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1.  Inleiding 

 

1.1  Algemeen 
Aan de Boskdobbe 13 te Frieschepalen is van oorsprong een agrarisch bedrijf gevestigd. De 
bestaande stallen zijn dusdanig verouderd dat deze gesloopt moeten worden. In het 
bestemmingsplan Buitengebied gemeente Opsterland is aan het perceel een bouwperceel 
toegekend.  
Thans wenst initiatiefnemer de bestaande gebouwen te slopen en een nieuwe paardenstal 
te realiseren. De stal zal gebruikt worden voor het huisvesten van paarden en voor de 
werkzaamheden die voortvloeien uit de hoefsmederij.   
 
De voorgenomen wijziging is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Opsterland. De bouw van een deel van de paardenstal annex 
werkplaats ten behoeve van de hoefsmederij vindt plaats buiten het bouwperceel. Het 
college van burgemeester en wethouders van Opsterland heeft echter aangegeven in 
principe en onder voorwaarden medewerking aan de onderhavige plannen te willen 
verlenen. Dit is op 2 november 2015 in een brief van het college bevestigd. Om tot 
vergunningverlening over te kunnen gaan zal een omgevingsvergunningprocedure met 
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden gevolgd. In verband daarmee zal een 
ruimtelijke onderbouwing van de plannen moeten worden ingediend. De onderhavige 
notitie beoogt hier in te voorzien. 

1.2 Projectgebied 
Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden omvat het projectgebied het perceel 
Boskdobbe 13 te Frieschepalen. Het projectgebied is indicatief weergegeven in figuur 1. 

 

figuur 1: projectgebied 
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2.  Projectbeschrijving 
 

2.1 Huidige situatie 
Aan het perceel Boskdobbe 13 is in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente 
Opsterland (vastgesteld op 30 juni 2014 en in werking getreden op 16 september 2015) de 
bestemming “bedrijf” met de functieaanduiding “paardenhouderij” toegekend. Het bedrijf is 
in ontwikkeling. De oude opstallen worden afgebroken en de wens is een nieuwe stal te 
bouwen voor het huisvesten van paarden en een werkplaats in te richten t.b.v. de 
hoefsmederij.  

2.2 Ontstaansgeschiedenis 
Frieschepalen ligt in het noordoosten van de gemeente Opsterland, nabij de grens met de 
provincie Groningen. Het ligt op vrij korte afstand van Siegerswoude en Ureterp. Het dorp is 
gelegen aan de doorgaande weg van Bakkeveen naar de snelweg A7 van Heerenveen naar 
Groningen. Frieschepalen is in de 18e eeuw ontstaan als ontginningsdorp in het 
hoogveengebied. Omstreeks 1850 was de kern, waaromheen zich later de nederzetting zou 
uitbreiden, reeds aanwezig. Deze kern bestond uit een brug over de vaart en enkele 
gebouwen, waaronder een herberg. Na 1850 was sprake van een verdere verdichting van de 
lintbebouwing langs de vaart. 
Van oorsprong  is ter plaatse een melkveebedrijf gevestigd geweest. Initiatiefnemer heeft de 
oude boerderij overgenomen en de bestemming is gewijzigd van agrarisch naar de huidige 
bestemming ‘bedrijf’ met functieaanduiding ‘paardenhouderij’. De voormalig eigenaar hield 
nog hobbymatig dieren. De bestaande stallen zijn sterk verouderd en worden gesloopt. 

 

figuur 2: voormalige boerderij 

2.3. Het initiatief 
Het initiatief behelst een paardenhouderij in combinatie met een hoefsmederij. De nieuwe 
stal wordt deels buiten het toegewezen bouwvlak gerealiseerd. Het buitenterrein wordt 
zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is voor het manouveren met aanhangwagens en 
de stalling van aanhangwagens.  
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De stal is zo ingericht dat ook paarden van derden gehuisvest kunnen worden. Deze 
paarden worden vervolgens door de hoefsmid (initiatiefnemer) voorzien van nieuwe 
hoefijzers. 

De voorgenomen wijziging is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Opsterland. Het college van burgemeester en wethouders van 
Opsterland heeft echter aangegeven in principe en onder voorwaarden medewerking te 
verlenen aan de onderhavige plannen. Dit is op 2 november 2015 in een brief van het college 
bevestigd. Na het volgen van de daartoe noodzakelijke Wabo-procedure zal uiteraard nog 
een definitief besluit worden genomen, waarbij de raad en Provincie Fryslân worden 
betrokken.  

 
Figuur 3. Situering

 



° · » ¬ » ®  ³ ¿  ú   ° ± » ´  ¬ ® ¿
® « · ³ ¬ » ´ · ¶ µ »  ± ® ¼ » ² · ² ¹  » ²  ³ · ´ · » «

 

Ruimtelijke onderbouwing bouw paardenstal annex hoefsmederij M. Verweij te Frieschepalen 
Projectnr: 67430/AJS/JP/014    Drogeham, 21 januari 2016   7. 

