufsilo; 
• vergroting van het bouwvlak zodat alle bedrijfsmatige activiteiten conform de 

systematiek van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn toegestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2: situatietekening toekomstige situatie 
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Realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw 
Het nieuwe bedrijfsgebouw wordt ten noorden van de bestaande 
ligboxenbedrijfsgebouw gerealiseerd (zie groene lijn in figuur 2.2). Het bedrijfsgebouw 
gaat ruimte bieden aan een melkcarrousel en wachtruimte voor de melkstal voor de 
koeien. Daarnaast worden voersilo’s gerealiseerd. Het bedrijfsgebouw heeft een 
nokhoogte circa 9,7 m en heeft twee verschillende goothoogten. Aan de oostzijde 
bedraagt de goothoogte circa 4,3 meter en aan de westzijde (tegen de bestaande 
stallen aangebouwd) circa 6 m. Het bedrijfsgebouw is 54,5 meter lang en 26,8 meter 
breed. Daarmee bedraagt het oppervlak circa 1.460 m². De hoogte van de voersilo’s 
bedraagt maximaal 13 meter (overeenkomstig de systematiek uit het 
bestemmingsplan buitengebied). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3: situatietekening nieuwe bedrijfsgebouw 
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Verplaatsing van de sleufsilo 
Als gevolg van de realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw wordt de ter plaatse 
gelegen sleufsilo verplaatst naar een locatie achter op het bedrijfsperceel, achter de 
reeds bestaande voersilo’s (zie figuur 2.2). De ter plaatse gelegen watergang is / 
wordt gedempt en wordt  om het bedrijfsperceel weer aangelegd (zie landschappelijke 
inpassing).  
 
Vergroting van het bouwvlak 
Het onderhavige plan betreft een ruimtelijke onderbouwing in het kader van een 
‘omgevingsvergunning, gebruik’. In dit plan wordt geen definitief bouwvlak 
vastgesteld. Wel wordt getoetst aan het vigerende bouwvlak en wordt voor de 
toekomstige situatie een denkbeelding bouwvlak gehanteerd.  
 
Het vigerende bouwvlak is in 1990 bepaald (zie de blauwe lijn in figuur 2.2 voor de 
globale omvang van het huidige bouwvlak). Daarna zijn enkele ontwikkelingen door 
middel van artikel 19 procedures gerealiseerd en nog niet doorvertaald in een nieuw 
bestemmingsplan. Niet het gehele bedrijfsperceel ligt momenteel binnen het in 1990 
bepaalde bouwvlak (zoals de werktuigenberging). Ook het nieuw te realiseren 
bedrijfsgebouw ligt buiten het bouwvlak. Daarnaast moeten als gevolg van ‘nieuw’ 
beleid (provinciaal dan wel gemeentelijk) enkele elementen binnen het bouwvlak 
liggen (verharding, sleufsilo’s, mestsilo’s, etc.). In het onderhavige plan wordt 
derhalve ook het bouwvak vergroot zodat alle elementen binnen het bouwvlak liggen. 
Het beoogde oppervlak van het bouwvlak bedraagt maximaal 3 hectare m² conform 
het in figuur 2.4 opgenomen voorstel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.4: voorstel voor bouwvlak 
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Ontsluiting 
Een groot deel van de stallen c.q. bedrijfsgebouwen zijn tegen elkaar aan gebouwd. 
Hierdoor is het manoeuvreren tussen gebouwen niet mogelijk. Daarom is het van 
belang dat aan alle zijden van de gebouwen te bereiken zijn. Aan de noordoostzijde 
(aan de straat) worden twee ontsluitingen in de vorm van een halve rotonde 
gerealiseerd ten behoeve van de ontsluiting van melkvrachtwagens. Door de 
manoeuvreerruimte op het eigen terrein hoeven de vrachtwagens niet te keren op de 
straat. Aan de noordzijde van het nieuwe bedrijfsgebouw wordt een verhard pad tot 
aan de voersilo’s aangelegd.   

 
 

2.3 Landschappelijke inpassing 
 
Conform het gemeentelijk en provinciaal beleid moet het gehele bedrijfsperceel 
landschappelijk worden ingepast. De landschappelijke inpassing betreft één van de 
voorwaarden om medewerking te verlenen aan het onderhavige plan. De 
landschappelijke inpassing is opgesteld in samenwerking met De Nije Pleats. 
Hierdoor is in overeenstemming met de van belang zijnde instanties de 
landschappelijke inpassing (incl. stedenbouwkundige voorwaarden) opgesteld. In 
deze paragraaf zijn de hoofdzaken uit de landschappelijke inpassing overgenomen. 
Het gehele document is als bijlage opgenomen.  
 
Situering van de bebouwing 
De kwaliteit van het boerenerf zit mede in de vooruitgeschoven positie van het rijk 
gedetailleerde voorhuis; ‘trots’ uitstralend. De bestaande bijgebouwen aan de 
oostzijde van de boerderij staan achter een ommuurde zijtuin, waardoor zij 
ondergeschikt zijn. Door de bouw van een gebouw met een etalagefunctie echter, 
krijgt deze als het ware ook een vooruitgeschoven positie en komt er naast het 
voorhuis een nieuwe ‘trots’.   
 
Vormgeving van het bedrijfsgebouw 
De asymmetrische opbouw zorgt voor de noodzakelijke ventilatie en voor een lage 
goot aan de landschapszijde. Ook de indeling van de voorgevel met de grote deur, 
twee kleine deuren en een raam wordt overgenomen. Echter, om vanaf de straat het 
zicht op het melken mogelijk te maken krijgt de voorgevel ter plekke van de carrousel 
een zo breed mogelijk raampartij. Daarnaast is het plaatmateriaal van het gebouw 
lager dan de sierlijst van de karakteristieke boerderij zodat de karakteristieke boerderij 
als hoofdgebouw wordt benadrukt.  
 
