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AANVRAAG 

AANVRAAGGEGEVENS   

 

Op 07 mei 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen van H. 

Weening. De aanvraag heeft betrekking op: 

- Bouwen;  

- Strijd met regels ruimtelijke ordening 

Op de locatie Legeloane 1 9284 XN te Augustinusga. 

 

De aanvraag omvat de volgende documenten: 

 

 Formulier - Aanvraag formulier d.d. 07 mei 2013 ; 

 

 Tekening - Bestektekening Blad 01 d.d. 05 juni 2012; 

 

 Tekening - Detail tekening A d.d. 05 juni 2012; 

 

 Tekening - Detail tekening B d.d. 05 juni 2012; 

 

 Tekening - Detail tekening C d.d. 05 juni 2012; 

 

 Tekening - Detail tekening D d.d. 05 juni 2012; 

 

 Tekening - Constructie tekening; 

 

 Berekening - Constructie berekening d.d. 04 juni 2012; 

 

 Rapport - Bouwfysisch rapport d.d. 30 mei 2012; 

 

 Formulier - Historische toets d.d. 06 juni 2012; 

 

 Tekening – Landschappelijke inpassings plan d.d. 26 juni 2013 ; 

TOESTEMMINGEN DIE VALLEN ONDER DE 

OMGEVINGSVERGUNNING 

 

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende project: 

 

 Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken of het verrichten van andere handelingen 

in strijd met een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, de regels 

gesteld in artikel 4.1, lid 3, of 4.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening of een 

voorbereidingsbesluit, voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, lid 4, tweede 

volzin, van de Wet ruimtelijke ordening, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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PROCEDURE EN COÖRDINATIE 

PROCEDURE 

 

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht gevolgd. 

 

De aanvraag en de ontwerp beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 

hebben ter inzage gelegen van 24 juli 2013 gedurende 6 weken voor een ieder , om de 

gelegenheid te bieden daarover zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn binnen de 

periode van de ter inzag ligging geen zienswijzen ingediend. 

 

De aanvraag en de definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 09 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage , om de 

gelegenheid te bieden daarover beroep aan te tekenen. 

 

Tot en met 19 november 2013 kan beroep worden ingesteld tegen de verlening van de 

omgevingsvergunning door een belanghebbende die gegronde redenen heeft waarom hij  

geen zienswijze heeft ingediend.  

U kunt uw brief sturen naar de Arrondissementsrechtbank Noord-Nederland, locatie 

Leeuwarden (Sector Bestuursrecht), Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt ook om  

een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de Sector Bestuurrecht. 

De omgevingsvergunning wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, 

behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief  

nadat de Rechtbank een beslissing heeft genomen.  

 

Een verklaring van geen bedenkingen is voor deze aanvraag niet nodig (zie bijlage 

Ruimtelijke onderbouwing. 
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BESLUIT 

BESLUIT 

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht wordt besloten: 

 

 aan H. Weening de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit 

besluit behorende aanvraag met bijlagen; 

 

 aanvraag en bijbehorende, gewaarmerkte, bescheiden onderdeel te laten uitmaken 

van de vergunning; 

 

 de bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de vergunning; 

 

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: 

 

 Weening Services, t.a.v. H. Weening, Nijewei 20, 9281 NV te Harkema; 
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BIJ DE BESLISSING BETROKKEN ONDERWERPEN 

LIGGING VAN DE LOCATIE 

 

De locatie is gelegen aan Legeloane 1 te Augustinusga, kadastraal bekend als 

Achtkarspelen, Drogeham, Sectie C, sectienummer 1563. 

LIGGING VAN HET PERCEEL IN HET BESTEMMINGSPLAN 

 

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan BUITENGEBIED - Buitengebied en heeft 

daarin de bestemming Gronden bestemd voor doeleinden van handel en bedrijf II, 

kategorie B.  