3.  Beleid 
 

Nu het onderhavige project niet zondermeer binnen het vigerende planologische-juridische 
kader kan worden ingepast, zal moeten worden aangetoond hoe het project zich verhoudt 
tot het  gemeentelijke en provinciale beleid, alsmede tot overige aspecten die van belang 
zijn voor de planologische inpasbaarheid van het project. In het onderstaande zal hier op 
nader worden ingegaan. 

3.1. Rijksbeleid 
 
SVIR en Barro 
Het beleid van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit van Nederland tot 
2040 is neergelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het Rijk kiest 
voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze 
belangen acht het Rijk zich verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 
13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro) vormt het juridisch kader om het rijksbeleid te waar-
borgen. 
 
Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028): 

1.  Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de  
 ruimtelijk-economische structuur; 

2. Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat; 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

De 13 nationale belangen waarvoor het rijk zich verantwoordelijk acht, vloeien voort uit 
de hier voor genoemde 3 doelen. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en 
beïnvloeden elkaar onderling. In het SVIR is een eerste integrale afweging van deze 
belangen gemaakt.  

De benoemde Rijksbelangen hebben echter geen betrekking op de ontwikkelingen die 
binnen het onderhavige plangebied zijn voorgenomen. 
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3.2. Provinciaal beleid 
In de provinciale Verordening Romte Fryslân 2014 zijn regels gesteld waarmee bij het 
vaststellen van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 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, artikel 6.1.2 . Een paardenhouderij wordt 
vaak gelijkgeschakeld met reguliere grondgebonden agrarische bedrijven 

Het huidige juridische bouwperceel wordt thans niet vergroot. Met een omgevingsver-
gunningprocedure wordt louter mogelijk gemaakt dat de gewenste paardenstal buiten het 
bouwvlak wordt gesitueerd. De oppervlakte van het denkbeeldige bouwperceel dat na 
realisatie in gebruik is voor de grondgebonden veehouderij bedraagt minder dan 1,5 ha.  

Daarmee kan worden geconcludeerd dat het initiatief voldoet aan de Verordening Romte 
2014. De voorgestane uitbreiding is derhalve niet strijdig met het provinciaal beleid. 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Bestuurlijke visie gemeente Opsterland: Romte en Ferskaat 2013 
De toekomstvisie geeft het gewenste langetermijnperspectief van de gemeente aan. Het is 
de bedoeling dat de visie bondig is en krachtig genoeg om de komende jaren als kader te 
kunnen functioneren te midden van alle plannen, projecten en alledaagse werkzaamheden 
van gemeenschap en gemeente. 
Om landschappelijke verrommeling tegen te gaan heeft de gemeente Opsterland in het 
ruimtelijk beleid aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing, cultuurhistorische 
waarden en functieverandering. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het realiseren van meer 
mogelijkheden voor landschappelijke inpassing door gebiedseigen erfbeplantingen en voor 
in het landschap passende architectuur van bedrijfsgebouwen. Als dit een verandering van 
grondgebruik betekent, dan is dat mogelijk zolang het geen afbreuk doet aan de kwaliteit 
van natuur en landschap.  
 
Welstandsnota 2009 
Het welstandsbeleid, herzien in juni 200g, geeft de gemeente de mogelijkheid om de 
cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden die in een bepaald 
gebied aanwezig zijn te benoemen en een rol te laten spelen bij de ontwikkeling en de 
beoordeling van bouwplannen. Door deze gebiedsgerichte aanpak wil de gemeente de 
belangrijke karakteristieken van de bebouwing beschermen en zorgen dat nieuwe ontwik-
kelingen daarop voortbouwen. De gebiedsgerichte aanpak zal eveneens een bijdrage 
kunnen leveren aan een bewustere omgang met de gebouwde omgeving. Door het opstellen 
van welstandsbeleid wil de gemeente een helder, controleerbaar en klantgericht welstands-
toezicht inrichten. Burgers, ondernemers en ontwerpers kunnen in de toekomst in een 
vroeg stadium worden geïnformeerd over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol 
spelen. 
Voor het buitengebied is een regulier ambitieniveau van kracht. De criteria zijn gericht op 
het handhaven en respecteren van de aanwezige basiskwaliteiten. De gewenste paardenstal 
sluit hierbij aan. Uiteraard moet het bouwplan nog worden getoetst door de welstands-
commissie/ adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
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Het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Opsterland  
Het bestemmingsplan regelt het gebruik van gronden, stuurt ontwikkelingen en is het in-
strument dat juridisch vorm krijgt door middel van een verbeelding (een plankaart) en plan-
regels. In het plan is te lezen welke regels gelden voor het bebouwen en gebruiken van 
gronden. Het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Opsterland, vastgesteld op 30 juni 
2014, actualiseert de bestaande verouderde regels uit 1990 en stelt een actueel beheerkader 
voor bestaande functies. 
 
