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Ruimtelijke onderbouwing Langezwaag - De Plasse 25    Rho Adviseurs  B.V. 
Status: Definitief / 17-11-2017 

1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Plasse 25 te Langezwaag is een melkveehouderij gevestigd. De ligging van het pro-
jectgebied is in figuur 1 weergegeven. De eigenaar heeft het voornemen om zijn bedrijfs-
activiteiten uit te gaan breiden. Hiervoor wil hij de volgende bouwplannen realiseren: 

 Uitbreiding jongveestal; 

 Uitbreiding ligboxenstal; 

 Aanleg nieuwe vaste mestopslag; 

 Aanleg nieuwe sleufsilo; 

 Bouw nieuwe kapschuur. 
 
Deze aanvraag heeft betrekking op de bouw van de kapschuur en het realiseren van de 
sleufsilo. Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is deze ontwikkeling 
niet toegestaan. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.  
 
Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor de 
activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ nodig. Bij een dergelijke aanvraag moet een 
goede ruimtelijke onderbouwing worden ingediend. Deze onderbouwing voorziet hierin. 
 

  

Figuur 1. Ligging projectgebied 
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1.   2. Planologische regeling 

De ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’, dat op 30 
juni 2014 is vastgesteld.  
Het bedrijf is voorzien van de bestemming ‘Agrarisch’, waarbinnen de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf met een grond- en plaatsgebonden agrarische bedrijfsvoering is toege-
staan.  
 
Voor bouwwerken en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat deze binnen 
het bouwvlak gebouwd moeten worden. Voor de bouw van een bedrijfsgebouw geldt een 
maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 m en 13 m. De bouwhoogte van een 
mestopslag en een sleufsilo bedraagt ten hoogste 4 meter.  
 
Omdat de beoogde kapschuur en de mestopslag en sleufsilo’s buiten het bouwvlak wor-
den gebouwd is het project in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook kan niet ge-
bruikt worden gemaakt van een afwijkingsbevoegdheid. In figuur 2 is een uitsnede van het 
geldende bestemmingsplan en daarop het bouwplan weergegeven. 
 

 

Figuur 2. Uitsnede van het geldende bestemmingsplan 
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1.   3. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, 
de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 3 wordt het 
initiatief getoetst aan het, voor het project relevante, beleid op de verschillende niveaus. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. Vervolgens worden in hoofd-
stuk 5 de maatschappelijk en economische uitvoerbaarheid van het project besproken. 
Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een beknopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke 
onderbouwing.  
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Op het perceel is een melkveehouderij gevestigd. De opslag van materiaal vindt in de hui-
dige situatie voornamelijk in de buitenlucht op het erf plaats. Hierdoor is sprake van een 
rommelig aanzicht op het achtererf. Figuur 3 geeft een overzicht van de bestaande situatie 
waarbij de buitenopslag zichtbaar is aan de achterzijde van de bestaande gebouwen.  
 
Het bedrijf ligt langs de (agrarische) lintbebouwing van De Plasse 25 te Langezwaag. De 
Plasse ligt middenin een grootschalig veenpolderlandschap. Er is hier sprake van een op-
strekkende verkaveling waarbij de richting van de verkaveling zowel haaks als dwars op de 
linten zijn gesitueerd. Rondom het agrarisch perceel is sprake van (karakteristieke) hoog-
opgaande beplanting. Hiermee wordt het bedrijf vanaf de openbare ruimte aan het zicht 
onttrokken. Een vooraanzicht van de huidige situatie is weergeven in figuur 4.  
 

 

Figuur 3. Overzicht van de huidige situatie  

 

Figuur 4. Vooraanzicht huidige situatie  
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2.   2. Voorgenomen initiatief 

Het initiatief bestaat uit de bouw van een kapschuur, het bouwen van een sleufsilo (ruw-
voeropslag) en het aanleggen van verharding. Een overzicht van de toekomstige situatie is 
weergegeven in figuur 5.  
 

 

Figuur 5. Toekomstige situatie (bron: Bouwkundig Bureau Haverkamp B.V.) 

Bouw van de kapschuur  
De bouw van de kapschuur is aan de noordzijde van de bestaande bebouwing geprojec-
teerd. De nieuwe sleufsilo is voorzien aan de noordwestkant aansluitend aan de bestaan-
de sleufsilo’s. De nieuwe sleufsilo wordt ook in aansluiting op de bestaande sleufsilo’s ge-
realiseerd aan de zuidzijde van het bedrijfsperceel. 
 
De nieuwe schuur heeft een oppervlakte van ongeveer 800 m2 (40 x 20). De goothoogte 
bedraagt 3,4 en 4,9 meter en de nokhoogte 8,4 meter. De sleufsilo krijgt een hoogte van 3 
meter. Enkele gevelaanzichten inclusief doorsnede van de nieuwe schuur plus sleufsilo zijn 
weergegeven in de figuren hierna.  
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Figuur 6. Vooraanzicht te bouwen loods (bron: Bouwkundig Bureau Haverkamp 
B.V.) 