De melktank en voersilo’s komen aan de oostzijde van de nieuwbouw. In verband met 
het ophalen van de melk zullen twee nieuwe inritten naar de melktank naast de 
nieuwbouw noodzakelijk zijn. Dit is het meest verkeersveilig. In verband met de 
etalagefunctie wordt het voorterrein met gras ingezaaid en komen er enkele 
hoogstamfruitbomen. Ook in de ruimte aan de oostzijde van de nieuwbouw worden 
hoogstamfruitbomen geplant. De fruitbomen worden op acht meter afstand van elkaar 
geplant.  
 
Doordat aan de drie bestaande sleufsilo’s een vierde wordt toegevoegd is de 
bestaande houtsingel aan de oostzijde van die sleufsilo’s landschappelijk van groot 
belang. Het gat in de singel wordt derhalve gedicht.  In verband met de krappe ruimte 
tussen het talud van de silo’s en de sloot is de oplossing om hier in de teen van het 
talud van de sloot alleen elzen te planten. De jonge bomen worden op een meter van 
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elkaar geplant, zodat er een dichte wand ontstaat. Het aanzicht van de achterkant 
wordt op deze wijze goed ingepast. 
 
De werktuigenberging krijgt ruimtelijk een logisch plek op het erf als er een rij bomen 
wordt geplant als verbinding tussen deze berging en het bedrijfsgebouw (dit kunnen 
elzen, iepen of eiken zijn). Er staan reeds drie iepen aan de westzijde van de stal. 
Omdat er geen ruimte is tussen de sloot en de werktuigenberging wordt de nieuwe 
singel aan de westzijde van de sloot aangeplant.   
 
Het erf zou aan de noordwestzijde veel meer allure kunnen krijgen door een nieuwe rij 
bomen aan de westzijde van de nieuwe inrit. Dit is enkel een advies. Hier zouden 
iepen of eiken een gepaste keuze zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.5: landschappelijke inpassing     bron: De Nije Pleats 
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2.4 Strijdigheid met de vigerende beheersverordenin g 
 
Ter plaatse van het plangebied is recent het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 
vastgesteld. De vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is echter opgeschort 
omdat beroep is ingesteld inclusief een verzoek voor het treffen van een voorlopige 
voorziening. Dat betekent dat het bestemmingsplan niet in werking is getreden en dat 
in ieder geval tot op het moment dat de Raad van State het beroep heeft behandeld 
geen gebruik gemaakt mag worden van de regelgeving uit het nieuwe 
bestemmingsplan.  
 
Het bovenstaande heeft als gevolg dat terug gevallen moet worden op de oude 
geldende bestemmingsplannen / beheersverordening. In het geval van de gemeente 
Opsterland betreft dat de beheersverordening ‘Buitengebied’. In deze 
beheersverordening wordt voor het bestemmingsplanregime verwezen naar het oude 
bestemmingsplan Landelijk Gebied 1990. Het plangebied heeft in dit 
bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch bedrijf’ en ‘Agrarisch gebied – gebied 
met houtwallen en bosschages’.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaand is de voor het onderhavige plan relevante regelgeving beschreven. 
 
 
 

Figuur 2.6: uitsnede bestemmingsplan kaart bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1990’ 
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Artikel 8 – Agrarisch bedrijf 
Doeleinden 
1. Aan de gronden met de bestemming Agrarisch bedrijf zijn de volgende doeleinden 

toegekend: 
a. agrarisch doeleinden; 
b. woondoeleinden in de vorm van een bedrijfswoning; 
c. behoud en herstel van stedenbouwkundige en landschappelijke waarden.  

Beschrijving in hoofdlijnen 
2. voor de bestemming Agrarisch bedrijf geldt dat de uitoefening van het agrarische 

bedrijf de eerste prioriteit heeft en dat geen onevenredige aantasting van de 
stedenbouwkundige en landschappelijke waarden mag plaatsvinden.  

Bebouwing  
3. binnen de bestemming Agrarisch bedrijf mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienste van deze bestemming.  
 

Artikel 5 – Agrarisch gebied 
Doeleinden  
1. aan de gronden met de bestemming Agrarisch gebied zijn de volgende doeleinden 

toegekend: 
a. agrarische doeleinden; 
b. woondoeleinden in de vorm van bestaande woningen met daarbij behorende 

bijgebouwen. 
c. behoud en herstel van stedenbouwkundige, landschappelijke, natuurlijke, 

cultuurhistorische en oudheidkundige waarden.  
Bebouwing 
6. binnen de bestemming Agrarisch gebied mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken 

geen gebouw zijnde, worden gebouwd ten dienst van de in lid 1 genoemde doeleinde, 
met dien verstande dat: 

a. ten behoeve van agrarische doeleinden per bedrijf ten hoogste één gebouw 
mag worden gebouwd, zoals een zomermelkstal, met een inhoud van niet 
meer dan 150 m3 en een goot- en nokhoogte van niet meer dan 
respectievelijk 3 en 4,5 meter.  

 
Conclusie  
Buiten het bestemmingsvlak ‘Agrarisch bedrijf’ (zie figuur 2.4) is de realisatie/uitbreiding 
van de melkgebouw niet toegestaan. Daarnaast zijn alle wijzigingsbevoegdheden uit het 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ niet meer van toepassing verklaard. Vergroting van 
het bestemmingsvlak ‘Agrarisch bedrijf’ is op basis van dit bestemmingsplan niet meer 
toegestaan en dient derhalve op basis van een zelfstandige procedure mogelijk gemaakt 
worden. In onderhavig geval wordt de uitbreiding mogelijk gemaakt door middel van een 
projectafwijkingsbesluit op maat. 
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 3 Beleidskader 
 

 

 
Het project dient getoetst te worden aan het vigerend rijks-, provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid. Hieronder is, voor zover relevant voor de ontwikkeling, dit beleid 
nader beschreven. 
 
 

3.1 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft de ambitie aan voor Nederland in 
2040. Die ambitie is vertaald in doelen voor de middellange termijn tot 2028. 
 