Het buitengebied wordt echter niet ‘op slot’ gezet; er wordt enige ruimte geboden voor 
nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van bestaande functies. Deze nieuwe ontwikkelingen 
zullen echter afgestemd moeten worden op de identiteit van het landschap om de speci-
fieke waarden van het buitengebied te kunnen bewaren en te beschermen. Ingrijpende ont-
wikkelingen worden met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.  
Dergelijke projecten kunnen, als ze zich voordoen, met een omgevingsvergunning of een 
apart bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

Aan het perceel Boskdobbe 13  is de bestemming “bedrijf” (artikel 5) ” met de functieaandui-
ding “paardenhouderij” toegekend. Het houden van paarden is onder deze bestemming toe-
gestaan. Voorts is de dubbelbestemming Waarde- cultuurhistorie gegeven (artikel 24). Een 
deel van de paardenstal annex smederij wordt gebouwd buiten het bouwvlak met de be-
stemming “agrarisch”. De stal is zodanig gesitueerd omdat ten behoeve van de smederij 
paardeneigenaren de ruimte moeten hebben om te kunnen manoeuvreren met de paarden-
karren en aanhangers. Wanneer de stal meer binnen het bouwvlak gelegen komt dan is dit 
niet mogelijk en zijn paarden eigenaren niet in staat om hun paarden ter plaatse te kunnen 
brengen. Dit heeft er mee te maken dat de toegangsweg naar het betreffende perceel nogal 
smal is en geen ruimte biedt om te manoeuvreren.    

De bestemming “bedrijf” (artikel 5) 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven die zijn genoemd in 
categorie 1 en 2 van de als bijlage 2 bij de regels behorende bedrijvenlijst, en ter plaatse van 
de aanduiding paardenhouderij. Een hoefsmederij staat hierin niet genoemd. Op grond van 
artikel 5.6 a. kan worden afgeweken van deze gebruiksregels,  mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 

• de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals opgenomen in bijlage 1; 

• de natuurlijke waarden; 

• de milieusituatie; 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

• de verkeersveiligheid; 

• het verlichtingsniveau tijdens avond- en nachturen. 
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Het bepaalde in lid 5.1 sub a ten behoeve van de vestiging van bedrijven in categorie 3.1 van 
de bijlage 2 opgenomen bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijven die in deze lijst niet worden 
genoemd, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de 
aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, 
stof, gevaar en geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die wel zijn genoemd 
in de categorieën 1, en 2. Een hoefsmederij kan gelijkgesteld worden met de bedrijven ge-
noemd in de bedrijvenlijst 3.1 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o < 200 m2. 
Gezien de omvang van de activiteiten ter plaatse passen de werkzaamheden naar aard en 
omvang binnen de genoemde grenzen. De omgevingsaspecten worden nader uitgewerkt in 
hoofdstuk 4 van deze notitie. 

Bestemming Agrarisch (art. 3) 

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn o.a.  bestemd voor agrarische cultuurgronden. 
Een deel van de gewenste paardenstal/hoefsmederij is gelegen in dit gebied. Op grond van 
artikel 3.8 heeft het bevoegd gezag een wijzigingsbevoegdheid de bestemming te wijzigen in 
de bestemming ‘bedrijf’ in combinatie met wonen wanneer de wijzigingsbevoegdheid 
uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2, 
alsmede bedrijvigheid in categorie 3.1 van dezelfde lijst voor zover deze naar hun aard en 
omvang in het concrete geval vergelijkbaar zijn met bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 
dan wel bedrijven die niet zijn genoemd, maar die naar aard en effecten op het woon- en 
leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, 
voor wat betreft geur, stof, gevaar en geluid kunnen worden gelijkgesteld met bedrijven die 
wel zijn genoemd. Zoals hierboven gesteld kan een hoefsmederij gelijk gesteld worden met 
bedrijven die genoemd zijn op de bedrijvenlijst behorende bij dit bestemmingsplan.  
 

Bestemming Waarde (art. 24) 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorko-
mende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden met reliëf.  
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder 
geval gerekend het graven van een sloot. Om de toename in verharding te compenseren zal 
een nieuwe watergang gegraven moeten worden. Met een omgevingsvergunning kan worden 
afgeweken wanneer geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gaafheid van het 
gebied zoals dat is voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'.  De sloot 
die gegraven wordt doet geen afbreuk aan deze dubbelbestemming. Deze sluit aan op de 
aanwezige kavelstructuur.  
 

Geconcludeerd kan worden dat in principe toepassing kan worden gegeven aan de bedoelde 
wijzigingsbevoegdheid om het bouwvlak te vergroten en aan de genoemde afwijkingsbe-
voegdheid. Voorts zal geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de cultuurhistorie-
sche waarde van het landschap. De gevraagde nieuwe paardenstal annex werkplaats kan 
derhalve overeenkomstig het gemeentelijke beleid deels buiten het bouwvlak worden ver-
gund.                                                                                                                               



° · » ¬ » ®  ³ ¿  ú   ° ± » ´  ¬ ® ¿
® « · ³ ¬ » ´ · ¶ µ »  ± ® ¼ » ² · ² ¹  » ²  ³ · ´ · » «

 

Ruimtelijke onderbouwing bouw paardenstal annex hoefsmederij M. Verweij te Frieschepalen 
Projectnr: 67430/AJS/JP/014    Drogeham, 21 januari 2016   11. 

