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Ruimtelijke onderbouwing It West 42 te Augustinusga 

Gemeente Achtkarspelen 

Ruimtelijke onderbouwing “het bouwen van een ligboxenstal" op het perceel It 

West 42 te Augustinusga 

 

 

1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking 

Op 19 april 2012 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen 

van een ligboxenstal op het perceel It West 42 te Augustinusga (kadastrale gemeente 

Drogeham, sectie C, nummer 589). De eigenaar van het agrarische bedrijf, de heer S. 

Nicolaï, wil de stal met een oppervlakte van 770 m² achter de woning van It West 44 

bouwen ten behoeve van de uitbreiding van zijn bedrijf. Het betreffende perceel heeft 

geen bouwvlak in het geldende bestemmingsplan en de te bouwen stal is daarmee 

strijdig met het bestemmingsplan. 

Om het plan te kunnen realiseren zal een omgevingsvergunning met afwijking moeten 

worden verleend (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo). Deze ruimtelijke 

onderbouwing dient als motivering van deze afwijking. Deze ruimtelijke onderbouwing 

vormt ook de planologische toets, als aanvulling op het advies van de Nije Pleats. 

 

1.2 Ligging van het projectgebied 

De projectlocatie ligt ten westen van de kern Augustinusga, aan de verbindingsweg met 

Drogeham. De ligging van de projectlocatie is vastgelegd in een digitale verbeelding. 

Onderstaand kaartje geeft de globale ligging de locatie weer. Het groene kruis geeft de 

voorgenomen locatie van de nieuwe stal weer. 

 

 

 

 

1.3 Geldend planologisch regiem 
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De projectlocatie valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied en heeft daarin de 

bestemming ‘gronden bestemd voor agrarische doeleinden, kategorie AG-E’. Op grond 

van de planregels mogen deze gronden gebruikt worden voor bewerking en/of beweiding 

door een agrarisch bedrijf. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart 

aangegeven bouwvlak worden gebouwd. Voor het betreffende projectgebied is geen 

bouwvlak aanwezig. De te bouwen ligboxenstal is daarom strijdig met het 

bestemmingsplan.  

 

 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

 

Op 19 april 2012 is er een verzoek ingediend voor het bouwen van een ligboxenstal op 

het perceel It West 42 te Augustinusga. Met deze nieuwe stal wil de familie Nicolai de 

bedrijfsvoering vergroten en ruimte verkrijgen om meer vee te kunnen huisvesten. 

Samen met de Nije Pleats is een advies opgesteld waarmee een integrale afweging 

gemaakt wordt van de belangen van alle betrokkenen. In dit advies is onder andere 

aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de stal. De meest geschikte 

locatie voor de stal die uit het Nije Pleats overleg is voortgekomen is een locatie op een 

naastliggend perceel. De ligboxenstal van 770 m² zal achter de woning van It West 44 

gerealiseerd worden.  

Het advies van de Nije Pleats is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente 

Achtkarspelen. Het advies is overgenomen in de beoordeling van de aanvraag. De 

gemeente ziet geen aanleiding om af te wijken van dit advies. 

 

 

3. ONDERZOEK 

 

3.1 Algemeen 

 

Provinciaal en gemeentelijk beleid 

 

Bestemmingsplan 

In de planregels van het geldende bestemmingsplan buitengebied is geen mogelijkheid 

opgenomen om vrijstelling te verlenen voor het realiseren van bouwwerken buiten het 

bouwvlak. Ook is hiervoor geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  

 

Kadernota Buitengebied en toekomstig beleid 

Het perceel It West 42 te Augustinusga heeft geen bouwvlak toegekend gekregen in het 

bestemmingsplan Buitengebied van 1992. Op het perceel is echter al jarenlang een 

agrarisch bedrijf gevestigd. De bedoeling is dan ook om het perceel in het nieuwe 

bestemmingsplan Buitengebied een bouwvlak te geven van ongeveer 1 hectare.   

In de Kadernota Buitengebied zijn de contouren voor het nieuwe bestemmingsplan 

Buitengebied opgenomen. Agrarische bedrijven die als zodanig in gebruik zijn krijgen de 

agrarische bestemming toegekend, met een bouwvlak van ten hoogste 1,5 hectare groot.  