 

Figuur 7. Linkerzijaanzicht te bouwen loods (bron: Bouwkundig Bureau Haver-
kamp B.V.) 

 

Figuur 8. Achteraanzicht te bouwen loods (bron: Bouwkundig Bureau Haverkamp 
B.V.) 

 

Figuur 9. Rechteraanzicht te bouwen loods 
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2.   3. Verharding en sleufsilo 

De verharding wordt in het verlengde van de verharding aan de westkant aangelegd. De 
verharding wordt tot aan de nieuw te bouwen sleufsilo en schuur aangelegd. In figuur 5 is 
de opzet van het toekomstige erf weergegeven. Het erf heeft in de toekomst een omvang 
van 1,49 hectare.  
 

 

Figuur 10. Doorsnede sleufsilo (bron: Bouwkundig Bureau Haverkamp B.V.) 

2.   4. Verkeer en parkeren 

Het perceel is ontsloten op de weg De Plasse. Deze weg vormt geen doorgaande route en 
wordt relatief weinig gebruikt door ander verkeer. De weg is daardoor in principe geschikt 
voor de afwikkeling van landbouwverkeer. Voor de activiteiten op het perceel vindt een 
beperkt aantal verkeersbewegingen per dag plaats. De Plasse heeft voldoende capaciteit 
voor de verkeersafwikkeling van de functies binnen het projectgebied en zal niet leiden 
tot problemen in de verkeersafwikkeling.  Met de ontwikkeling neemt het aantal ver-
keersbewegingen ook niet toe. Het parkeren vindt plaats op het bestaande terrein.  

2.   5. Landschappelijke inpassing 

In geval van schaalvergroting in het landelijk gebied is het van belang dat er geen afbreuk 
wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarom is een verantwoorde landschappelijke 
inpassing van belang. Omdat de totale oppervlakte van het bouwperceel kleiner blijft dan 
1,5 hectare, is geen Nije Pleats-traject aan de orde (zie paragraaf 3.1). 
 
Wel is voor de ontwikkeling een inrichtingsplan opgesteld waaruit blijkt dat het project 
niet leidt tot aantasting van het ruimtelijk beeld en geen afbreuk doet aan de natuurlijke 
waarden. 
 
In de nieuwe situatie wordt de nieuwe kapschuur in het verlengde van de bestaande jong-
veestal gebouwd. Langs de nieuwe schuur wordt een rij bomen aangebracht. Ook wordt 
rondom de aan te leggen sleufsilo beplanting aangebracht. Met de landschappelijke inpas-
sing blijft de begrenzing van het erf gemarkeerd.  
 
De beplanting rondom de nieuwe kapschuur en de sleufsilo zorgt voor samenhang van de 
nieuwe met de oude bebouwing. Een uitgebreide omschrijving van het erfinrichtingsplan 
is opgenomen in bijlage 1 van deze onderbouwing.  
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Figuur 11. Landschappelijke inpassing (bron: Joke Witteveen tuin en land-
schapsontwerp) 

  



20171317 blz 9 

 

 
 

Ruimtelijke onderbouwing Langezwaag - De Plasse 25    Rho Adviseurs  B.V. 
Status: Definitief / 17-11-2017 

3. BELEIDSKADER 

3.   1. Algemeen 

In dit hoofdstuk worden relevante planologische beleidskaders op provinciaal en gemeen-
telijk niveau beschreven. Het rijksbeleid is gezien de aard en omvang van het project niet 
relevant. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Streekplan 
Het provinciaal ruimtelijk beleid is onder meer opgenomen in het Streekplan Fryslân 2007. 
Dit plan bevat de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden. De provincie Fryslân zet, meer dan voorheen, in op de verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit bij veranderingen in het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ruim-
telijke kwaliteit dient zowel voor economische, sociale als culturele belangen en is daar-
mee voor alle functies in Fryslân essentieel.  
In het streekplan is bepaald dat het buitengebied primair is bedoeld voor aan het buiten-
gebied gebonden functies, zoals landbouw. Voor agrarische bedrijven gelden uitbrei-
dingsmogelijkheden. Verwacht wordt dat de melkveehouderij in Fryslân een sterke sector 
blijft en in areaal nog zal kunnen uitbreiden. De melkveebedrijven hebben in Fryslân een 
relatief grote bedrijfsomvang, gunstige productiefactoren en een sterke kennis-, toeleve-
rings-, en verwerkingsstructuur. 
Voor melkveebedrijven is een omvang en indeling van agrarisch bouwblok van 1,5 tot 2 
hectare mogelijk. De provincie streeft naar voldoende ruimte voor de ontwikkeling van 
agrarische bouwblokken, zodanig dat een efficiënte agrarische bedrijfsvoering mogelijk is 
en rekening gehouden wordt met landschappelijke kernkwaliteiten. Hierbij moet aandacht 
besteedt worden aan de beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en goothoogten 
van gebouwen en kleur- en materiaal gebruik. In paragraaf 2.4 is reeds omschreven dat er 
sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Het project is hiermee in overeen-
stemming met het Streekplan 
 
Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte 
In het Streekplan worden de kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch erfgoed en het 
landschap beschreven. Onder kernkwaliteiten wordt verstaan: 'die ruimtelijke eigen-
schappen die zo typisch zijn voor het Friese landschap, dat zij samen de ruimtelijke identi-
teit van Fryslân vormen'. Het Streekplan bevat een beschrijving van welke kernkwaliteiten 
er zijn en kondigt een nadere uitwerking en waardering aan van deze kernkwaliteiten. De 
thematische structuurvisie Grutsk op 'e Romte, zoals vastgesteld op 26 maart 2014, vormt 
deze uitwerking en geeft de provinciale belangen en ontwikkelingsrichting ten aanzien van 
de kernkwaliteiten.  
Volgens de kaart bij de structuurvisie ligt het projectgebied in het Laagveengebied. Van 
provinciaal belang voor dit project is de lineaire bebouwing in samenhang met de sterke 
richting van de verkaveling (opstrekkend regelmatig). De opstrekkende verkaveling is ver-
trekpunt bij ruimtelijke inrichting. 
 
Het project beoogt de bouw van een nieuwe kapschuur en de bouw van een sleufsilo die 
de richting van de verkaveling volgt. Deze doet geen afbreuk aan de kernkwaliteiten van 
het Laagveengebied. Bij de inrichting van het project is rekening gehouden met de kern-
kwaliteiten van het landschap. In paragraaf 2.4 wordt nader op de landschappelijke inpas-
sing ingegaan. Het project voldoet aan het beleid van Grutsk op 'e Romte.  
 



blz 10 20171317    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke onderbouwing Langezwaag - De Plasse 25 
 Status: Definitief / 17-11-2017 

Verordening Romte Fryslân 2014 
In de Verordening Romte Fryslân stelt de provincie regels aan de provinciale belangen. 
Deze regels moeten in gemeentelijke plannen worden vertaald.  
 
In artikel 2.1.1 lid 3 is aangegeven dat een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied dient te 
voorzien in een zorgvuldige inpassing van agrarische bedrijven. In de plantoelichting moet 
worden onderbouwd dat het plan invulling geeft aan de blijvende herkenbaarheid van de 
landschappelijke en cultuurhistorie kernkwaliteiten. Voor de landschappelijke inpassing is 
een ruimtelijk inrichtingsplan opgesteld. In paragraaf 2.4 is onderbouwd hoe het project 
voldoet aan de inpasbaarheid met betrekking tot de kernkwaliteiten landschap en cultuur.  
 
Verder is in artikel 6.1.2 lid 1 aangegeven dat een grondgebonden agrarisch bedrijf van 
maximaal 1,5 hectare, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt dan 
1,5 hectare, is toegestaan. In het kader van de landschappelijke inpassing is het doorlopen 
van een Nije Pleats-procedure (artikel 6.1.5 lid 1 en 2) voor bedrijven kleiner dan 1,5 hec-
tare niet nodig. De oppervlakte van het agrarische bouwperceel blijft in de nieuwe situatie 
onder de 1,5 hectare. 
 
Het project is in overeenstemming met de Verordening Romte Fryslân.  

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvisie 2015-2030 
In het beleidsdocument ‘Omgevingsvisie 2015-2030’ wordt het ruimtelijke beleid van de 
gemeente tot 2030 geschetst. De gemeente wil ten aanzien van bedrijvigheid de lokale en 
regionale bedrijvigheid stimuleren. Hiervoor wil het lokale ondernemers de ruimte geven. 
De landbouwsector is sterk in verandering door nieuwe Europese regelgeving. Afname van 
het aantal volwaardige bedrijven en schaalvergroting zijn de dominante ontwikkelingen. 
Het gevolg is zichtbaar: leegstaande boerderijen en grote nieuwe stallen. Voor de veehou-
derijbedrijven in Opsterland geldt, dat de schaalvergroting zich zal doorzetten en dat 
daarbij aandacht moet worden besteed aan: 

• de inpassing van nieuwe grote stallen in het landschap; 
• het herinrichten van weidegebieden; 
• het beperken van de milieuhinder (geur en ammoniak); 
• afstemming met landschap, natuur en vernatting; 
• infrastructurele gevolgen; 
• vrijkomende boerderijen en nieuwe functies daarin. 

 
In dit project is sprake van een relatief beperkte schaal sprake van schaalvergroting. In pa-
ragraaf 2.4 wordt beschreven op welke manier rekening gehouden wordt met het land-
schap. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling niet ten koste gaat van het landschap. 
Ook heeft het project geen schadelijke effecten op de natuur. Hier wordt in hoofdstuk 4 
nader op ingegaan.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Algemeen 

Uitgangspunt is dat na de uitvoering van het project, een goede omgevingssituatie be-
staat. Dit hoofdstuk geeft in relatie tot het initiatief een omschrijving van ieder omge-
vingsaspect. 