4.  Omgevingsaspecten 
 

4.1 Algemeen 
Het uitgangspunt is dat met de voorgenomen verandering van het pluimveebedrijf een 
goede omgevingssituatie wordt gehandhaafd. Daarom zijn in het kader van deze ruimtelijke 
onderbouwing diverse omgevingsaspecten beschreven en is onderzocht hoe de voorge-
nomen uitbreiding zich verhoudt tot in dit verband toepasselijke wet- en regelgeving. 

4.2 Milieuzonering 
Ter bescherming van de leefkwaliteit is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tus-
sen milieubelastende en milieugevoelige functies noodzakelijk. Om die reden moet worden 
onderzocht of in de directe omgeving van het perceel milieugevoelige functies aanwezig 
zijn en in welke mate de agrarische activiteiten, die vanuit het plangebied worden 
uitgeoefend, hinderlijk zijn voor deze (gevoelige) functies.  

In de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” zijn de meest voorkomende vormen van 
bedrijvigheid beoordeeld op grond van hun hinderlijkheid en aan de hand daarvan verdeeld 
in een zestal milieucategorieën. Op grond van de mate van milieuhinderlijkheid wordt ge-
adviseerd een bepaalde afstand ten opzichte van gevoelige functies aan te houden, zoals 
woningen, scholen, e.d. Deze afstand normen zijn indicatief van aard.  

Voor paardenstallen wordt geadviseerd een afstand van 50 meter aan te houden ingevolge 
het aspect geur. Het betreft hier indicatieve afstanden. De kortste afstand van de 
emissiepunten van de nieuwe stallen tot gevoelige bebouwing van derden bedraagt ca. 180 
m. Dit betekent dat aan genoemde afstandsnorm wordt voldaan. Bovendien wordt specifiek 
voldaan aan de afstanden ingevolge Wet geurhinder veehouderijen. 

4.3 Luchtkwaliteit 
In de Wet luchtkwaliteit (2007) zijn normen opgenomen voor de kwaliteit van de buiten-
lucht. Deze normen hebben betrekking op de concentraties in de buitenlucht van een aantal 
luchtverontreinigende stoffen. Het betreft de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, fijn stof 
(PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen. Deze wetgeving vloeit voort uit normen 
voor luchtkwaliteit die door de Europese Unie zijn gesteld. 

Om aan deze Europese normen te voldoen zijn in Nederland extra maatregelen nodig, met 
name voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De Nederlandse overheid heeft hiervoor 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld. Projecten die van 
dit NSL deel uit maken hoeven niet afzonderlijk aan de wettelijke normen te worden 
getoetst. De nieuw vestiging van het onderhavige agrarische bedrijf vormt geen NSL-project, 
zodat een afzonderlijke toetsing aan de Wet Luchtkwaliteit vereist is. 

Op grond van de wet moet een bestuursorgaan bij onder meer het opstellen van een 
bestemmingsplan dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit aantonen dat bij de 
uitvoering van dat plan: 
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• de wettelijke grenswaarden voor de genoemde stoffen niet worden overschreden, 
dan wel; 

 
• bij een beperkte toename van de concentratie van één of meer van de genoemde 

stoffen door een met het project samenhangende maatregel/effect de luchtkwaliteit 
per saldo verbetert, dan wel; 
 

• het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof 
waarvoor een grenswaarde is opgenomen. 

In het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" (hierna: Besluit 
nibm) is het begrip 'niet in betekenende mate' nader uitgewerkt. Wanneer de bijdrage van 
het project aan de concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) niet groter is 
dan 3% van de wettelijke grenswaarden voor die stoffen, draagt het project niet in bete-
kenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor bepaalde landbouwin-
richtingen wordt op voorhand al aangenomen dat zij niet in betekenende mate zullen 
bijdragen aan de luchtkwaliteit. Deze zijn opgenomen in een ministeriële regeling (Regeling 
niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteit)). Deze regeling is echter niet van 
toepassing op paardenhouderijen. 

Verkeer en luchtkwaliteit 
De vestiging van de inrichting ten opzichte van de vigerende situatie zal gezien de 
oprichting van een paardenhouderij annex hoefsmederijen een toename van het aantal 
vervoersbewegingen met zich mee brengen. Er zal wel voer worden aangeleverd, maar door 
efficiënte bevoorrading brengt dit geen extra vervoersbewegingen met zich mee. Ten 
aanzien van de hoefsmederij is initiatiefnemer veel op locatie aan het werk. Ook worden 
paarden door eigenaren gebracht en gehaald. Dit brengt wel een kleine toename met zich 
mee van circa 2 vervoersbewegingen per dag. Als gevolg hiervan zal ook de uitstoot van 
PM10 en NO2 iets toenemen, maar zal nihil zijn. 
 
