4

PLANBESCHRIJVING

4.1
Beschrijving bouwplan
Er is door de familie Jansma een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het
vestigen van een paardenpension en de bouw van een binnenrijbak met paardenboxen
en een wagenschuur op het perceel West 66 te Buitenpost. De familie Jansma houdt op
het perceel momenteel hobbymatig een aantal paarden en is bezig om de bestaande
kop-romp-boerderij op te knappen. De familie is voornemens om op het perceel een
nieuw paardenpension op te richten voor maximaal 30 paarden. Een deel van de
paardenboxen zal in de verbouwde boerderij komen, voor de overige ± 20 paardenboxen
wil men een nieuwe rijhal realiseren. Ook wil de familie een wagenberging/kapschuur op
het erf realiseren voor opslag van materieel, en is er behoefte aan een ruime
parkeervoorziening voor de gasten en de te stallen paardentrailers.
Om het plan te kunnen realiseren zal een omgevingsvergunning met afwijking (artikel
2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo) verleend moeten worden. Deze ruimtelijke
onderbouwing dient als motivering van deze vergunning.
4.2
Beschrijving landschapsplan
Voor een landschappelijke inpassing wordt verwezen naar het deel van de ruimtelijke
onderbouwing dat door Nije Pleats is opgesteld.
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5
5.1

PLANOLOGISCHE TOETS
Beleidskader

Geldend planologisch regiem
Het projectgebied valt onder het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Het perceel heeft de
bestemming ‘Agrarische doeleinden, categorie AG-H (agrarisch gebied met houtwallen)’.
De gronden zijn bestemd voor de bedrijfsmatige bewerking en/of beweiding van
cultuurgrond, alsmede voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Een
paardenpension is een gebruiksgerichte paardenhouderij (volgens de VNG handreiking
“Paardenhouderij en Ruimtelijke ordening”) en wordt niet als een agrarische activiteit
beschouwd. Het is daarom in strijd met het bestemmingsplan.
Provinciaal en gemeentelijk beleid
Streekplan
Het streekplan gaat in op de mogelijkheden voor het hergebruik van voormalige
'beeldbepalende' agrarische bedrijfsgebouwen. De provincie beschouwt de beoordeling
van de verschillende hergebruikvormen primair als een gemeentelijke taak. De provincie
hanteert wel een aantal criteria voor functies, bebouwing en sloop. Bedrijfsfuncties zijn
als vervangende functies geschikt als het gaat om activiteiten die zowel functioneel als
qua ruimtelijke uitstraling passen bij het karakter van het omliggende landelijke gebied.
In dit opzicht kan een functieverandering naar een gebruiksgerichte paardenhouderij
geschikt geacht worden binnen de kaders van het streekplan. Het streekplan kent echter
de voorwaarde dat bij functieverandering alleen gebruik gemaakt mag worden van het
oorspronkelijke boerderijgebouw. Ook mogen bijgebouwen voor dit doel worden gebruikt
wanneer het gaat om een karakteristiek gebouw dat samen met het hoofdgebouw een
waardevol geheel vormt. Dat is hier niet het geval, op het erf staat alleen maar de
oorspronkelijke boerderij en een modern bijgebouw van ± 60m². Voor
bouwmogelijkheden op het perceel biedt het streekplan van de provincie ruimte voor
enige aanvullende nieuwbouw, mits deze qua omvang duidelijk ondergeschikt is aan de
oorspronkelijke boerderij en ingepast is in de landschappelijke karakteristiek van de
omgeving. De oppervlakte van de binnenrijbak is zodanig dat er qua omvang geen
sprake zal zijn van ondergeschiktheid aan de boerderij. De aanvrager dient een
landschappelijk inrichtingsplan te overleggen om te kunnen voldoen aan de
landschappelijke karakteristiek van de omgeving.
Provinciale Verordening
In de provinciale verordening wordt ruimte geboden voor het vestigen van nieuwe
gebruiksgerichte paardenhouderijen. Onder artikel 7.4 wordt aangegeven dat een
ruimtelijk plan voor het landelijk gebied een nieuw bouwperceel kan bevatten voor een
gebruiksgerichte paardenhouderij, indien in de plantoelichting is gemotiveerd dat:
a.

b.
c.

geen geschikte locatie gevonden kan worden in aansluiting op het bestaande
stedelijk gebied en redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van een
bestaand bouwperceel voor een voormalig agrarisch bedrijf of een voormalig
bedrijf in het landelijk gebied;
sprake is van een economisch levensvatbare bedrijfsontwikkeling zoals blijkt uit
een bedrijfsplan;
de paardenhouderij landschappelijk, milieuhygiënisch en verkeerskundig
inpasbaar in de omgeving is.