4.   2. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfs-
activiteiten, voorzieningen en gevoelige functies (zoals woningen) noodzakelijk. In de ba-
siszoneringslijst van de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” (2009) zijn richtaf-
standen tussen bedrijfsactiviteiten en woningen opgenomen. Een richtafstand kan worden 
beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsac-
tiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tus-
sen een rustige woonomgeving en een gemengd gebied. Het lint waarin het projectgebied 
ligt, betreft een rustig gebied. 
 
De werkzaamheden van het melkveebedrijf vallen binnen milieucategorie 3.2. Hiervoor 
geldt een richtafstand van 100 meter ten opzichte van milieugevoelige functies. De 
dichtstbijzijnde milieugevoelige functie betreft een woning die op circa 150 meter afstand 
staat. Daarmee is er sprake is van een verantwoorde milieuzonering. Bovendien komt het 
bedrijf niet dichter bij woningen van derden. De ontwikkeling vindt namelijk plaats op het 
achtererf.  
 
4.  3. Wegverkeerslawaai 
 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft waar 
aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Dit geldt ook voor spoorwegen. Daarbij 
onderscheidt de Wgh geluidsgevoelige functies (zoals woningen) enerzijds en niet-geluids-
gevoelige functies anderzijds.  
 
Het project stelt geen nieuwe geluidsgevoelige functies voor. Er ontstaan dan ook geen 
strijdigheden met de Wgh. Wat betreft geluid zijn dan ook er geen belemmeringen voor 
het project. 

4.   3. Water  

Vanwege het belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen 
een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen ver-
wacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel in de bestemmingsplanproce-
dure geworden. 
 
Watertoets 
Het project is via www.dewatertoets.nl aangemeld bij Wetterskip Fryslân (20170912-2-
15996). Uitkomst van de watertoets is dat een normale procedure moet worden doorlo-
pen. Voor het project heeft het Wetterskip derhalve een specifiek wateradvies verstrekt. 
Dit advies is als bijlage toegevoegd. Bij de planvorming is rekening gehouden met dit ad-
vies. De belangrijkste adviezen zijn hierna verwoord.  
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Meerlaagse veiligheid  
Het gaat er dan om dat de ruimte op een duurzame manier wordt ingericht. Bijvoorbeeld 
door geen gevoelige functies te realiseren op plekken die kunnen overstromen.  
 
De maaiveldhoogte in het plangebied varieert en ligt naar schatting tussen de -1,20 m NAP 
en de -0,80m NAP. Onder Peilbeheer in het wateradvies wordt een advies gegeven over 
de bouwhoogte bekeken vanuit de drooglegging. Naast de drooglegging is ook de meer-
laagse veiligheid van belang.  
 
Het maatgevend boezempeil ter plaatse van het projectgebied is op dit moment bepaald 
op +0,33 m NAP. De regionale waterkering is ontworpen op basis van deze waterstand. Er 
bestaat een kans dat de regionale waterkering doorbreekt. Het is in geval van een door-
braak van de regionale waterkering belangrijk de negatieve gevolgen zo klein mogelijk en 
de gevolgschade zo laag mogelijk te houden. Derhalve wordt de bebouwing zodanig hoog 
aangelegd dat er bij voorgenoemde maatgevende waterstand geen wateroverlast op-
treedt.  
 
Het plangebied ligt in een gebied met een overstromingskans van 1:100. Dit betekent dat 
de regionale waterkering is ontworpen op basis van een maatgevend boezempeil met een 
kans van voorkomen van 1/100e per jaar.  
 
Voldoende  
Klimaatadaptatie 
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en 
dorpen ingericht worden met het oog op de toekomst. Het is belangrijk kansen te benut-
ten om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd ge-
bied beter bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en 
de gevolgen van een mogelijke overstroming. 
 
Bij de inrichting van het projectgebied kan hier op geanticipeerd worden door bijvoor-
beeld het percentage verhard oppervlak te verminderen en het plangebied groener in te 
richten. In dit geval wordt extra groen en water aangelegd. Het verminderen van verhard 
oppervlakte is in verband met het beoogde project in dit geval onvermijdelijk.  
 
Schouwwatergang  
Langs De Passe ligt een schouwwatergang. De schouwgang blijft in dit geval bereikbaar 
voor het uitvoeren van onderhoud. In dit geval vinden er ook geen aanpassingen aan de 
schouwwatergang plaats.  
 
Peilbeheer en drooglegging  
Het plangebied ligt in een peilgebied met een vast peil van -2,70 m NAP. Dit vastgestelde 
peil is een streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en weersomstandig-
heden niet altijd gelijk aan het streefpeil. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt 
tussen de -1,20 m NAP en de -0,80 m NAP.  Het plan voldoet daarmee aan de droogleg-
gingsnormen.  
 