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. De 
bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een sectorale blik met negatieve 
gevolgen voor de ontwikkeling van Nederland dient met de nieuwe structuurvisie 
gekeerd te worden. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 
slechts 13 nationale belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid. 
 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 13 nationale 
belangen behoren onder de voorname drie streefdoelen: 
 
Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland 
1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de 
stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren (nationaal belang 1); 

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 
energietransitie (nationaal belang 2); 

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 
buisleidingen (nationaal belang 3); 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond (nationaal belang 4). 
 
Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 
5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen 

de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen (nationaal 
belang 5); 

6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem 
(nationaal belang 6); 

7. Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om 
het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen (nationaal belang 7). 

 
Waarborgen kwaliteit leefomgeving 
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s (nationaal belang 8); 
9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling (nationaal belang 9); 
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10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische 
en natuurlijke kwaliteiten (nationaal belang 10); 

11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen 
van flora- en faunasoorten (nationaal belang 11); 

12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten (nationaal belang 12); 
13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten (nationaal belang 13). 
 
Conclusie 
Het onderhavige plan behoort niet tot 1 van de 13 belangen waarvoor decentrale 
overheden geen beleidsvrijheid hebben. Het beleid inzake uitbreiding van een 
bestaande melkveehouderij wordt dan ook neergelegd bij de decentrale overheden. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro ), 
Op 1 oktober 2012 is aan het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), 
waarin rijksregels ten aanzien van de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn 
verzameld, een aantal onderwerpen toegevoegd. Het gaat onder andere om de 
Ecologische hoofdstructuur, elektriciteitsvoorziening, toekomstige uitbreiding 
hoofd(spoor)wegennet, veiligheid rond rijksvaarwegen.  
 
Conclusie  
Het Barro bevat geen relevante regels die invloed uitoefenen op het onderhavige 
plan. 
 
 

3.2 Provinciaal beleid 
 
Verordening Romte Fryslân 2014 
De Verordening Romte Fryslân 2014 is in werking getreden per 1 augustus 2014. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke 
belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Uitgangspunt is dat de 
verordening niet meer regelt dan noodzakelijk is. Wat elders al goed geregeld is (in 
de AMvB Ruimte of in andere wet- en regelgeving) hoeft niet over te worden gedaan. 
Verder is bij de wijze van regeling rekening gehouden met de verantwoordelijkheid 
van gemeenten. Binnen randvoorwaarden is ruimte voor lokaal maatwerk.  
De verordening is alleen van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen. Uit de 
verordening sec volgt dus niet de plicht om bestaande bestemmingsplannen aan te 
passen. Toekomstig nieuw provinciaal beleid zal via een herziening van de 
verordening door kunnen werken. De verordening is daarmee dynamisch en zal 
regelmatig worden aangepast. 
 
In deze beleidsverantwoording wordt uitsluitend ingegaan op voor het onderhavige 
plan relevante beleid en regelgeving. Het onderhavige plan is gelegen binnen de 
zones ‘Landbouw’ en ‘Ruimtelijke kwaliteit’ waarbinnen regelgeving is opgenomen 
waaraan het onderhavige plan aan dient te voldoen (zie figuur 3.1). 
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Onderstaand is de voor het onderhavige plan relevante beleid weergegeven. 
 
Artikel 2 ruimtelijke kwaliteit 
 
Zorgvuldig ruimtegebruik (art. 2.3) 
1. De toelichting bij een ruimtelijk plan dat voorziet in een nieuwe stedelijke functie buiten 

bestaand stedelijk gebied bevat een verantwoording waaruit blijkt dat toepassing is 
gegeven van het principe van zorgvuldig ruimtegebruik, waaruit in ieder geval blijkt 
waarom die functie redelijkerwijs niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden 
gerealiseerd. 

 
Ruimtelijke kwaliteit (art. 2.1) 
1. De plantoelichting van een ruimtelijk plan voor een uitbreidingslocatie of voor het 

landelijk gebied omvat een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf waarin, voor zover 
noodzakelijk, wordt aangegeven op welke wijze: 

a. het plan rekening houdt met de draagkracht van het landschap voor de 
opvang en inpassing van nieuwe functies, op grond van een analyse van de 
samenhang van de ondergrond, netwerken en nederzettingspatronen; 

b. het plan invulling geeft aan de blijvende herkenbaarheid van de 
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten, zijnde de structuren 
van provinciaal belang zoals die, met inbegrip van een richtinggevend advies, 
per deelgebied of gebiedsoverschrijdend zijn omschreven in de structuurvisie 
Grutsk op 'e Romte. 

2. Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op landelijk gebied stelt zo nodig regels die 
ertoe strekken dat de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten als 
bedoeld in het eerste lid, sub b, herkenbaar blijven. 

3. Een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied dient te voorzien in een zorgvuldige 
inpassing van: 

a. agrarische bedrijven, inclusief glastuinbouwbedrijven; 
 
 
 
 

Figuur 3.1: uitsnede kaarten behorend bij de Verordening Romte 
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Artikel 6 landbouw 
 
Agrarische bedrijven (art. 6.1) 
6.1.2   
In een ruimtelijk plan kan een bestaand bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch 
bedrijf een uitbreiding krijgen tot een maximale oppervlakte van 1,5 ha, dan wel de 
bestaande oppervlakte behouden indien deze meer bedraagt dan 1,5 ha; 
1. In afwijking van het eerste lid kan een groter bouwperceel worden toegestaan, mits: 

1. het agrarisch bedrijf grondgebonden blijft, en 
2. de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel niet meer bedraagt dan 3 ha. 

 
6.1.5   
1. In een ruimtelijk plan waarin een uitbreiding van een agrarisch bedrijf naar een 

bouwperceel groter dan 1,5 hectare of een nieuw agrarisch bouwperceel is 
toegestaan, wordt in de plantoelichting onderbouwd dat het bedrijf milieuhygiënisch en 
verkeerskundig inpasbaar is in de omgeving en wat betreft schaal, verschijningsvorm 
en lichtuitstoot inpasbaar is binnen de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten.  