Geur  
De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor geur. Deze wet geeft nor-
men voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig ob-
ject. Deze normen hebben enkel betrekking op geur die vrijkomt bij het houden van dieren 
in stallen. Andere geurbronnen, zoals de opslag van veevoer en mest buiten gebouwen, 
mestverspreiders en dergelijke worden niet door de wet geregeld. 

Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen in de Regeling geurhinder en 
veehouderij, wordt de geurbelasting berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-
stacks vergunning. Voor overige veehouderijen geldt een vaste afstand. Voor paardenhou-
derijen is dit 50 meter. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan.  
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4.4 Ecologie 

4.4.1 Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet (Ff-wet) heeft ten doel in het wild levende planten en dieren te 
beschermen. Handelen dat deze doelstelling in gevaar brengt is in strijd met de wet. 

Het onderzoeksgebied bestaat uit de plaats waar sedert jaren akkerbouwgewassen worden 
verbouwd. De vegetatie op het terrein buiten het bouwvlak  is derhalve vrij soortenarm en 
beschermde soorten of soorten van de Rode Lijst zijn niet aangetroffen. Alle voorkomende 
planten zijn (zeer) algemeen en duiden op voedselrijke omstandigheden.   

De bouw van de stal voor zover gelegen buiten het bouwvlak zal de gunstige staat van 
instandhouding niet in gevaar brengen. 

4.4.2 Natuurbeschermingswet 
Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen werken de lidstaten 
van de Europese Unie samen aan een Europees netwerk van natuurgebieden, het Natura 
2000-netwerk. De aanwijzing van Nederlandse natuurgebieden die deel uitmaken van dit 
netwerk is inmiddels in gang gezet. Natura 2000-gebieden in Nederland worden beschermd 
door de Natuurbeschermingswet 1998. 

Om schade aan natuurwaarden binnen Natura 2000-gebieden te voorkomen bepaalt de 
Natuurbeschermingswet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de 
habitats kunnen verslechteren, of die een verstorend effect kunnen hebben op de 
aanwezige soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning.  

Het plangebied zelf valt niet binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied. Op een 
afstand van ca. 4 kilometer ligt het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied welke voor 
verzuring gevoelig is; de Bakkeveense duinen. De ammoniak depositie is zo gering dat er 
geen nadelige gevolgen optreden op voornoemde Natura 2000-gebied. De berekening van de 
depositie is uitgevoerd met het rekenprogramma Aerius en is als bijlage bij deze notitie 
gevoegd. 

4.5 Externe veiligheid 

4.5.1. Algemeen 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of trans-
portroutes voor gevaarlijke stoffen. Op beide categorieën is verschillende wet- en regel-
geving van toepassing. 

4.5.2. Externe veiligheid inrichtingen 
Op grond van het Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) moet afstand worden aan-
gehouden tussen risicovolle en risicogevoelige functies. Risicovolle functies betreffen 
hoofdzakelijk bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, welke veiligheidsrisico's ople-
veren voor hun directe omgeving. Het agrarisch bedrijf en de daarbij behorende nevenacti-
viteiten vormen geen inrichting die onder de werkingssfeer van het Bevi valt. 
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4.5.3. Weg- en railtransport gevaarlijke stoffen 
De huidige regelgeving voor transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water staat 
beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (Crnvgs, ook wel 
circulaire genoemd), die naar verwachting zal worden vervangen door het 'Besluit 
transportroutes externe veiligheid' (Btev)). 

Het bedrijf is gelegen aan de Boskdobbe. Over deze weg vinden geen bijzonder gevaarlijke 
transporten plaats. Deze transporten maken gebruik van de route via de A7. Buiten het 
plangebied komen geen andere wegen of spoorlijnen voor die in dit opzicht 
veiligheidsrisico's met zich meebrengen.  

4.5.4. Transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen 
Voor transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen geldt per 1 januari 2011 het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de nabijheid van het projectgebied,  zijn                  
- ingevolge de risicokaart Nederland-  geen buisleidingen voor transport van gevaarlijke 
stoffen (hoofdgastransportleiding) als bedoeld in voornoemd besluit aanwezig. Bovendien is 
een paardenstal geen kwetsbaar object. Er bestaan derhalve geen belemmeringen voor de 
uitvoering van het plan op het gebied van externe veiligheid. 

4.6 Water 
Vanwege het belang van het water in de ruimtelijke ordening, moet bij nieuwe ruimtelijke 
projecten worden aangegeven op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de 
gevolgen voor de waterhuishouding. De verplichting hiertoe vloeit voort uit het bepaalde 
hieromtrent in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Waterschappen moeten daarom in 
een vroeg stadium betrokken worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Een digitale 
watertoets is  uitgevoerd. Daar vloeit uit voort dat een zgn. normale procedure kan worden 
gevolgd (bijlage 3). Dit betekent dat het Wetterskip met initiatiefnemer gaat overleggen hoe 
rekening kan worden gehouden met de waterhuishouding. Naar verwachting zal een 
bestaande watergang in de directe omgeving daarvoor worden verbreed zodat daarmee 
voldoende compensatie wordt behaald.  