De grondwaterstand is niet gelijk aan het waterpeil in de sloten. Grondwater kan opbollen 
en uitzakken. Om grondwateroverlast te voorkomen is naast de drooglegginsnorm daarom 
ook de ontwateringsdiepte van belang. Bij het bepalen van de aanleghoogte naast de 
drooglegging wordt ook rekening gehouden met voldoende ontwateringsdiepte.  
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Grondwateronttrekking 
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te ver-
lagen om het werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is 
een vergunning of melding nodig. In dit geval is hier geen sprake van.  
 
Toename verhard oppervlak  
Door de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met 2.750 
m². Ter compensatie dient u 275 m2 wateroppervlak aan te leggen. In totaal wordt een 
oppervlakte van 275 m2 aan nieuw oppervlaktewater (sloot) aangelegd. Deze werkzaam-
heden worden opgenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning. Tevens wordt 
een watervergunning aangevraagd voor de toename van het verhard oppervlak. Hiermee 
voldoet het plan aan de compensatienorm. In de omgevingsvergunning voor het onder-
deel ‘afwijken van het bestemmingsplan’ wordt een voorwaardelijke verplichting opge-
nomen waarin staat dat voor de uitvoering van het project een watervergunning in het 
kader van de watercompensatie vereist is. Hiermee wordt watercompensatie geborgd.  
 
Schoon 
Schoonhouden – scheiden – zuiveren  
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelas-
tende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstech-
niek is daarom emissievrij. Ook wordt er gebouwd met milieuvriendelijk en duurzaam ma-
terialen.  
 
Erfafspoeling 
Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht ko-
men. Door mest en perssappen uit de voeropslagen kan verontreiniging worden veroor-
zaakt als deze naar de bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Ook door afstromend 
regenwater dat in contact is geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezem-
schone voeropslag kan het oppervlaktewater verontreinigd worden.  
Erfafspoeling wordt voorkomen door maatregelen te nemen.  
 
Afkoppelen en waterkwaliteit  
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te 
beperken, is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af 
te voeren. In geval van dit bouwplan wordt het hemelwater afkomstig van verhard opper-
vlak geloosd op het oppervlaktewater.  

4.   4. Bodem 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het projectgebied is, dat de kwaliteit ervan zo-
danig dient te zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het 
projectgebied voor de gewenste functie.  
De ontwikkeling vindt plaats op gronden waar op basis van het geldende bestemmings-
plan reeds een agrarische bedrijfsvoering is toegestaan. Hier is geen sprake van een ver-
dachte situatie. 
 
In het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning is een verkennend bodemon-
derzoek niet noodzakelijk omdat in een kapschuur niet langdurig op dezelfde plek mensen 
verblijven. Indien in de schuur bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, dient op basis 
van milieuwetgeving de bodemkwaliteit bij deze activiteiten wel te worden vastgesteld. 
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Doel van dit onderzoek is om in de toekomst bij een bedrijfsbeëindiging te kunnen vast-
stellen of de activiteiten ook daadwerkelijk de bodem hebben verontreinigd.  
 
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het project.  

4.   5. Archeologie 

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze da-
tum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming 
in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in 
werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen 
en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de datum van ingang 
van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erf-
goedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet 
van kracht is. 
 
De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten in-
tact moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in 
de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis 
van historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld. 
 
Om de archeologische waarden voor het projectgebied vast te stellen is de FAMKE kaart 
geraadpleegd. Voor de periode IJzertijd – Middeleeuwen geldt dat bij ingrepen groter dan 
5.000 m2 archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Voor de periode Steentijd – Bronstijd 
geldt voor een gedeelte van het bedrijf een archeologisch onderzoeksplicht (karterend 
onderzoek 1)  bij ingrepen van meer dan 500 m² en voor een gedeelte een onderzoeks-
plicht (karterend onderzoek 2) bij ingrepen groter dan 2.500 m². Met deze ontwikkeling 
wordt een kapschuur van  800 m2 mogelijk gemaakt. Deze valt voor circa 210 m² binnen 
het gebied waarbij ingrepen groter dan 500 m² nodig is en voor de rest in het gebied bij 
ingrepen groter dan 2.500 m². Een uitsnede van het bouwplan in relatie tot de kaart 
Steentijd – Bronstijd  is weergeven in figuur 12. Archeologisch onderzoek is derhalve niet 
noodzakelijk.  
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Figuur 12.  Uitsnede archeologische kaart Steentijd – Bronstijd   

4.   6. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden 
gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan 
het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische waarden 
worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee een sturend onderdeel gewor-
den in de ruimtelijke ordening.  
 