2. Voor de landschappelijke inpassing van het agrarisch bedrijf zoals bedoeld in het 
eerste lid wordt een ruimtelijk inrichtingsplan opgesteld volgens de methodiek Nije 
Pleats, waarvan de uitvoering als voorwaardelijke bepaling in het ruimtelijk plan is 
opgenomen. 

 
Goothoogte stallen (art. 6.3) 
1. Een ruimtelijk plan bevat geen bouwmogelijkheid voor een stal voor de huisvesting van 

vee met een grotere goothoogte dan 5 meter. 
2. In afwijking van het eerste lid kan een hogere goothoogte worden toegestaan mits het 

geen gestapelde stal betreft en in de plantoelichting is gemotiveerd dat een grotere 
goothoogte inpasbaar is binnen de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten. 

 
Conclusie 
Het onderhavige plan, de realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw behorend bij een 
grondgebonden agrarisch bedrijf op een bestaand bouwvlak waarbij het bouwvlak wordt 
vergroot tot maximaal 3 hectare is toegestaan conform artikel 6.1.5 lid 2. Dit artikel biedt 
hiervoor geen nadere voorwaarden. De nieuwe stal heeft aan de zichtbare zijde een 
goothoogte van minder dan 5 meter. In overleg met De Nije Pleats is besloten om aan de 
zijde waar het nieuwe bedrijfsgebouw aansluit op de bestaande stallen een hogere goot 
hoogte toe te passen. Dit wordt in de verordening mogelijk gemaakt in artikel 6.3 lid 2.  
 
Conform artikel 6.1.5. dient het plan milieuhygiënisch aanvaardbaar te zijn. In het 
hoofdstuk ‘ruimtelijke en milieukundige verantwoording’ wordt aangetoond dat hiervan 
sprake is. Daarnaast dient het nieuwe perceel landschappelijk ingepast te worden volgens 
de methodiek van De Nije Pleats. Hieraan wordt voldaan. De landschappelijke inpassing is 
opgesteld door De Nije Pleats en is als bijlage opgenomen.  
 

 
3.3 Gemeentelijk beleid 

 
Structuurplan Opsterland in Beeld 
 
Landelijk gebied: duurzaam evenwicht 
Algemeen uitgangspunt voor het landelijk gebied is: streven naar een duurzaam 
evenwicht tussen landbouw, natuur, bos en landschap. Het structuurplan is uitgewerkt 
in het nieuwe bestemmingsplan (2014) voor het landelijk gebied, dat voldoende 
ruimte biedt voor verbeteringen in de (grondgebonden) landbouwsector. Opsterland 
blijft kiezen voor een volwaardige agrarische sector, omdat deze bedrijfstak van groot 
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belang is voor de gemeente. Milieu en water zullen duidelijke randvoorwaarden 
stellen. De gemeentelijke visie richt zich niet alleen op het behoud van goede 
bestaansmogelijkheden in de agrarische sector, maar baseert zich evenzeer op 
behoud en versterking van de landschappelijke en ecologische hoofdstructuur met de 
hoofdkenmerken die daar bij horen: openheid, singels, heide, dobben, landgoederen 
etc.. 
 
Op basis van de aanwezige landbouwkundige betekenis en de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden is een driedeling gemaakt. Er worden gebieden aangegeven 
waar de landbouw de hoofdfunctie is, er is sprake van verwevingsgebieden, waar de 
functies landbouw, natuur, landschap en water naast elkaar bestaan en er zijn 
gebieden waar natuur of bos de hoofdfunctie vormt. De zonering sluit aan bij het 
huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied. 
 
Conclusie  
Het structuurplan biedt de grondgebonden landbouw ruimte om te groeien. Het 
onderhavige plangebied is bovendien gelegen in een gebied (agrarisch gebied) waar 
de landbouw de hoofdfuncties is (met houtwallen en bosschages). De uitbreiding van 
het bedrijfsgebouw vindt plaats op een bestaand bedrijfsperceel. Ten behoeve van 
het plan wordt het geheel landschappelijk ingepast (zie paragraaf landschappelijke 
inpassing).  Gezien het bovenstaande vormt het gemeentelijke beleid geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
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4 Ruimtelijke en milieu-

hygiënisch aspecten 
 

 

 
4.1  Ecologie 

 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een 
uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt 
beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het 
Rijk en op provinciaal niveau in de Structuurvisie en Verordening Ruimte is 
vastgelegd. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving 
verplicht. 
 
4.1.1  Flora en fauna  
  
Het onderhavige plan betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw op een 
bestaand bedrijfsperceel. De locatie van de uitbreiding is in de huidige situatie in 
gebruik sleufsilo. Ten behoeve van de realisatie van het bedrijfsgebouw wordt de 
sleufsilo verplaatst, een sloot gedempt en gegraven, en er wordt verharding 
toegevoegd. Het kan niet worden uitgesloten dat het leefgebied van beschermde flora 
en fauna verloren gaat of wordt geschaad. Ten behoeve van het onderhavige plan is 
derhalve een ‘flora en fauna’ onderzoek uitgevoerd. In deze paragraf is uitsluitend de 
conclusie opgenomen. De gehele rapportage is als bijlage opgenomen. 
 
Conclusie flora en fauna onderzoek 
PM: Het flora en fauna onderzoek is in uitvoering en wordt toegevoegd indien het 
gereed is.  
 
 
4.1.2  Beschermde natuur  
 
In het onderhavige plan wordt in het kader van de uitbreiding van de veestapel een 
bestaande ligboxenstal uitgebreid met een melkgebouw. Volgens artikel 19, van de 
Natuurbeschermingswet mogen activiteiten of projecten geen negatieve effecten 
veroorzaken op de aangewezen Natura 2000-gebieden. Uit veehouderijen emitteert 
ammoniak. De neerslag (depositie) van deze ammoniak wordt gezien als een voor de 
natuur verstorend effect (verzuring, vermesting). Daarom dient te worden beoordeeld 
of de activiteiten in het kader van het onderhavige plan toelaatbaar zijn in het licht van 
de Natuurbeschermingswet. 
 