4.7 Bodem 
Het uitgangspunt wat betreft de bodemkwaliteit in het projectgebied is dat de kwaliteit 
ervan zodanig dient te zijn, dat er geen risico’s voor de volksgezondheid ontstaan. 
Daarnaast is op grond van de Woningwet/Bouwverordening de initiatiefnemer verplicht om 
bij de aanvraag omgevingsvergunning een rapportage van de bodemgesteldheid te voegen.  
Dit is alleen anders als er niet frequent en langdurig mensen verblijven in de gewenste 
stallen. Dit is het geval. Gezien de hoefsmederij niet dagelijks wordt gebruikt. In overleg met 
het bevoegd gezag zal bepaald worden of een bodemonderzoek hier noodzakelijk is. 

4.8 Kabels en leidingen 
In het projectgebied en de directe omgeving daarvan komen geen kabels en/of leidingen 
voor die in planologisch opzicht relevant zijn voor het project gebied. 

4.9 Geluid  
De belangrijkste geluidbronnen van de paardenhouderij annex hoefsmederij zijn de 
verkeersbewegingen ten tijde van de levering van voer, het halen en brengen van de 
paarden en de smederij werkzaamheden. De smederij werkzaamheden vinden inpandig 
plaats en zijn vergelijkbaar met lichte metaal bewerkingswerkzaamheden. Daarnaast de 
dichtstbijzijnde (bedrijfs)woning van derden ligt op geruime afstand (ca. 180 m) waardoor 
de kans op overlast nihil wordt geacht. 
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4.10 Archeologie 
Ingevolge de archeologische kaart FAMKE van de Provinsje Fryslân laat zowel voor de 
periode ijzertijd-middeleeuwen als voor de periode steentijd-bronstijd zien dat 
archeologisch onderzoek ter plaatse niet noodzakelijk is.   

4.11 Landschappelijke inpassing 
In een schrijven d.d. 2 november 2015 deelt het college initiatiefnemer het navolgende mee: 

In verband met de cultuurhistorische waarde van het gebied moet de landschappelijke 
inpassing in het plan worden meegenomen. 

Op de bijgevoegde tekening (bijlage 4) is aangegeven hoe de stal landschappelijk wordt 
ingepast. Het geheel sluit aan bij de streekeigen beplanting waardoor de nieuwe stal op gaat 
in het heersende landschap beeld  

Een goede landschappelijke inpassing lijkt daarmee gewaarborgd.  
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5.  Uitvoerbaarheid 
 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
omgevingsvergunning waarbij van het vigerende bestemmingsplan wordt afgeweken. 
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid. 

5.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het ontwerp van de omgevingsvergunning zal overeenkomstig de openbare voorbereidings-
procedure van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Tijdens deze 
termijn kunnen door derden zienswijzen worden ingediend. Hier uit zal blijken of er 
maatschappelijk draagvlak voor het initiatief bestaat. 

5.2 Economische uitvoerbaarheid 
Het project betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen financiële 
bemoeienis heeft. De aanvrager draagt de kosten voor de procedure en de uitvoering van 
het project zelf. Hiervoor zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar. Het project 
wordt economisch uitvoerbaar geacht. Dit eens temeer nu het bevoegd gezag een 
planschadeovereenkomst met initiatiefnemer sluit.  

5.3 Overleg ex artikel 3.1 Bro 
In het kader van het wettelijk verplichte overleg hebben B&W de aanvraag omgevingsver-
gunning voor het voornemen voorgelegd aan de provincie Fryslân.  
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Bijlage 1. Berekening ammoniakdepositie 
  



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

S4S527P6pnZV (18 januari 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Dhr. M. Verweij Boskdobbe 13, 9249 NR Frieschepalen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Paardenstal S4S527P6pnZV

Datum berekening Rekenjaar

18 januari 2016, 12:31 2015

Totale emissie Situatie 1

NOx -

NH3 80,00 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting Gewenste situatie

S4S527P6pnZV (18 januari 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Paardenstal
Locatie (X,Y) 210429, 568967
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 80,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

16 NH3 5,000 80,00 kg/j

S4S527P6pnZV (18 januari 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

S4S527P6pnZV (18 januari 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag
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vergunningaanvraag
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2014-handboek

S4S527P6pnZV (18 januari 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Bijlage 2.  Terreinindelingstekening 
  



HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA

HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA HWA

 De gehele paardenstal is lichte industriefunctie.
 De nieuwe werktuigenberging heeft een totale oppervlakte van ca. 729m².
 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D

bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Deze eis geldt niet voor de bovenzijde van het dak.
 Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan aangegeven

brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
 Voor het binnenoppervlakte geldt voor het beloopbaar vlak voor personen bestemde vloer, een
 Vorstbestendige sproeischuimblusser met een inhoud van ten minste 6 kg,

geschikt voor de brandklassen A, B en C. plaatsen volgens NEN 4001

werk nr: schaal: blad:

datum

betreft:

opdrachtgever:

project:

wijz. A
wijz. B

wijz. C
wijz. D
wijz. E

15012
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Bijlage 3. Watertoets 
  



datum 19-1-2016
dossiercode    20160119-2-12292

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Hoefsmederij Verweij
gemeente: Opsterland