Om de cultuurhistorische waarden vast te stellen is de cultuurhistorische waar-denkaart 
van de provincie Fryslân geraadpleegd. De kaart geeft aan welke cultuurhistorische ele-
menten en structuren op provinciale schaal van betekenis zijn. Binnen het projectgebied is 
geen sprake van beschermde cultuurhistorische waarden. Wel zijn de structuren en ken-
merken van de omgeving, waaronder de verkaveling, van cultuurhistorische betekenis. 
Met dit project vindt geen afbreuk aan de genoemde waarden plaats. Het project wordt 
vanuit cultuurhistorisch oogpunt dan ook uitvoerbaar geacht. 

4.   7. Ecologie 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden 
van de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. De Wet Natuurbescherming 
regelt de bescherming van natuurgebieden. Dit gaat om op Europese niveau aangewezen 
Natura 2000-gebieden. In de provinciale verordening worden gebieden die van belang zijn 
voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) be-
schermd. De bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet na-
tuurbescherming. 
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Gebiedsbescherming 
Het projectgebied maakt geen deel uit van beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde Na-
tura 2000-gebied is de Van Oordt’s Mersken. Rondom het projectgebied is ook geen spra-
ke van beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden. De afstand van het pro-
jectgebied tot aan het beschermde natuurgebieden is dusdanig groot, dat de beoogde 
ontwikkeling hierop geen negatieve invloed heeft. Met de ontwikkeling neemt bovendien 
de veestapel niet toe. Er is om die reden geen sprake van toename van emissie als gevolg 
waarvan significant negatieve effecten kunnen optreden. 
 
Soortenbescherming 
Voor de ontwikkeling worden geen gebouwen gesloopt. Wel wordt voor de ontwikkeling 
een sloot verbreedt en worden een aantal bomen gekapt. Voor het verbreden van de 
sloot wordt gaat per saldo geen leefgebied verloren en wordt de staat van instandhouding 
van beschermde soorten niet aangetast. De werkzaamheden voor de kap van de bomen 
gebeurd buiten het broedseizoen om of op een manier dat vogels niet tot broeden komen 
(vooraf rooien beplantingen).  Tevens wordt voorafgaand aan de kap van de bomen een 
inspectie gedaan naar het voorkomen van soorten. Aantasting van beschermde soorten en 
strijdigheid met de Wet Natuurbescherming wordt daardoor uitgesloten. 
 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Deze schrijft voor dat men verplicht is om alles wat 
redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren 
zo veel mogelijk te voorkomen. 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving 
bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en 
munitie. Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering.  
 
Er wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van 10-6 als 
grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe 
kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt 
kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Ten aanzien van (beperkt) kwets-
bare objecten binnen de GR-contour moet een bestuurlijke verantwoording plaatsvinden. 
 
In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de provincie Fryslân ge-
raadpleegd. Hieruit blijkt dat zich in de nabijheid van het projectgebied geen risicovolle in-
richtingen bevinden. Ook valt het projectgebied niet in de invloedsfeer van een buislei-
ding. Met dit project worden ook geen kwetsbare objecten mogelijk gemaakt en vindt er 
geen toename van het aantal personen plaats, waardoor er geen sprake is van effecten op 
de externe veiligheidssituatie. Aanvullend onderzoek naar het aspect externe veiligheid 
kan dan ook achterwege blijven. 

4.   9. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtver-
ontreiniging, aan te pakken.  
 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het 
aantal verkeersbewegingen in een gebied. Een ontwikkeling dat slechts in zeer beperkte 
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mate bijdraagt aan luchtverontreiniging is op grond van het besluit 'niet in betekenende 
mate' (NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een plan komt hiervoor in 
aanmerking als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Alleen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag wordt hier 
niet aan voldaan. De beoogde activiteiten op het perceel hebben een dergelijke toename 
niet tot gevolg. Het plan betreft slechts de bouw van een nieuwe opslagschuur en de aan-
leg van sleufsilo’s. Ten opzichte van de huidige situatie is de verkeersaantrekkende wer-
king zeer beperkt. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is dan ook niet 
noodzakelijk. 

4.   10. Kabels, leidingen en zoneringen 

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 
gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rond-
om hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen 
vaak om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen 
worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
In het projectgebied is geen sprake van kabels of leidingen die een planologische zone 
hebben.   
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5. UITVOERBAARHEID 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Via de procedure van de omgevingsvergunning kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
van het project worden aangetoond. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momen-
ten waarop gereageerd kan worden op de plannen. 
 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling 
voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp-
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initi-
atief kenbaar te maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de 
besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat 
de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De voorgenoemde procedure toont de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het 
economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door 
de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kos-
tenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
Dit project betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen financiële be-
moeienis heeft. De kosten voor de uitvoering van het project zijn voor rekening van de 
aanvrager. De gemeente heeft hier in feite geen financiële bemoeienis mee. Eventuele 
planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Gezien de solitaire liggen van het 
perceel worden geen planschadeclaims verwacht. Hiermee is de economische haalbaar-
heid voldoende gewaarborgd en uitvoerbaar geacht. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevings-
vergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee het 
bouwen van een nieuwe kapschuur en de bouw van een sleufsilo in afwijking van het be-
stemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 
 