AANVULLENDE INFORMATIE 

 

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Regeling 

omgevingsrecht daaraan stelt. 
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VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS, BELEID AFSPRAKEN 

EN CONVENANTS 

OVERDRACHT VERGUNNING    

 

In artikel 2.25, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgenomen dat 

indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, 

deze dit ten minste een maand voordien aan het bevoegd gezag moet melden. 
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BOUWEN 

BESTEMMINGSPLAN  

Bestemmingsplan algemeen 

 

Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan, omdat de gewenste oppervlakte voor 

de woning is groter dan de bij recht toegestane aantal m2. 

WELSTAND 

 

De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de 

welstandscommissie Hûs en Hiem gevestigd te Leeuwarden. Op 16 juli 2012 heeft zij 

aangegeven dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij kunnen ons 

vinden in dit advies. 

BOUWBESLUIT 

 

Uit het bouwplan is niet gebleken dat het niet voldoet aan de voorschriften van het 

Bouwbesluit, voor zover van toepassing. 

BOUWVERORDENING 

 

Uit het bouwplan is niet gebleken dat het niet voldoet aan de voorschriften van de 

bouwverordening. 
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AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN 

ALGEMEEN 

 

Het perceel is gesitueerd binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan 

BUITENGEBIED - Buitengebied, vastgesteld op 26 maart 1992. Het perceel heeft in dit 

bestemmingsplan de bestemming  Gronden bestemd voor doeleinden van handel en 

bedrijf II, kategorie B. De activiteiten die zijn aangevraagd passen niet binnen deze 

bestemming.  

AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2o van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht is het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen 

voor het gebruik van grond in strijd met het bestemmingsplan. In de ruimtelijke 

onderbouwing is weergegeven waarom realisering van het project aanvaardbaar is op de 

gevraagde locatie. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit. 

Tegen het verlenen van deze vergunning heeft het college van burgemeester en 

wethouders geen bezwaren. 

GEMEENTELIJK BELEID 

 

Zie bijlage. 

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

 

Zie bijlage. 
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ACHTERBLAD 

BEROEP 

 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de dag van 

verzending van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Sector Bestuursrecht. Het 

beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te 

bevatten: 

 

 uw naam en adres; 

 een dagtekening; 

 een omschrijving van dit besluit; 

 de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). 

 

Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Sector Bestuursrecht, sector 

Bestuursrecht, Postbus Postbus 1702, 8901 CA  , Leeuwarden. 

 

Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzieningenrechter van de genoemde 

rechtbank. Het besluit treedt pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. 

 

Voor nadere informatie omtrent deze procedure wordt verwezen naar bijgevoegde 

brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid". 

OVERIGE INFORMATIE 

 

Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt,  ingevolge artikel 6.1, 

lid 3, van de Wet algemene bepalingen  omgevingsrecht, de beschikking niet in werking 

voor op dat verzoek is  beslist. 

 

Het bevoegd gezag kan de vergunning intrekken in de gevallen, zoals genoemd in artikel 

2.33, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager 

Adres 

Postcode en plaats 

 

H. Weening 
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Gegevens locatie 

Omschrijving aanvraag 

Adres 

Postcode en plaats 

Activiteiten op de locatie 

 

Weening Services 
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- Strijd met regels ruimtelijke ordening 
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BEGRIPPENLIJST 

 
Riolering 

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 

 

Bevoegd gezag 

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een 

ander besluit. 

 

Verwijzing naar normen 

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in 

een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, 

constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze 

vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot 

die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op 

voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten 

betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, 

constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is 

bepaald. 

 

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te 

Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl) CUR/PBV-

Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research 

en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 

2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl) PGS-richtlijnen zijn 

te downloaden van de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM). (www.vrom.nl , dossier Externe Veiligheid, 

Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen. Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 

3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175. BRL 

Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl. 
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BOUWEN 

1. PLICHTEN TIJDENS EN NA DE BOUW 

Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van 

bouwwerkzaamheden 

 

1.1 Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning 

geheel of gedeeltelijk intrekken, indien gedurende 26 weken geen handelingen zijn 

verricht met gebruikmaking van de vergunning. 