Achtergrond informatie in verband met het agrarisch bedrijf Calis 
Het onderhavige agrarische bedrijf betreft een zgn. interimmer. Het bedrijf heeft geen 
Natuurbeschermingswetvergunning. Binnen het huidige wettelijke kader is het niet 
mogelijk om de interim-bedrijven te legaliseren. De instrumenten uit de 
Natuurbeschermingswet 1998 (NBW) die kunnen leiden tot legalisatie, blijken in de 
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praktijk, ten aanzien van de interim-bedrijven, niet bruikbaar. Momenteel heeft het 
PAS reeds als ontwerp ter inzage gelegen en zal medio mei-juni in werking treden 
(conform de huidige planning). In deze Programmatische Aanpak Stikstof bestaat de 
mogelijkheid om een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen voor het aantal 
dieren die tussen 2012 – 2014 op het bedrijf aanwezig waren. Voor het agrarisch 
bedrijf in het onderhavige plan blijkt dit een uitkomst. In deze jaren is het aantal dieren 
namelijk gelijk aan het huidige aantal dieren (de vergunde aantallen in de 
milieuvergunning wet milieubeheer). Er is derhalve zicht op legalisatie. 
 
Het onderhavige plan en de Natuurbeschermingswet 
In het onderhavige plan, de omgevingsvergunning, wordt uitsluitend een 
bedrijfsgebouw gerealiseerd dat plaats gaat bieden aan een melkcarrousel en 
wachtruimte voor de bestaande koeien voor een verbeterde dierenwelzijn (en de 
daarvoor noodzakelijke verplaatsing van het ter plaatse gelegen sleufsilo). Het aantal 
koeien en de daarmee gepaard gaande ammoniakuitstoot neemt niet toe. Als gevolg 
van het onderhavige plan neemt de ammoniakdepositie op de omliggende Natura 
2000-gebieden eveneens niet toe. 
 
Het onderhavige plan oefent derhalve geen invloed uit op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende Natura 2000-gebieden. Er kan 
worden uitgesloten dat het onderhavige plan een (significant) verstorend effect 
uitoefent op de gebieden. Het aspect beschermde natuurgebieden vormt derhalve 
geen belemmering voor het onderhavige plan. 
 
 

4.2  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 (indien de gemeente 
archeologisch beleid heeft vastgesteld). Het Verdrag is dit vertaald in de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (WAMZ). Met name de Monumentenwet is door de 
WAMZ aangepast en gaat concreet in op de bescherming van archeologische 
waarden in bestemmingsplannen.  
 
De gemeente Opsterland heeft het archeologische beleid voor het eigen grondgebied 
deels vertaald in het (nog niet inwerking getreden) bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2014’. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied geen dubbelbestemming ‘Waarde 
– Archeologie’. Op basis van deze regels is een onderzoek derhalve niet 
noodzakelijk. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt verwezen naar het 
provinciale beleid in het FAMKE. 
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Op de provinciale archeologische waardenkaart is het plangebied aangeduid als 
‘Karterend onderzoek 3 (middeleeuwen)’ (zie figuur 4.1). In dergelijke gebieden is het 
advies om bij ingrepen groter dan 5.000 m² een karterend onderzoek uit te voeren. 
Onder een ‘grootte van een ingreep' wordt verstaan “de totale oppervlakte van een 
bestemmingswijziging ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan”. Met de 
oppervlakte van een ‘ingreep' wordt dus niet de letterlijke omvang van de verstoring 
van de bodem bedoeld, maar de oppervlakte waarvan de bodem door 
bestemmingswijziging/projectafwijkingsbesluit nu of in de toekomst verstoord kan 
gaan worden. Met andere woorden: de grootte van de ingreep is gelijk aan 
oppervlakte van de eventuele verstoring die planologisch wordt mogelijk gemaakt.  
 
In het onderhavige wordt uitsluitend de uitbreiding van een bedrijfsgebouw juridisch-
planologisch mogelijk gemaakt. Het oppervlak van het plangebied van onderhavige 
projectafwijkingsbesluit is derhalve (nagenoeg) gelijk aan het oppervlak van de te 
verstoren gronden en bedraagt circa 1.210 m². 
 
Uitzoneringspositie agrarische bouwvlakken 
Agrarische bouwvlakken die uitgebreid worden door middel van een juridisch-
planologische procedure worden uitgezonderd van archeologisch onderzoek, tenzij er 
binnen de uitbreiding sprake is van bekende archeologische waarden. Deze 
waardevolle archeologische terreinen dienen te worden ontzien en/of nader 
onderzocht op behoudenswaardigheid ervan. 
 
Conclusie 
Het onderhavige plangebied (een agrarisch bouwvlak) wordt conform het FAMKE 
uitgezonderd van de onderzoeksplicht. Bovendien bedraagt het oppervlak van 
eventuele door het onderhavige plan planologisch mogelijk gemaakte bodemingrepen 
minder dan 5.000 m². Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de 
realisatie van het onderhavige plan. 

Figuur 4.1: provinciale archeologische waardenkaart (FAMKE) 
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4.3  Waterparagraaf 

 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te 
voeren. De Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. 
In het kader van de watertoets is de ontwikkeling via de digitale watertoets 
voorgelegd aan het ‘Wetterskip Fryslân’. De watertoets is gebaseerd op volgende van 
belang zijnde aspecten voor het onderhavige plan: 
• verleggen van de waterloop; 
• toename van verharding met circa 2.355 m². 
 