Afweging 
Het project is in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op zowel pro-
vinciaal als gemeentelijk niveau en veroorzaakt geen conflicten met de sectorale wet- en 
regelgeving. Het voornemen is ruimtelijk en functioneel inpasbaar. 
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goe-
de ruimtelijke ordening. 
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datum 12-9-2017
dossiercode    20170912-2-15996

Project: Ruimtelijke onderbouwing Langezwaag - De Plasse 25 (bouw kapschuur)
Gemeente: Opsterland
Aanvrager: Jan-Jacob Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Jan-Jacob Posthumus,

Voor het plan Ruimtelijke onderbouwing Langezwaag - De Plasse 25 (bouw kapschuur) heeft u een watertoets aangevraagd op 
www.dewatertoets.nl. De uitkomst is dat de normale watertoetsprocedure van toepassing is.

Wateraspecten en aandachtspunten 
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

Wateradvies 
Binnen 8 weken kunt u van ons een reactie verwachten waarin wij ingaan op de wateraspecten en aandachtspunten die gelden
voor dit plan. Mochten er nog vragen of aanvullende informatie nodig zijn dan nemen wij contact met u op.

Leidraad watertoets 
Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. In Leidraad
Watertoets staan de uitgangspunten voor alle wateraspecten omschreven waarmee rekening gehouden moet worden en is
informatie te vinden over de te nemen maatregelen. U kunt de Leidraad Watertoets raadplegen via de link: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.

Informatie 
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging, beheer- en onderhoud status van waterobjecten in het plangebied verwijzen
wij u door naar onze algemene site www.wetterskipfryslan.nl

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl

De WaterToets 2014
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Wateradvies  
 
U heeft op 12 september 2017 een digitale watertoets doorlopen voor het plan aan De Plasse 25 te 
Langezwaag. Op het plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing vanwege de toename 
aan verhard oppervlak. Deze e-mail vormt het wateradvies voor dit plan.  
 
Wij adviseren u om het wateradvies mee te nemen in de verdere planvorming. Uit de 
waterparagraaf moet duidelijk blijken wat voor waterbelangen er van toepassing zijn en hoe u hier in 
het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de waterbelangen te borgen op de 
Verbeelding en in de Regels van het plan. 
 
Het plan bestaat uit de bouw van een kapschuur, een sleufsilo en erfverhardingen. Onderstaande 
figuur toont de huidige en toekomstige inrichting van het gebied. 
 

 

 
De huidige situatie (bovenste foto) en de toekomstige inrichting van het plangebied (onderste foto (bron: 
Bouwkundig Bureau Haverkamp)) 
 
Watertoets en Wateradvies 



De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van 
de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan 
veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. In deze email geven wij de wateraspecten aan die 
specifiek op uw plan van toepassing zijn.  
 
Achtergrondinformatie over de verschillende aspecten kunt u vinden in onze Leidraad Watertoets 
die is te raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. In de Leidraad staat ook 
hoe u bij het uitwerken en opstellen van het plan rekening dient te houden met deze wateraspecten 
in bijvoorbeeld de Toelichting, de Regels en op de Verbeelding.  
 

Veilig 
Meerlaagse veiligheid  
Het klimaat verandert en wordt steeds grilliger. Langere perioden van droogte, afgewisseld met 
korte periodes met intensieve buien, zeespiegelstijging en zwaardere stormen. Naast de 
verdedigingswerken moet worden ingezet op aanpassingen in de ruimtelijke ordening en 
calamiteitenbeheersing. Er is in dit verband sprake van meerlaagse veiligheid, dit staat voor 
Veiligheid in drie lagen. In het kader van ruimtelijke ordening is vooral laag 2 van belang. Het gaat er 
dan om dat de ruimte op een duurzame manier wordt ingericht. Bijvoorbeeld door geen gevoelige 
functies te realiseren op plekken die kunnen overstromen.  
 
De maaiveldhoogte in het plangebied varieert en ligt naar schatting tussen de -1,20 m NAP en de -
0,80m NAP. Onder Peilbeheer in dit wateradvies geven wij een advies over de bouwhoogte bekeken 
vanuit de drooglegging. Naast de drooglegging is ook de meerlaagse veiligheid van belang.  
 
Het maatgevend boezempeil ter plaatse van het plangebied is op dit moment bepaald op +0,33 m 
NAP. De regionale waterkering is ontworpen op basis van deze waterstand. Er bestaat een kans dat 
de regionale waterkering doorbreekt. Het is in geval van een doorbraak van de regionale 
waterkering belangrijk de negatieve gevolgen zo klein mogelijk en de gevolgschade zo laag mogelijk 
te houden. Wij adviseren u de bebouwing dusdanig hoog aan te leggen dat er ook bij deze 
maatgevende waterstand geen wateroverlast optreedt.  
 