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden 

 

1.2 Op het bouwterrein zijn, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de volgende 

bescheiden aanwezig en worden op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage 

gegeven: 

 de omgevingsvergunning; 

 andere vergunningen en ontheffingen; 

 het bouwveiligheidsplan; 

 de aanschrijving. 

Het uitzetten van de bouw 

 

1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is 

verleend, wordt - onverminderd het in de voorwaarden van de 

omgevingsvergunning bepaalde - niet begonnen alvorens door of namens 

burgemeester en wethouders voor zover nodig: 

 het straatpeil is aangegeven; 

 de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. 

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de 

bouwwerkzaamheden 

 

1.4 Het bouwtoezicht wordt - voor zover het een bouwwerk betreft waarvoor deze 

omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden 

van de omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk van 

de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis gesteld: 

 de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder 

begrepen; 

 de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van 

proefpalen daaronder begrepen; 

 de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden. 

 

1.5 Het bouwtoezicht wordt ten minste één dag van tevoren in kennis gesteld van het 

storten van beton. 

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen 

 

1.6 Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid worden alle opmetingen, 

ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken verricht, welke het bouwtoezicht in het 

kader van de controle op de naleving van deze beschikking en van het Bouwbesluit 

en de bouwverordening nodig acht. 
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Bemalen van bouwputten 

 

1.7 Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen 

ten behoeve van bouwwerkzaamheden wordt niet op een zodanige wijze water aan 

de bodem onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving 

plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden 

aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt. 

Veiligheid op het bouwterrein 

 

1.8 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, geschiedt op 

veilige wijze. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle nodige 

veiligheidsmaatregelen genomen die ten behoeve van de weg en de in de weg 

gelegen werken en de weggebruikers noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn alle 

maatregelen genomen die nodig zijn ten behoeve van het borgen van de veiligheid 

voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. 

 

1.9 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd zijn, wanneer er 

niet wordt gewerkt (rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen): 

a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- 

en  grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze uitgeschakeld, dat het weer in 

gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet 

zonder meer mogelijk is; 

b machines en werktuigen achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel 

mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde 

personen in werking kunnen worden gesteld. 

 

1.10 Voorschrift 1.9 is niet van toepassing op de voeding van een elektrische 

verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, 

indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de 

veiligheid voldoende is gewaarborgd. 

 

1.11 Het is niet toegestaan stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of 

andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig 

zijn. 

Afscheiding van het bouwterrein 

 

1.12 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke 

werkzaamheden worden verricht, is door een doeltreffende afscheiding van de weg 

en van het aangrenzende open erf of terrein afgescheiden indien gevaar of hinder te 

duchten is.  

 

1.13 De in 1.12 bedoelde afscheiding is zodanig geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo 

min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere 

openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd. 

 

1.14 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de 

weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, wordt, wanneer er 

niet wordt gewerkt, bewaakt, tenzij het bevoegd gezag dit niet nodig acht. 

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder 

 

1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander 

hulpmateriaal voldoen, wat kwaliteit en samenstelling betreft, aan de eis van goed 

en veilig werk en verkeren in goede staat van onderhoud. 
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1.16 Het is niet toegestaan bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of 

een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt. 

 

1.17 De Gemeente Achtkarspelen kan het gebruik van een werktuig, dat schade of 

ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden. 

 

1.18 De Gemeente Achtkarspelen kan voorschrijven, dat voor een op een werk te 

gebruiken krachtwerktuig: 

 uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of 

 de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of 

 het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden 

gebruikt. 

Bouwafval 

 

1.19 Het bouwafval wordt op de bouwplaats ten minste gescheiden in de volgende 

fracties: 

 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst 

behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst; 

 steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; 

 glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; 

 overig afval. 

 

1.20 Overig afval, zoals bedoeld in voorschrift 1.19 onder d, en de fracties, bedoeld in 

het voorgaande lid onder a, b en c, worden op de bouwplaats gescheiden gehouden. 