Verleggen van waterloop  
Ten behoeve van in het verleden gebouwde werktuigenberging en voor de 
toekomstige realisatie van de sleufsilo wordt / is een waterloop gedempt. Deze 
waterloop is nog zichtbaar op de in de figuur 4.2 opgenomen leggerkaart (nummer 1). 
Deze waterloop is echter reeds gedempt en wordt verlegd. De nieuwe waterloop 
wordt gegraven ter plaatse van nummer 2. De waterloop is nog niet gegraven. In het 
voortraject is het Wetterskip echter reeds bij de planvorming betrekken (in het kader 
van De Nije Pleats, zie de bijlage). Hierin is afgesproken dat de te verleggen 
waterloop op deze locatie komt te liggen (de leggerkaart speelt hier alvast op in). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1: uitsnede leggerkaart Wetterskip Fryslân 

1 

2 
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Waterberging  
Door het onderhavige plan neemt het verharde oppervlak toe. Het oppervlak van het 
nieuwe bedrijfsgebouw bedraagt circa 1.460 m² en van de te realiseren sleufsilo 625 
m². Het oppervlak van de toe te voegen verhardingen in de vorm van bestrating 
bedraagt circa 540 m². Daarnaast wordt een sleufsilo met een oppervlak van circa 
270 m² ter plaatse van het te realiseren bedrijfsgebouw verwijderd. Het totaal 
toegenomen oppervlak aan verharding bedraagt derhalve 2.355 m² (1.460 + 626 - 
270). Het Wetterskip Fryslân hanteert de stelregel dat 10% van de toename van het 
verharde oppervlak gecompenseerd dient te worden in oppervlak ten behoeve van 
waterberging. In het onderhavige plan wordt de te realiseren waterloop aan de 
achterzijde van het bedrijfsperceel over de gehele lengte extra breed aangelegd 
zodat een extra oppervlak van 235 m² wordt verkregen. Dit betekent dat de gehele 
sloot 1,4 meter breder moet wordt (235:165).  
 
Waterschap 
Het onderhavige plan is, naast het vooroverleg in het kader van De Nije Pleats, 
tevens online ingediend op www.watertoets.nl. De procedure (het overleg met het 
waterschap is in gang gezet. Het advies wordt toegevoegd bij ontvangst.  
 
 
 

4.4  Bodem 
 
Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren 
dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan 
het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en dier) is 
noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er 
mogen namelijk geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein 
worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezondheid van de 
gebruikers of het milieu. 
 
Het onderhavige plangebied heeft reeds een agrarische bestemming en daarnaast is 
het plangebied reeds in gebruik door dezelfde functie (melkveehouderij). In het kader 
van de ruimtelijke procedure is een bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
Op basis van het bouwbesluit dient een onderzoek te worden uitgevoerd indien een 
gebouw wordt gerealiseerd waarin mensen gaan verblijven. Algemeen aanvaarde 
richtlijn is echter dat geen onderzoek uitgevoerd hoeft te worden indien geen 
verblijfplaats wordt gerealiseerd waar langer dan 2 uur per dag mensen verblijven. In 
het onderhavige plan wordt uitsluitend een melkstal gerealiseerd. In de melkstal 
verblijven mensen minder dan 2 uur per dag. Een bodemonderzoek is niet 
noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Zowel in het kader van de ruimtelijke procedure als in het kader van het bouwbesluit 
is een bodemonderzoek niet noodzakelijk. Het aspect bodemkwaliteit vormt geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
 
 

4.5  Geur 
 
De ‘Wet geurhinder en veehouderij’ (Wvg) vormt het toetsingskader voor 
vergunningen op grond van de ‘Wet milieubeheer’, waar het gaat om geurhinder 
veroorzaakt door het houden van dieren (voorgrondbelasting). Daarnaast heeft de 
wet als input gediend voor de ‘Handleiding geurhinder en veehouderij’ in verband met 
de zgn. ‘omgekeerde werking’ in het kader van een ‘goed woon- en leefklimaat’ 
(achtergrondbelasting) dat zijn juridische basis vindt in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). 
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Naast wetgeving is ook de gemeente bevoegd om nadere regelgeving vast te stellen 
in een geurverordening. De gemeente Opsterland heeft hier gebruik van gemaakt en 
heeft de ‘Verordening agrarische geur Opsterland 2012’ vastgesteld. De 
gemeentelijke geurverordening biedt uitsluitend een afwijkende afstand voor 
bestaande stallen (conform bijbehorende milieuvergunning). De bedrijfsgebouw in 
onderhavige plangebied wordt uitgebreid en betreft derhalve geen bestaande stal 
meer. De gemeentelijke verordening biedt derhalve geen aanvullende regelgeving.  
 
Voorgrondbelasting 
In het onderhavige plan wordt een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd waarin een 
melkcarrousel wordt geplaatst en wachtruimte voor de wachtruimte. Conform de 
begripsbepaling van de Wgv is een dierverblijf ‘een al dan niet overdekte ruimte 
waarbinnen dieren worden gehouden’. De ruimte in het bedrijfsgebouw zijn dusdanig 
ingericht dat deze niet is aan te merken als een dierenverblijf. De koeien worden 
gehouden in de ligboxenstal en worden slechts in de melkstal gemolken. Het aspect 
‘voorgrondbelasting’ vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van het 
onderhavige plan.  
 
Achtergrondbelasting 
Als gevolg van het onderhavige plan mag de achtergrondbelasting niet dusdanig 
worden verhoogt dat een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van geurgevoelige 
objecten niet meer gegarandeerd kan worden. Het agrarische bedrijf in het 
onderhavige plangebied betreft een melkveehouderij. Voor melkveehouderijen hoeft 
(en kan) de achtergrondbelasting niet berekend worden, doordat voor melkkoeien 
geen emissiefactor is vastgesteld.  
 
Conclusie  
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige 
plan.  
 
 

4.6  Luchtkwaliteit  
 
Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet 
milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden 
of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt 
worden, dat luchtkwaliteit voldoet aan gestelde grenswaarden.   
 