Gegevens plan

Hoefsmederij Martijn Verweij B.V. is voornemens de bestaande stallen op dit perceel te slopen en hiervoor in de plaats een
moderne paardenstal in combinatie met een werkplaats voor de hoefsmederij te realiseren. De nieuw te bouwen loods is 600
m2 en ligt deels buiten het bouwvlak.

oppervlak: 600 m2
adres: Boskdobbe 13, 9249 NR Frieschepalen
kadastraal adres: gemeente Ureterp, sectie G nummer 1102
tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_B-50 Verweij.pdf

opmerkingen:

Gegevens aanvrager

T. Veenstra
Pietersma en Spoelstra ruimtelijke ordening en milieuadviseurs
Postbus 31
9289 ZH Drogeham
T: 0512 369900
E: tveenstra@psrom.nl

Gegevens gemeente

gemeente: Opsterland
contactpersoon: dhr. J. van Bergen
T: 0512 386304
E: gemeente@opsterland.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Opsterland

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?
Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee



Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2?
Antwoord: ja

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?
Antwoord: 600

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?
Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?
Antwoord: ja

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Normale procedure

De WaterToets 2014
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Ruimtelijke onderbouwing bouw paardenstal annex hoefsmederij M. Verweij te Frieschepalen 
Projectnr: 67430/AJS/JP/014    Drogeham, 21 januari 2016   20. 

Bijlage 4.  Inpassingsplan 
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	.
	Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden omvat het projectgebied het perceel Boskdobbe 13 te Frieschepalen. Het projectgebied is indicatief weergegeven in figuur 1.

	.
	Aan het perceel Boskdobbe 13 is in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Opsterland (vastgesteld op 30 juni 2014 en in werking getreden op 16 september 2015) de bestemming “bedrijf” met de functieaanduiding “paardenhouderij” toegekend. Het bedrijf is i
	Frieschepalen ligt in het noordoosten van de gemeente Opsterland, nabij de grens met de provincie Groningen. Het ligt op vrij korte afstand van Siegerswoude en Ureterp. Het dorp is gelegen aan de doorgaande weg van Bakkeveen naar de snelweg A7 van Heerenve
	Het initiatief behelst een paardenhouderij in combinatie met een hoefsmederij. De nieuwe stal wordt deels buiten het toegewezen bouwvlak gerealiseerd. Het buitenterrein wordt zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is voor het manouveren met aanhangwagen

	.
	De stal is zo ingericht dat ook paarden van derden gehuisvest kunnen worden. Deze paarden worden vervolgens door de hoefsmid (initiatiefnemer) voorzien van nieuwe hoefijzers. De voorgenomen wijziging is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingspl

	.
	Nu het onderhavige project niet zondermeer binnen het vigerende planologische-juridische kader kan worden ingepast, zal moeten worden aangetoond hoe het project zich verhoudt tot het  gemeentelijke en provinciale beleid, alsmede tot overige aspecten die va
	Het beleid van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit van Nederland tot 2040 is neergelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voo
	De 13 nationale belangen waarvoor het rijk zich verantwoordelijk acht, vloeien voort uit de hier voor genoemde 3 doelen. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. In het SVIR is een eerste integrale afweging van deze bela

	.
	In de provinciale Verordening Romte Fryslân 2014 zijn regels gesteld waarmee bij het vaststellen van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. In een ruimtelijk plan kan een bestaand bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch bedrijf een uitbrei
	De toekomstvisie geeft het gewenste langetermijnperspectief van de gemeente aan. Het is de bedoeling dat de visie bondig is en krachtig genoeg om de komende jaren als kader te kunnen functioneren te midden van alle plannen, projecten en alledaagse werkzaam
	Het welstandsbeleid, herzien in juni 200g, geeft de gemeente de mogelijkheid om de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden die in een bepaald gebied aanwezig zijn te benoemen en een rol te laten spelen bij de ontwikkeling en de be

	.
	Het bestemmingsplan regelt het gebruik van gronden, stuurt ontwikkelingen en is het in-strument dat juridisch vorm krijgt door middel van een verbeelding (een plankaart) en plan-regels. In het plan is te lezen welke regels gelden voor het bebouwen en gebru
	bedrijven die zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de als bijlage 2 bij de regels behorende bedrijvenlijst, en ter plaatse van de aanduiding
	, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
	de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals opgenomen in bijlage 1;
	de natuurlijke waarden;
	de milieusituatie;
	de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
	de verkeersveiligheid;
	het verlichtingsniveau tijdens avond- en nachturen.