 

1.21 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder 

bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die 

bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn 

bedrijf voor tijdelijke opslag. 

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 

 

1.22 Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de 

riolering en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren 

beneden straatpeil wordt bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis 

gesteld.  

 

1.23 Onderdelen van het bouwwerk, waarop voorschrift 1.22 betrekking heeft, worden 

niet zonder toestemming van bouwtoezicht aan het oog onttrokken gedurende twee 

dagen na het tijdstip van kennisgeving.  

 

1.24 Het bepaalde in voorschrift 1.23 is van overeenkomstige toepassing op die 

onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning 

verbonden voorschriften een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.  

 

1.25 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de 

bouwvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij 

bouwtoezicht gemeld. 

 

1.26 De in voorschrift 1.25 bedoelde kennisgevingen geschieden, indien bouwtoezicht dit 

verlangt, schriftelijk. 

Landschappelijke inpassing 

 

1.27 Dit plan dient binnen 6 maanden na gereedmelding van het bouwplan te worden 

uitgevoerd conform de tekening 'landschappelijk inpassingsplan' d.d. 28-06-2012" 

en zo in stand worden gehouden. 
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2. MONUMENTEN 

 

2.1 Indien tijdens de werkzaamheden tot dan toe onbekende onderdelen van een 

monument worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen 

dat deze (cultuur-)historische waarden bezitten, wordt onmiddellijk contact 

opgenomen met de Gemeente Achtkarspelen om te bezien of een andere 

goedkeuring noodzakelijk is. 

 

2.2 Ten aanzien van graafwerk, en als gevolg van vondsten, voor of tijdens de 

werkzaamheden wordt verwezen naar het gestelde in hoofdstuk 5 van de 

Monumentenwet 1988. 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 792005

Aanvraagnaam Legeloane 1 te Augustinusga, nieuwbouw woning.

Uw referentiecode Legeloane 1 te Augustinusga, nieuwbouw woning.

Ingediend op 07-05-2013

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Legeloane 1 te Augustinusga, nieuwbouw woning.

Opmerking De aanvraag inclusief de bijlagen is identiek aan de eerder
ingediende (totaal) aanvraag.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Achtkarspelen

Bezoekadres: Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost

Postadres: Postbus 2
9285 ZV Buitenpost

Telefoonnummer: 140511

Faxnummer: 0511-548110

E-mailadres algemeen: gemeente@achtkarspelen.nl

Website: www.achtkarspelen.nl

Contactpersoon: Achtkarspelen

Bereikbaar op: ma t/m do 09:00 t/m 16:00 en vr 09:00 t/m 12:00
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2012.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 000012710393

Statutaire naam Weening Services

Handelsnaam Weening Services

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters H.

Voorvoegsels -

Achternaam Weening

Functie dir.

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9281 NV

Huisnummer 20

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Nijewei

Woonplaats Harkema

4 Correspondentieadres

Adres Nijewei 20

9281 NV Harkema

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0512332108

Faxnummer -

E-mailadres henk@weeningservices.nl
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Formulierversie
2012.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 390754750000

Statutaire naam Bouwkundig Tekenbureau van der Meulen

Handelsnaam Bouwkundig Tekenbureau van der Meulen

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters L.T.

Voorvoegsels van der

Achternaam Meulen

Functie dir.

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9204 LG

Huisnummer 95

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam C Rienks de Boerstr

Woonplaats DRACHTEN

4 Correspondentieadres

Adres C Rienks de Boerstr 95

9204 LG DRACHTEN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0512-543272

Faxnummer 0512-547559

E-mailadres btvdm@hotmail.com
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Adres

Postcode 9284 XN

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Legeloane

Plaatsnaam AUGUSTINUSGA

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2012.02 Bouwen

Woning bouwen
12 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

13 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het bouwen van een woning.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

14 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

15 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

341

16 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

801
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17 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

135

18 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

19 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

boerderij + erf

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

209

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

120

20 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

21 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

1

22 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee
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23 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

24 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Buitengebied, "doeleinden van handel en bedrijf".