Grenswaarden luchtkwaliteit 
• Stikstofdioxide (NO2) 

o De jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 40 µg/m³; 
o De uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m³, overschrijding is 

maximaal 18 maal per kalenderjaar toegestaan (niet relevant voor 
agrarische bedrijven) 

• Fijn Stof (PM10) 
o De jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 40 µg/m3: 
o Daggemiddelde concentratie van 50 µg/m³, overschrijding is toegestaan 

op niet meer dan 35 dagen per jaar 
 

‘Niet In Betekenende Mate’ 
In het kader van vereenvoudiging van regelgeving is de algemene maatregel van 
bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM 
(Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die 
betrekking hebben op het begrip NIBM. 



27 
 

De nieuwe regels maken onderscheid in projecten die wel en ‘niet in betekenende 
mate’ (NIBM) bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project 
NIBM aan de luchtkwaliteit bijdraagt, hoeft geen uitgebreid luchtonderzoek meer 
uitgevoerd te worden.  
 
Luchtverontreiniging als gevolg van toename van verkeersbewegingen 

In het besluit zijn enkele projecten opgenomen (woningbouw, kantoorlocaties, etc.). 
Landbouwbedrijven zijn niet opgenomen in de categorieën die automatisch NIBM zijn. 
Conform de NIBM-tool van Rijkswaterstaat worden de grenswaarden pas 
overschreden indien een project meer dan 1.409 motorvoertuigbewegingen per dag 
genereert. Het onderhavige plan wordt uitsluitend melkstal gebouwd waarbij het 
aantal dieren in op het bedrijf niet toeneemt. Het plan heeft geen toename aan 
verkeerbewegingen tot gevolg. Er kan derhalve gesteld worden dat het onderhavige 
plan, wat betreft motorvoertuigbewegingen, ‘Niet In Betekende Mate’ bijdraagt aan 
een verslechtering van de luchtkwaliteit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luchtverontreiniging als gevolg van het agrarische bedrijf 
In de ‘Handreiking fijn stof en veehouderijen’ (VROM, mei 2010) is een vuistregel 
opgenomen waarmee bepaald kan worden of bij een uitbreiding van een veehouderij 
sprake is van NIBM (zie onderstaande tabel, gebaseerd op de 3% NIBM grens).  
 
 
 
 
 
 
 
In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen 
waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. De 
getallen in de tabel zijn worstcase genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een 
bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de 
oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Met behulp van de emissiefactorenlijst, uitgegeven door 
het ministerie van I&M, kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder de 
NIBM grens blijft. 
 
De fijn stof problematiek is met name van belang bij varkens- en pluimveehouderijen. In 
het onderhavige plan wordt een melkveehouderij uitgebreid. Melkveehouderijen stoten, in 
verhouding tot de varkens- en pluimveehouderijen nauwelijks fijn stof uit. Daarnaast neemt 
het aantal koeien in het onderhavige plan niet toe. De uitstoot van fijn stof neemt derhalve 
eveneens niet toe. Er is derhalve sprake van een ‘NIBM ’project.  
 

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een 
plan op de luchtkwaliteit 

Extra verkeer als gevolg van het plan   

  Extra voertuigbewegingen 
(weekdaggemiddelde) 1409 

  Aandeel vrachtverkeer 0,0% 
Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in µg/m3 1,20 
  PM10 in µg/m3 0,30 
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m3 1,2 

Conclusie: De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; 
geen nader onderzoek nodig 

Figuur 4.2:  afstanden NIBM grens i.v.m. uitstoot van fijn stof afkomstig van 
veehouderijen 
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Conclusie 
De normen ten aanzien van uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide worden niet 
overschreden. Het aspect luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de 
realisatie van het onderhavige plan.  
 
 

4.7  Geluid 
 
Geluid afkomstig van wegen, spoor en industrieterre inen  
In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige 
functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en weg) 
verkeerslawaai, een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt voor 
alle straten en wegen, met uitzondering van: 
• wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen; 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
Het onderhavige plan ligt binnen het invloedsgebied van wegen (De Buorren) waar 
het (maximum)snelheidsregime hoger is dan 30 km/u. Een akoestisch onderzoek 
naar wegverkeer is op basis van de Wet geluidhinder noodzakelijk indien in het 
onderhavige plan een geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder wordt 
gerealiseerd. In het onderhavige plan wordt geen geluidsgevoelig object gerealiseerd. 
Daarnaast genereert het onderhavige plan geen dusdanige grote aantallen 
motorvoertuigbewegingen dat andere gevoelige objecten buiten het bedrijfsperceel 
worden blootgesteld aan een forse toename aan geluidsoverlast. Een ‘akoestisch 
onderzoek, wegverkeer’ is conform de Wet geluidhinder niet noodzakelijk.  
 
Geluid afkomstig vanuit de inrichting 
Het Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat 
om gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het 
Activiteitenbesluit sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder.  
 
In algemene zin biedt het Activiteitenbesluit bescherming tegen het geluid 
veroorzaakt door de: 
• in de inrichting aanwezige installaties en toestellen 
• in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en 
• laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de 

inrichting. 
 
Om niet alle nieuwe inrichtingen te moeten toetsen is een in de vorm van de VNG 
uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ pseudowetgeving gecreëerd (pseudowetgeving 
is geen wetgeving maar algemeen door de rechter aanvaarde methode). De eerste 
toets aan ‘geluid afkomstig vanuit de inrichting’ wordt aangesloten bij deze 
systematiek en is weergegeven in paragraaf ‘Bedrijven en milieuzonering’.  
 
 

4.8  Bedrijven en milieuzonering 
 
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op 
milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder 
milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke 
scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en 
anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient 
rekening gehouden te worden met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van 
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het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven 
voldoende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie 
‘Bedrijven en milieuzonering’. 
 