Vooruitlopend op dit nieuwe beleid voor het buitengebied kan worden afgeweken van het 

geldende bestemmingsplan. Omdat de gemeente wel grip wil houden op de 

schaalvergroting binnen de agrarische sector, worden uitbreidingen in een aantal 

gevallen begeleid door de Nije Pleats gedachte. In onderhavig plan is dit ook het geval 

geweest. 

 

Verordening Romte 

In de verordening Romte van de provincie Fryslân wordt ruimte gegeven aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. In geval van schaalvergroting wordt 

ingezet op de blijvende herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen in Fryslân. 

Bij de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijke 

situering van belang.  
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Welstandsnota en monumenten 

De welstandscommissie heeft het bouwplan getoetst aan de welstandsnota en is van 

oordeel dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij zien geen aanleiding 

van dit advies af te wijken.  

In de nabijheid van het projectgebied liggen geen monumenten. 

 

Verkeersaspecten en parkeren 

Om de woning en de agrarische opstallen op het perceel aan It West 42 te bereiken moet 

gebruik worden gemaakt van de bestaande inrit. Het betreft een stal voor eigen gebruik, 

hierdoor bestaat er geen reden om aan te nemen dat de verkeersintensiteit aanzienlijk 

toeneemt. Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid.  

 

3.2 Milieuaspecten 

 

Geurhinder  

Op grond van de Wet geurhinder moet bij de bouw van een stal rekening gehouden 

worden met afstanden tot woningen in de directe omgeving. In dit geval bedraagt de 

minimale afstand 50 meter. In het Nije Pleats advies is de afstand van 50 meter uit de 

gevels van omliggende woningen in kaart gebracht met behulp van cirkels. De 

voorgenomen locatie van de nieuwe stal valt buiten deze cirkels. Daarmee is de bouw 

van de stal niet in strijd met de Wet geurhinder.   

 

Bodemonderzoek 

Voor het aspect bodem is de aanvrager gevraagd een formulier historische toets in te 

vullen. Na beoordeling van dit formulier is gebleken dat er op het perceel geen 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook zijn er bij de gemeente 

Achtkarspelen geen gegevens bekend over (voormalige) bodembedreigende activiteiten 

op het perceel. Daarom kan vrijstelling verleend worden voor het doen van 

bodemonderzoek.  

 

Geluidhinder 

Het realiseren van de ligboxenstal valt buiten de werkingsfeer van de Wet Geluidhinder 

en daarom is geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.  

 

Luchtkwaliteit 

Veranderingen in de luchtkwaliteit worden grotendeels veroorzaakt door de toename van 

het verkeer. Als aannemelijk is dat er geen sprake is van een feitelijke of dreigende 

overschrijding van een grenswaarde, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen 

belemmering voor het project. In dit geval is er van een feitelijke of dreigende 

overschrijding geen sprake. In de provincie Fryslân zijn de achtergrondconcentraties 

PM10 en NO2 laag. De afgelopen jaren zijn berekeningen uitgevoerd voor verschillende 

provinciale wegen met de hoogste verkeersintensiteiten. De uitkomsten hiervan geven 

aan dat de grenswaarden niet worden overschreden. Nu op de drukste wegen in onze 

provincie de grenswaarden niet worden overschreden kan gelet op de verkeersintensiteit 

op It West worden geconcludeerd dat een overschrijding van grenswaarden niet te 

verwachten is. 

 

Er zal een melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer moeten plaatsvinden. 

 

3.3 Externe veiligheid 

Uit de Risicokaart van de provincie Fryslân blijkt dat er in de nabijheid van de 

projectlocatie geen risicovolle inrichtingen zijn. Ook voegt het bouwplan geen nieuwe 

risicobron toe. 

 

3.4 Archeologie 
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Voor het onderdeel archeologie is de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra 

(FAMKE) geraadpleegd. Uit de advieskaart steentijd-bronstijd blijkt dat de gronden vallen 

binnen het advies 'onderzoek bij grote ingrepen'. Van deze gebieden wordt vermoed, op 

basis van eerder onderzoek, dat eventuele archeologische resten uit de steentijd al 

ernstig verstoord zijn. Voor de meeste kleine ingrepen acht de provincie dan ook geen 

onderzoek noodzakelijk. Een uitzondering wordt gemaakt voor zeer grote ingrepen van 

meer dan 2,5 hectare.  