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Het ophogen van het bestaande terrein t.p.v. de nieuw te
bouwen woning met ongeveer 400mm.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Het bebouwd oppervlak en de inhoud van de woning zijn
groter dan het maximaal toegestane.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Boerderij + schuren en erf.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Bedrijfswoning + bedrijfsschuur en erf.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Geen.

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

01_pdf 01.pdf Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Installaties

07-05-2013 In
behandeling

a_pdf a.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

07-05-2013 In
behandeling

b_pdf b.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

07-05-2013 In
behandeling

c_pdf c.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

07-05-2013 In
behandeling

d_pdf d.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

07-05-2013 In
behandeling

bouwfysisch_rapport_pdf bouwfysisch_ra-
pport-.pdf

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

07-05-2013 In
behandeling

constructieberekeni-
ng_woning_pdf

constructieberekeni-
ng_woning.pdf

Constructieve veiligheid 07-05-2013 In
behandeling

constructieschetsen-
_woning_pdf

constructieschetsen-
_woning.pdf

Constructieve veiligheid 07-05-2013 In
behandeling

historische_toets_pdf historische_toets.pdf Anders 07-05-2013 In
behandeling
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Formulierversie
2012.02 Kosten

Bouwen
Woning bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

202000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

202000
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Ruimtelijke Onderbouwing Legeloane 1 te Augustinusga 

Gemeente Achtkarspelen 

Ruimtelijke onderbouwing “het oprichten (bedrijfs)woning op het perceel 

Legeloane 1 te Augustinusga". 

 

1. INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een  

(bedrijfs)woning op het perceel Legeloane 1 te Augustinuga (kadastrale gemeente 

Drogeham, sectie C, nummer 1563).  

 

De nieuwe eigenaar van het perceel heeft de vervallen bebouwing van een voormalig 

agrarisch bedrijf gesloopt en is voornemens hier een nieuwe schuur en een 

bedrijfswoning te bouwen. Aanvankelijk was er sprake van één aanvraag. De (bedrijfs) 

woning bleek echter in strijd met de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid van het 

bestemmingsplan. De aanvrager heeft er voor gekozen de aanvraag voor de schuur en 

de (bedrijfs)woning (procedureel) te splitsen. In onderhavige aanvraag gaat het om 

alleen de (bedrijfs)woning. Voor de schuur is een wijzigingsplan vastgesteld en een 

omgevingsvergunning verleend. Beide zijn onherroepelijk. 

De (bedrijfswoning) is in strijd met de bestemming "Doeleinden van Handel en Bedrijf II 

kategorie B", omdat de woning de maximale oppervlakte van 110 m2 en de maximale 

inhoud overschrijdt. Daarmee is het bouwplan strijdig met het geldende  wijzigingsplan. 

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 is opgesteld ten behoeve van de (ontwerp)omgevingsvergunning.  

 

 

1.2 Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied ligt ten zuiden van het dorp Augustinusga. De ligging van het 

projectgebied is vastgelegd in een digitale verbeelding. Onderstaand kaartje geeft de 

globale ligging van het projectgebied weer.  

 

 
Ligging projectgebied met in het midden op de foto de voormalige bebouwing van de boerderij aan de  

Legeloane 1 te Augustinusga (bron: Nedbrowser) 

 

 

1.3 Geldend planologisch regiem 

Het projectgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied en heeft daarin (na het 

vastgestelde wijzigingsplan d.d. 2 mei 2013), de bestemming "Doeleinden van Handel en 
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Ruimtelijke Onderbouwing Legeloane 1 te Augustinusga 

Bedrijf II kategorie B". De aanvraag is in strijd met deze bestemming, omdat de 

oppervlakte van de woning de maximale oppervlakte van 110 m2 en de maximale inhoud 

overschrijdt. Aan het bouwplan kan dus niet binnen het geldende bestemmingsplan 

worden meegewerkt. 