Richtafstandenlijsten 

Voor een scala aan milieubelastende activiteiten zijn richtafstanden aangegeven in de 
VNG-publicatie. In de lijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de 
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze 
vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een 
milieucategorie. Daarbij omvat categorie 1 de lichtste en categorie 6 de zwaarste 
vormen van bedrijvigheid. De richtafstanden gaan uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig 
zijn, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 
milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 
 
Twee omgevingstypen 

De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit 
zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar 
omgevingstype. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het 
principe van functiescheiding. Rustig buitengebied wordt in de uitgave geschaard 
onder het beleid van een rustige woonwijk.  
Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Opsterland. In de omgeving is 
geen sprake van functiemenging. Dergelijke gebieden kunnen niet worden 
aangewezen als ‘gemengd gebied’. De richtafstanden kunnen derhalve niet met één 
stap worden verkleind. 
 
Ontvanger en/of bron? 
In het onderhavige plan wordt melkveehouderij uitgebreid met een melkstal. Een 
melkstal is geen gevoelig object. Dat betekent dat niet beoordeeld hoeft te worden of 
de melkstal als ‘ontvanger’ last kan ondervinden van milieucontouren van functies in 
de omgeving. Een melkstal heeft zelf wel milieucontouren. De melkstal is derhalve 
aan te wijzen als een ‘bron’ van milieucontouren. 
 
Het plan als bron van milieuzoneringen:  
Conform de ‘richtafstandenlijst’ van de VNG uitgave behoort bij een rundveehouderij 
(SBI-2008 code 0141, 0142) een richtafstand van 110 m (geur), 30 m (stof) en 30 m 
(geluid). 
 

SBI-2008   OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS    
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Voor het aspect geur is niet de ‘VNG uitgave’, maar de ‘Wet geurhinder en 
veehouderij’ leidend. In paragraaf ‘Geur’ is dit aspect reeds verantwoord. Het aspect 
‘stof’ (fijn stof) is reeds verantwoord in paragraaf ‘Luchtkwaliteit’. Voor het aspect 
geluid vormt de VNG uitgave wel het eerste toetsingskader.  
De afstand tot de meest in de nabijheid gelegen gevoelig object (De Buorren 23) tot 
het te realiseren bedrijfsgebouw bedraagt circa 50 meter. De richtafstand van 30 
meter voor geluid wordt niet overschreden. 
 
Conclusie  
De richtafstanden worden niet overschreden. Het uitvoeren van een akoestisch 
onderzoek is niet noodzakelijk. Het aspect ‘Bedrijven en milieuzonering’ vormt geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
 
 

4.9 Externe veiligheid 
 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de 
risico’s als gevolg van de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen binnen 
inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is 
dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een basis 
beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet in relevante situaties 
de kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden 
afgewogen en verantwoord zijn binnen het invloedsgebied. 
 
Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe 
veiligheid inrichtingen" (Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en 
Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) 
veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden 
aangehouden. 
Daarnaast is het toetsingskader voor de omgeving van transportassen en 
buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de "Circulaire 
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" en het "Besluit externe veiligheid 
buisleidingen" (Bevb). In 2012 of 2013 wordt de "Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen" vervangen door het "Besluit transport externe veiligheid". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een rundveehouderij in zijn geheel is een (beperkt)kwetsbaarobject omdat in het 
plangebied mensen verblijven en wonen (in de bedrijfswoning). Dierenverblijven zijn 
conform de definitie zoals opgenomen in het BEVI (art. 1) niet aan te wijzen als 
‘kwetsbaar object’ en ‘beperkt kwetsbaar object’. In het onderhavige plan wordt een 
bestaande ligboxenstal uitgebreid met een melkstal. In het plangebied gaan niet meer 
mensen werken (en verblijven) dan in de huidige situatie. Het (groeps)risico neemt 
derhalve niet toe.  
Daarnaast zijn in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle objecten gelegen. 
Het meest in de nabijheid gelegen risicovolle object betreft een 
aardgastransportleiding op een afstand van circa 330 meter (zie figuur 4.3). Deze 
afstand is dusdanig groot dat het geen risico vormt voor het onderhavige plan. In het 
onderhavige plangebied zelf worden geen risicobronnen gerealiseerd. 
 
Conclusie 
Het aspect ‘externe veiligheid’ vormt geen belemmering voor de realisatie van het 
onderhavige plan.  
 
 
 

Figuur 4.3: uitsnede landelijke risicokaart 
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5 Uitvoerbaarheid 
 

 

 
 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 
 
Het plan betreft een particulier initiatief, waarvan alle kosten en risico’s voor rekening 
van de initiatiefnemer komen. Eventuele planschade komt eveneens voor rekening 
van de initiatiefnemer. Met de gemeente wordt/is een anterieure overeenkomst 
worden gesloten waarin het kostenverhaal ‘anderszins’ is verzekerd. Hiermee is de 
economische haalbaarheid voldoende gewaarborgd.  
 
 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
 
Tervisielegging 
De ontwerp omgevingsvergunning wordt gedurende een periode van zes weken ter 
visie gelegd. Het ontwerpbesluit en de ruimtelijke onderbouwing inclusief bijlagen zijn 
onderdeel van de ‘ontwerp-omgevingsvergunning, gebruik’. Daarnaast wordt 
tegelijkertijd tevens het onderdeel ‘omgevingsvergunning, bouwen’ ter visie gelegd. 
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan eenieder een zienswijze 
indienen. Op basis van de zienswijzen neemt het college van B&W een definitief 
besluit over het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning 
 
Beroep / hoger beroep 
Na verlening van de omgevingsvergunning wordt de vergunning voor de tweede maal 
voor een periode van zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen 
belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank 
en later in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Indien binnen de beroepstermijn geen beroep wordt ingesteld is de 
omgevingsvergunning, na het verstrijken van de beroepstermijn, onherroepelijk.  
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5 Conclusie 
Ruimtelijke onderbouwing 

 

 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het initiatief passend is binnen de 
verschillende beleidskaders en er tevens geen beperkingen vanuit de verschillende 
omgevingsaspecten zijn te verwachten.  
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Bijlagen 



  

  

 

1 Bijlage 
Landschappelijke inpassing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 Bijlage 
Watertoets 

 

 
 



  

  

 