Uit de advieskaart ijzertijd-middeleeuwen blijkt dat de gronden vallen binnen karterend 

onderzoek 3. In deze gebieden kunnen zich archeologische resten bevinden uit de 

periode ijzertijd-middeleeuwen. Het gaat hier dan met name om vroeg en vol-

middeleeuwse veenontginningen. Daarbij bestaat de kans dat er zich huisterpjes uit deze 

tijd in het plangebied bevinden. Ook de wat oudere boerderijen kunnen archeologische 

sporen of resten afdekken, hoewel de veengronden eromheen al afgegraven zijn. De 

provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer 5000 m² een historisch en karterend 

onderzoek te verrichten, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan eventuele 

Romeinse sporen en/of vroeg-middeleeuwse ontginningen.  

Van een ingreep van meer dan 5000 m² (en dus meer dan 2,5 hectare) is in onderhavig 

plan geen sprake. Archeologisch onderzoek is daarom niet nodig.  

 

3.5 Flora en fauna 

De aanvraag betreft het bouwen van een ligboxenstal op het perceel naast de boerderij. 

De betreffende locatie van de nieuwe stal is in het huidige bestemmingsplan bestemd 

voor agrarische gronden, en is in gebruik als weiland. De oppervlakte van de stal zal 770 

m² bedragen. In het kader van de goede ruimtelijke onderbouwing dient getoetst te 

worden of het plan uitvoerbaar is op het gebied van de flora en fauna. Daartoe heeft de 

adviesbureau Altenburg & Wymenga in opdracht van de initiatiefnemer een flora- en 

fauna onderzoek uitgevoerd (projectcode 1984wea, d.d 25 juli 2012). De ecologische 

beoordeling is bij deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd (zie bijlage 1, p. 6). Uit de 

resultaten van dit onderzoek blijkt dat de bouw van de ligboxenstal geen conflicten 

veroorzaakt met de  Flora- en faunawet ten aanzien van gebiedsbescherming en 

soortbescherming. In het onderzoeksrapport wordt nog wel aangegeven dat verstoring 

van broedende vogels en hun nesten moet worden voorkomen. Ook verstoring van 

vliegroutes van vleermuizen door licht moet beperkt worden. De initiatiefnemer wordt 

aanbevolen hier rekening mee te houden bij het plaatsen van (buiten)verlichting. Wij 

zullen de initiatiefnemer informeren over de handreiking lichtuitstoot van veestallen. 

 

3.6 Waterhuishouding 

De aanvraag is aangemeld bij het Wetterskip Fryslân via de digitale watertoets waaruit 

blijkt dat de 'normale procedure' moet worden doorlopen. De reden hiervoor is dat er een 

toename in verharding zal worden gerealiseerd van meer dan 200 m². In het wateradvies 

(d.d. 27 augustus 2012) geeft het Wetterskip aan dat de toename van het verhard 

oppervlak gecompenseerd moet worden door 10% van de toename van verhard 

oppervlak als nieuw oppervlaktewater aan te leggen. De nieuwe stal heeft een 

oppervlakte van ongeveer 770 m². Daarnaast zal ongeveer 400 m² aan nieuwe 

terreinverharding aangelegd worden. In totaal neemt het verhard oppervlak toe met circa 

1170 m². Ter compensatie adviseert Wetterskip Fryslân om 117 m² aan nieuw 

oppervlaktewater aan te leggen door de watergang aan de oostkant van de nieuwe stal 

te verbreden. Het wateradvies is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing 

toegevoegd (zie bijlage 2, p. 15). Een kopie van het advies is verstrekt aan de aanvrager 

(en gemachtigde) van het plan.   

 

3.7 Economische uitvoerbaarheid 

In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van Wro) dient een exploitatieplan te 

worden opgesteld indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. 