 

 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

 

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van (bedrijfs)woning op het perceel 

Legeloane 1 te Augustinusga. De woning heeft een oppervlakte van 135 m2. De 

aanvrager wil op het perceel zijn rioolreinigingsbedrijf vestigen. Voor het opslaan van 

materiaal en stallen van een bedrijfswagen en een bestelwagen heeft hij in een separate 

aanvraag een schuur van in totaal 250 m2 aangevraagd.  Hiervoor is een 

wijzigingsprocedure doorlopen, die inmiddels onherroepelijk is. Ook is de 

omgevingsvergunning voor de schuur, die is verleend op grond van het wijzigingsplan,  

onherroepelijk. 

De aanvragen voor de schuur en de woning worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld. 

  

 

3. ONDERZOEK 

 

 

3.1 Algemeen 

 

Provinciaal en gemeentelijk beleid 

Provinciaal beleid 

De provincie Fryslân heeft haar ruimtelijk beleid neergelegd in het Streekplan Fryslân en 

in de daarop gebaseerde provinciale verordening Romte. Hierin is aangegeven dat 

vervangende nieuwbouw mogelijk is bij de functiewijziging van voormalige agrarische 

bedrijvigheid in niet-agrarische bedrijvigheid (milieucategorie 1, 2 en eventueel 3). Enige 

aanvullende nieuwbouw is daarbij mogelijk. Wel dient het geheel goed te worden 

ingepast in het landschap. 

Ook is vervanging/ herbouw van een woning mogelijk, dus zonder dat sprake is van 

bedrijvigheid. De oppervlakte van de nieuwe woning mag dan niet meer dan 150 m2 

bedragen. 

 

In het kader van het vooroverleg (toen was er nog één aanvraag voor de 

bedrijfswoningen en de schuur) is de provincie Fryslân gevraagd of zij kunnen instemmen 

met het bouwplan. De provincie heeft bij e-mail van 12 maart 2013 aangegeven dat zij 

akkoord kunnen gaan met de bouw van de woning van 135 m2.  

De provincie wil wel graag op de hoogte worden gesteld van de terinzagelegging van 

ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking. De bebouwing moet zijn voorzien in een 

voldoende inpassing in het landschap . 

 

Bestemmingsplan 

Zoals hierboven reeds uiteengezet, kan binnen het geldende bestemmingsplan niet 

worden meegewerkt aan de aanvraag om omgevingsvergunning. Medewerking kan 

worden verleend door de uitgebreide afwijkingsprocedure te doorlopen.  

 

Kadernota Buitengebied en toekomstig beleid 

In de Kadernota Buitengebied die op 24 mei 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, 

zijn de contouren voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. In de 

Kadernota is met betrekking tot de oppervlakte van (bedrijfs)woningen opgenomen dat 

deze maximaal 150 m2 mogen bedragen. Dit is ook opgenomen in het voorontwerp-

bestemmingsplan. De nieuw te bouwen woning blijft hier met een oppervlakte van 135 

m2 onder. 
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Ruimtelijke Onderbouwing Legeloane 1 te Augustinusga 

Welstandsnota en monumenten 

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

oordeel dat de woning voldoet aan redelijke eisen van welstand (brief 16 juli 2012). De 

opmerking in de brief betreft de schuur en is dus niet op de woning van toepassing. 

 

Verkeersaspecten  

Om de woning  op het perceel aan de Legeloane 1 te bereiken moet gebruik worden 

gemaakt van de bestaande weg. Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen erf. 

Verkeersbewegingen die verband houden met het voornemen om zijn bedrijf aan huis te 

vestigen zullen worden beoordeeld in het kader van de aanvraag voor de schuur en 

vallen daarmee buiten deze aanvraag.  

 

Landschappelijke inpassing 

In verband met een goede landschappelijke  inpassing van de woning heeft de aanvrager 

een landschappelijk inpassingsplan ingediend. Dit landschappelijk inpassingsplan, 

gedateerd 28 juni 2013, sluit aan bij de natuurlijk omgeving: De aan te vullen bomen en 

ondergroei omsluiten het erf en sluiten aan bij het bestaande singellandschap.  