Het plangebied ligt in een gebied met een overstromingskans van 1:100. Dit betekent dat de 
regionale waterkering is ontworpen op basis van een maatgevend boezempeil met een kans van 
voorkomen van 1/100e per jaar.  
 

Voldoende  
Klimaatadaptatie 
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen 
ingericht worden met het oog op de toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied 
klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter bestand te maken 
tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke 
overstroming. 
 
Bij de inrichting van het plangebied kunt u hier op anticiperen door bijvoorbeeld het percentage 
verhard oppervlak te verminderen en het plangebied groener in te richten. Door nú maatregelen te 
nemen, worden steden en dorpen mooier en wordt grote schade in de toekomst voorkomen. Voor 
veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in 
het proces worden meegenomen. Binnen uw plannen kunt u denken aan het opvangen van 
regenwater van het dak. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor het reinigen van stallen en 
voertuigen.  
 

http://www.wetterskipfryslan.nl/watertoets


Schouwwatergang (paragraaf 4.3.2) 
Langs De Passe ligt een schouwwatergang. De ligging van de schouwwatergang kunt u raadplegen 
op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart. 
 
Schouwwatergangen dienen bereikbaar te blijven voor het uitvoeren van onderhoud. In het kader 
van uw plan zullen geen aanpassingen aan de schouwwatergang plaats vinden.  
 
Peilbeheer (paragraaf 4.3.4) en drooglegging (4.3.7) 
Peilgebied en drooglegging 
Het plangebied ligt in een peilgebied met een vast peil van -2,70 m NAP. Dit vastgestelde peil is een 
streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en weersomstandigheden niet altijd gelijk 
aan het streefpeil. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de -1,20 m NAP en de -
0,80 m NAP.  Het plan voldoet daarmee aan de droogleggingsnormen.  
 
De grondwaterstand is niet gelijk aan het waterpeil in de sloten. Grondwater kan opbollen en 
uitzakken. Om grondwateroverlast te voorkomen is naast de drooglegginsnorm daarom ook de 
ontwateringsdiepte van belang. Wij hebben geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de 
grondwaterstanden op uw locatie. Wij adviseren u wel om bij het bepalen van de aanleghoogte 
naast de drooglegging ook rekening te houden met voldoende ontwateringsdiepte. In paragraaf 
4.3.7 vindt u meer informatie over de ontwateringseisen.  
 
Grondwateronttrekking 
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te verlagen om 
het werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of 
melding nodig. Ook op het lozen van onttrokken grondwater is de meldingsplicht van toepassing. 
Om te weten of u met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact 
opnemen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.  
 
Toename verhard oppervlak (paragraaf 4.3.6) 
In paragraaf 4.3.6 staat achtergrondinformatie over de reden waarom toename van verhard 
oppervlak gecompenseerd dient te worden. De gebiedspecifieke compensatie zoals deze in 
paragraaf 4.3.6.2 van de Leidraad is opgenomen is niet van toepassing. Wij hanteren een 
compensatienorm van 10 %. Voor bebouwd gebied is de ondergrens van 200 m² van toepassing, in 
het buitengebied geldt een ondergrens van 1.500 m².  
 
Door de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met 2.750 m². Ter 
compensatie dient u 275 m2 wateroppervlak aan te leggen. U heeft aangegeven dit te willen 
compenseren door het verbreden van bestaande watergangen. In overleg met Wetterskip 
Fryslân  bepaalt u in een later stadium welke watergangen u wilt verbreden. Deze werkzaamheden 
worden opgenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning. Tevens dient u een 
watervergunning aan te vragen voor de toename van het verhard oppervlak. Hiermee voldoet het 
plan aan de compensatienorm.  
 

Schoon 
Schoonhouden – scheiden – zuiveren (paragraaf 4.4.6) 
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij 
zijn. Ook is het nodig dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  
 
Erfafspoeling 

http://www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart


Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Door 
mest en perssappen uit de voeropslagen kan verontreiniging worden veroorzaakt als deze naar de 
bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Ook door afstromend regenwater dat in contact is 
geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezemschone voeropslag kan het 
oppervlaktewater verontreinigd worden. De initiatiefnemer dient deze erfafspoeling te allen tijde te 
voorkomen door bepaalde maatregelen te nemen. Voor veel maatregelen geldt dat ze het meest 
kosteneffectief zijn, als u deze direct uitvoert bij nieuwe bouwactiviteiten. Voor informatie en advies 
over erfinrichting kunt u contact opnemen met cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân of 
terecht op www.agriwijzer.nl en www.schoonerfschoonwater.nl .  
 
Afkoppelen en waterkwaliteit  
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.  
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze e-mail genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.  
 

Vervolg 
Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u 
kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl).  
 
Meer informatie 
Mocht u vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het plan, dan kunt u 
contact opnemen met de heer R.L. Visser van ons waterschap. De in deze e-mail genoemde 
afdelingen en personen zijn telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van 
Wetterskip Fryslân: 058-292 22 22. 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
 
 
 
drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen.  
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