	.
	Het bepaalde in lid 5.1 sub a ten behoeve van de vestiging van bedrijven in categorie 3.1 van de bijlage 2 opgenomen bedrijfsactiviteiten dan wel bedrijven die in deze lijst niet worden genoemd, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en lee
	Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken wanneer geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gaafheid van het gebied zoals dat is voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'.  De sloot die gegraven wordt doet geen afbreuk aan deze

	.
	Het uitgangspunt is dat met de voorgenomen verandering van het pluimveebedrijf een goede omgevingssituatie wordt gehandhaafd. Daarom zijn in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing diverse omgevingsaspecten beschreven en is onderzocht hoe de voorge-nom
	Ter bescherming van de leefkwaliteit is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tus-sen milieubelastende en milieugevoelige functies noodzakelijk. Om die reden moet worden onderzocht of in de directe omgeving van het perceel milieugevoelige functies a
	In de Wet luchtkwaliteit (2007) zijn normen opgenomen voor de kwaliteit van de buiten-lucht. Deze normen hebben betrekking op de concentraties in de buitenlucht van een aantal luchtverontreinigende stoffen. Het betreft de stoffen zwaveldioxide, stikstofdio

	.
	de wettelijke grenswaarden voor de genoemde stoffen niet worden overschreden, dan wel;
	bij een beperkte toename van de concentratie van één of meer van de genoemde stoffen door een met het project samenhangende maatregel/effect de luchtkwaliteit per saldo verbetert, dan wel;
	het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen. In het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" (hierna: Besluit nibm) is het begrip 'niet in betekenende mate
	De vestiging van de inrichting ten opzichte van de vigerende situatie zal gezien de oprichting van een paardenhouderij annex hoefsmederijen een toename van het aantal vervoersbewegingen met zich mee brengen. Er zal wel voer worden aangeleverd, maar door ef
	De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor geur. Deze wet geeft nor-men voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig ob-ject. Deze normen hebben enkel betrekking op geur die vrijkomt bij het houden van d

	.
	De Flora- en faunawet (Ff-wet) heeft ten doel in het wild levende planten en dieren te beschermen. Handelen dat deze doelstelling in gevaar brengt is in strijd met de wet. Het onderzoeksgebied bestaat uit de plaats waar sedert jaren akkerbouwgewassen worde
	Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen werken de lidstaten van de Europese Unie samen aan een Europees netwerk van natuurgebieden, het Natura 2000-netwerk. De aanwijzing van Nederlandse natuurgebieden die deel uitmaken van dit ne
	Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of trans-portroutes voor gevaarlijke stoffen. Op beide categorieën is verschillende w
	Op grond van het Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) moet afstand worden aan-gehouden tussen risicovolle en risicogevoelige functies. Risicovolle functies betreffen hoofdzakelijk bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, welke veiligheidsris

	.
	De huidige regelgeving voor transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water staat beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (Crnvgs, ook wel circulaire genoemd), die naar verwachting zal worden vervangen door het 
	Voor transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen geldt per 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de nabijheid van het projectgebied,  zijn - ingevolge de risicokaart Nederland-  geen buisleidingen voor transport van
	Vanwege het belang van het water in de ruimtelijke ordening, moet bij nieuwe ruimtelijke projecten worden aangegeven op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. De verplichting hiertoe vloeit voort uit het bepa
	Het uitgangspunt wat betreft de bodemkwaliteit in het projectgebied is dat de kwaliteit ervan zodanig dient te zijn, dat er geen risico’s voor de volksgezondheid ontstaan. Daarnaast is op grond van de Woningwet/Bouwverordening de initiatiefnemer verplicht 
	In het projectgebied en de directe omgeving daarvan komen geen kabels en/of leidingen voor die in planologisch opzicht relevant zijn voor het project gebied.
	De belangrijkste geluidbronnen van de paardenhouderij annex hoefsmederij zijn de verkeersbewegingen ten tijde van de levering van voer, het halen en brengen van de paarden en de smederij werkzaamheden. De smederij werkzaamheden vinden inpandig plaats en zi

	.
	Ingevolge de archeologische kaart FAMKE van de Provinsje Fryslân laat zowel voor de periode ijzertijd-middeleeuwen als voor de periode steentijd-bronstijd zien dat archeologisch onderzoek ter plaatse niet noodzakelijk is.
	In een schrijven d.d. 2 november 2015 deelt het college initiatiefnemer het navolgende mee:
	Op de bijgevoegde tekening (bijlage 4) is aangegeven hoe de stal landschappelijk wordt ingepast. Het geheel sluit aan bij de streekeigen beplanting waardoor de nieuwe stal op gaat in het heersende landschap beeld Een goede landschappelijke inpassing lijkt 

	.
	Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een omgevingsvergunning waarbij van het vigerende bestemmingsplan wordt afgeweken. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
	Het ontwerp van de omgevingsvergunning zal overeenkomstig de openbare voorbereidings-procedure van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn kunnen door derden zienswijzen worden ingediend. Hier uit zal blijken of er maat
	Het project betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen financiële bemoeienis heeft. De aanvrager draagt de kosten voor de procedure en de uitvoering van het project zelf. Hiervoor zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar. Het pro
	In het kader van het wettelijk verplichte overleg hebben B&W de aanvraag omgevingsver-gunning voor het voornemen voorgelegd aan de provincie Fryslân.