De uitvoering en instandhouding van het landschappelijke inpassingsplan zal worden 

geborgd door hiervoor een voorwaarde te verbinden aan de omgevingsvergunning met 

afwijking.  

  

3.2 Milieuaspecten 

 

Geur 

Er wordt geen geurveroorzakend object toegevoegd en ook belemmert de woning geen 

omliggende bedrijven in hun uitbreidingsmogelijkheden.  

 

Bodem 

Een bodemonderzoek is niet nodig in onderhavig geval. Uit de historische toets blijkt dat 

op het perceel geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook bij de 

gemeente Achtkarspelen zijn geen gegevens bekend over (voormalige) 

bodembedreigende activiteiten op het perceel. Op basis daarvan is bij brief van 26 juni 

2012 vrijstelling verleend voor het doen van bodemonderzoek.  

 

Geluidhinder 

Het realiseren van de woning 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 Legeloane nabij Augustinusga worden geconcludeerd dat een overschrijding van 

grenswaarden niet te verwachten is. 

 

 

3.3 Externe veiligheid 

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

projectlocatie geen risicovolle inrichtingen zijn. De uitbreiding ten behoeve van het 

wonen voegt ook geen extra risicobron toe. De noodzaak tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek vervalt daarmee.  
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Ruimtelijke Onderbouwing Legeloane 1 te Augustinusga 

 

 

3.4 Archeologie 

Om te kunnen beoordelen of de bouw van de woning uit een oogpunt van archeologie 

mogelijk is, is gebruik gemaakt van de provinciale FAMKE kaarten. Ten aanzien van de 

Steentijd en Middeleeuwen gelden voor het betreffende gebied de volgende adviezen: 

Steentijd: Onderzoek bij grote ingrepen 

Van deze gebieden wordt vermoed, op basis van eerder onderzoek dat eventuele aanwezige 
archeologische resten uit de steentijd al ernstig verstoord zijn. Voor de meeste kleine ingrepen is 
hier dan ook geen verder onderzoek noodzakelijk. Diepere sporen en vondsten kunnen evenwel 
nog intact zijn. Een uitzondering maken wij daarom voor zeer omvangrijke ingrepen van meer dan 
2,5 hectare. Voor dergelijke grote ingrepen adviseert de provincie een karterend 

proefsleuvenonderzoek. Aanbevolen wordt om hiervoor contact op te nemen met de provinciaal 
archeoloog. 

Middeleeuwen: 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 5000m² een 
historisch en karterend onderzoek te verrichten, waarbij speciale aandacht moet worden besteed 
aan eventuele Romeinse sporen en/of vroeg-middeleeuwse ontginningen. 

Mochten er, als gevolg van het karterend archeologisch onderzoek, een of meerdere vindplaatsen 

worden aangetroffen, dan zal uit nader (waarderend) onderzoek moeten blijken hoe waardevol 
deze vindplaatsen zijn. De aard van dit waarderend (vervolg)onderzoek hangt af van het type 
aangetroffen vindplaats, en de strategie van onderzoek dient te worden bepaald door het 
desbetreffende onderzoeksbureau. Indien de vindplaats een nieuw aangetroffen terp betreft, geldt 

het advies: ‘waarderend onderzoek op terpen'. De resultaten van het karterend onderzoek kunnen 
ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke randvoorwaarden in 
het plan rekening dient te worden gehouden. Mocht het plangebied een bebouwde kom betreffen, 
dan dient in de onderzoeksstrategie rekening te worden gehouden met recente verstoringen die 
zich kunnen hebben voorgedaan. 

Op basis van de provinciale FAMKE kaarten is sprake van een gebied, waar slechts bij  

ingrepen van >0,5 ha een nader archeologisch onderzoek is vereist. Voor onderhavig 

plan is derhalve geen nader onderzoek noodzakelijk.  