Het onderhavige bouwplan, de bouw van een ligboxenstal van 770 m², valt niet onder 

artikel 6.2.1. Bro. Een exploitatieplan hoeft niet te worden opgesteld. 
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Degene die in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 

onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van de afwijking van het 

bestemmingsplan, kan een verzoek om een tegemoetkoming in schade indienen bij het 

college. Om de gemeenschap niet te laten opdraaien voor toekenning van een 

tegemoetkoming, is de gemeente met de initiatiefnemer een overeenkomst aangegaan, 

waardoor een eventueel toegekende tegemoetkoming in schade volledig door de 

initiatiefnemer zal worden gecompenseerd. Deze overeenkomst is door beide partijen op 

31 juli 2012 getekend.  

 

3.8 Vooroverleg 

In het kader van artikel 3.1.1. Bro is vooroverleg nodig met diensten van provincie en 

Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening. 

 

Vooroverleg met de provincie Fryslân is nodig indien het plan betrekking heeft op meer 

dan één enkel perceel, en indien het plan valt onder specifieke afwijkingsregels of 

ontheffingsbepalingen zoals genoemd in de Verordening Romte. Voor het toevoegen van 

een nieuw agrarisch bouwperceel acht de provincie vooroverleg noodzakelijk. Omdat het 

perceel It West 42 te Augustinusga in het geldende bestemmingsplan geen bouwperceel 

toegekend heeft gekregen, achten wij vooroverleg met de provincie Fryslân nodig.  

Provincie Fryslân heeft dit plan op 12 juli 2012 ter advisering ontvangen. Bij brief van 26 

juli 2012 geeft de provincie aan dat de provinciale belangen op een juiste wijze zijn 

verwerkt in het plan. Het plan geeft de provincie wel aanleiding op te merken dat de 

omgevingstoets (water, natuur, bodem) nog niet is afgerond. De provincie adviseert deze 

ontbrekende informatie toe te voegen voordat het plan ter inzage wordt gelegd. 

Daarnaast acht de provincie het gezien de ligging van het agrarische bedrijf in een 

bebouwde omgeving aan te bevelen voldoende aandacht de besteden aan het aspect 

geur. De (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing is op deze punten aangevuld met de 

ontbrekende gegevens. Deze gegevens laten geen belemmering voor het bouwplan zien. 

 

De omgevingsvergunning kan pas verleend worden nadat de gemeenteraad heeft 

verklaard dat het geen bedenkingen heeft tegen het plan. Deze verklaring van geen 

bedenkingen (vvgb) is geregeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo. Op 24 mei 2012 

heeft de gemeenteraad besloten de Kadernota Buitengebied vast te stellen. Hierbij heeft 

de raad ook besloten om een vvgb af te geven voor alle aanvragen om 

omgevingsvergunningen die in overeenstemming zijn met het ruimtelijk kader in 

hoofdstuk 5 van de Kadernota Buitengebied. Het onderhavige plan is in 

overeenstemming met het beleid uit de Kadernota. Agrarische bedrijven die als zodanig 

in gebruik zijn, krijgen een agrarische bestemming met een bouwvlak van ten hoogste 

1,5 hectare. Voor onderhavige aanvraag is daarom - gezien het raadsbesluit van 24 mei -

2012 reeds een vvgb afgegeven.  

 

Voor overleg met het Wetterskip Fryslân (artikel 3.1.1. Bro) is het plan aangemeld via de 

digitale watertoets. Hieruit is gebleken dat de 'normale procedure' moet worden 

doorlopen. Het wateradvies, met de eventuele consequenties voor het plan, is 

omschreven in paragraaf 3.6 van deze onderbouwing. Het complete advies van 

Wetterskip Fryslân is als bijlage aan deze onderbouwing toegevoegd (zie p. 15).   

 

3.9 Maatschappelijk uitvoerbaarheid 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft van 3 oktober tot en met 13 november 2012 ter 

inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.  
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BIJLAGE 1: Ecologische beoordeling 
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BIJLAGE 2: Wateradvies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Ruimtelijke onderbouwing It West 42 te Augustinusga 
 



17 

Ruimtelijke onderbouwing It West 42 te Augustinusga 



18 

Ruimtelijke onderbouwing It West 42 te Augustinusga 

 

 