 

 

3.5 Flora en fauna 

Op grond van de Flora- en faunawet heeft een initiatiefnemer een zorgplicht. Deze 

zorgplicht houdt in dat de flora en fauna niet mogen worden verstoord. De verwachting is 

dat daar in dit geval geen sprake van zal zijn. Het betreft nieuwbouw op de locatie waar 

voorheen bebouwing heeft gestaan . Op basis daarvan is een ecologisch 

onderzoeksrapport niet noodzakelijk.  

 

 

3.6 Waterhuishouding 

In totaal neemt de bebouwing in vergelijking met wat er stond toe met ca. 23 m2. Als de 

oppervlakte van de verharding wordt vergeleken met de situatie van voor de sloop van 

de boerderij dan neemt deze toe, maar de totale verharding (inclusief de toename van de 

bebouwing van 23 m2) zal de 200 m2 niet overschrijden. Er is daarom geen sprake van 

een verplichting tot watercompensatie.  

In het voortraject is de versnelde watertoets van het waterschap toegepast. Hieruit is 

gebleken dat er geen waterhuishoudkundige belangen in het geding zijn. In verband met 
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het overleg is het bouwplan naar het Wetterskip gestuurd. Hieruit is gebleken dat 

volstaan kan worden met een standaardwateradvies, dat voor alle kleine plannen wordt 

gegeven. Dit advies zal aan de initiatiefnemer worden bekend gemaakt. 

 

 

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. 

Daar het onderhavige bouwplan uitgaat van een reeds bebouwde locatie (waar een 

aansluiting op de riolering en inrit aanwezig is) valt het bouwplan niet onder artikel 6.2.1. 

Bro. Een exploitatieplan hoeft niet te worden opgesteld. 

 

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, zal de gemeente met de initiatiefnemer een overeenkomst aangaan, 

waardoor een eventueel toegekende tegemoetkoming in schade volledig door de 

initiatiefnemer zal worden gecompenseerd. Voordat de procedure wordt opgestart, zal 

deze moeten worden ondertekend.  

 

 

3.8 Vooroverleg 

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

één of enkele percelen, en indien het plan valt onder specifieke afwijkingsregels of 

ontheffingsbepalingen zoals genoemd in de Verordening Romte. Omdat de woning iets 

wordt vergroot  heeft vooroverleg met de provincie plaatsgevonden. De provincie heeft 

geen bezwaar tegen het bouwplan. De provincie wil wel graag op de hoogte worden 

gesteld van de terinzagelegging van ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking. Wel 

moet zijn voorzien in een voldoende inpassing in het landschap.  

In de omgevingsvergunning wordt daarvoor een voorwaarde opgenomen. 

 

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

digitale watertoets. Hieruit is gebleken dat de zogenaamde 'korte procedure' moet 

worden doorlopen. Hierop is in paragraaf 3.6 reeds ingegaan.  

 

 

3.9 Verklaring van geen bedenkingen 

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.  

De nieuwbouw valt binnen de reikwijdte waarvoor de gemeenteraad een algemene 

verklaring ven geen bedenkingen heeft afgegeven  (lijst met categorieën, vastgesteld 

door de raad op 15 december 2011). In de lijst staat namelijk onder B III (samengevat): 

Het vergroten en/of herbouwen van burger- en bedrijfswoningen  (al dan niet met 

beroep/ bedrijf aan huis), tot maximaal 150 m2. 

Bovendien heeft de gemeenteraad op 24 mei 2012 de Kadernota Buitengebied 

vastgesteld. Hierbij is ook besloten om een vvgb af te geven voor plannen die binnen het 

beleid van de Kadernota vallen. Onderhavig geval past in het beleid van de Kadernota 

(oppervlakte tot 150 m2).  

Een verklaring van geen bedenkingen is voor deze aanvraag dus niet nodig. 

 

 

3.10 Maatschappelijk uitvoerbaarheid 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft van 24 juli tot en met 3 september ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.  
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