Volgens punt a is een nieuw bouwperceel voor een gebruiksgerichte paardenhouderij
toegestaan indien geen gebruik gemaakt kan worden van een bestaand bouwperceel
voor een voormalig agrarisch bedrijf. In dit geval wordt wel gebruik gemaakt van een
bestaand perceel waardoor een paardenpension tot de mogelijkheden behoort. Er is in
onderhavig plan geen sprake van aansluiting op het bestaande stedelijk gebied, maar wel
van een gebied wat zeer intensief bebouwd is. Bovendien kan, gelet op de positionering
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van de nieuwe binnenrijbak, in het verlengde van de bestaande boerderij
(tandem compositie) een nieuw boerenerf worden gecreëerd.
Volgens punt b moet er sprake zijn van een economisch levensvatbare
bedrijfsontwikkeling zoals blijkt uit een bedrijfsplan. Paragraaf 3.7 van deze
onderbouwing gaat verder in op de economische uitvoerbaarheid van het plan.
De milieuhygiënische en verkeerskundige aspecten genoemd bij punt c komen in deze
ruimtelijke onderbouwing nog aan bod. Wat betreft de landschappelijke inpassing van de
paardenhouderij kan het landschappelijk inrichtingsplan dat de aanvrager in
samenwerking met de Nije Pleats heeft opgesteld voldoen aan de gevraagde motivatie.
Bestemmingsplan
Het perceel West 66 te Buitenpost valt onder het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Hierin
heeft het een agrarische bestemming met bouwmogelijkheid. Een gebruiksgerichte
paardenhouderij is een niet-agrarisch bedrijf en is daarmee in strijd met de geldende
bestemmingsvoorschriften.
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op grond waarvan de bestemming
van een agrarisch bedrijf na bedrijfsbeëindiging gewijzigd kan worden in een andere
bestemming, waaronder niet-agrarische bedrijven. Omdat een paardenhouderij op het
moment nog als een niet-agrarisch bedrijf gezien wordt, biedt deze
wijzigingsbevoegdheid mogelijkheden.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. In het nieuwe
bestemmingsplan zullen percelen waarvan het huidige gebruik niet langer overeenkomt
met de nu nog geldende bestemming een bestemming krijgen die overeenkomt met de
huidige doeleinden. In het geval van het perceel West 66 te Buitenpost wordt daarom
voorgesteld om de bestemming in het nieuwe bestemmingsplan te wijzigen naar
'paardenhouderij'.
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.
In de nabijheid van het projectgebied liggen geen monumenten.
5.2
Hinder van bedrijven
Op basis van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) moet voor een
paardenhouderij rekening gehouden worden met een milieuafstand van 50 meter.
De afstand van de te bouwen binnenrijbak met paardenboxen tot het woongedeelte van
de boerderij op het naastgelegen perceel bedraagt meer dan 50 meter.
5.3
ProjectMER
Niet van toepassing voor dit plan
5.4
Verkeerslawaai
Een paardenpension is geen geluidgevoelig object. Nader onderzoek met betrekking tot
verkeerslawaai hoeft daarom niet te worden uitgevoerd.
5.5
Waterparagraaf
De aanvraag is aangemeld bij het Wetterskip Fryslân via de digitale watertoets. Hieruit
blijkt dat de 'normale procedure' moet worden doorlopen. Hierbij heeft het Wetterskip
een wateradvies opgesteld. Dit advies stelt dat de toename van het verharde oppervlak
dient te worden gecompenseerd door 10% hiervan als nieuw oppervlaktewater aan te
leggen. Omdat het verharde oppervlak met ca. 4050 m² toe zal nemen, moet ter
compensatie 405 m² aan nieuw oppervlaktewater worden aangelegd. Uit de
situatietekening van de aanvrager van de omgevingsvergunning blijkt dat aan de
noordwest- en noordoostkant van de parkeervoorziening een nieuwe sloot van 250-300
m² zal worden aangelegd. Daarnaast wordt de bestaande sloot aan zuidwestkant van het
perceel opgeschoond en verbreed, waarmee ca. 200 m² aan nieuw oppervlaktewater
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wordt gerealiseerd. In totaal wil de aanvrager dus 450 tot 500 m² nieuw
oppervlaktewater realiseren. Daarmee wordt voldaan aan de compensatienorm uit het
advies van Wetterskip Fryslân. In het wateradvies wordt tot slot opgemerkt dat voor het
graven en verbreden van de sloten een watervergunning nodig is.
Het wateradvies, alsmede de noodzaak voor een watervergunning, is aan de aanvrager
kenbaar gemaakt en als bijlage aan deze onderbouwing toegevoegd.
5.6
Ecologisch onderzoek
De betreffende locatie van de te bouwen bouwwerken is in het verleden reeds bewerkt.
De verwachting is dat de flora en fauna geen belemmering zullen vormen voor het
bouwen van het paardenpension en de wagenschuur. Door de nieuwbouw zal er geen
aantasting plaats vinden van ecologisch en/of natuurlijke waarden. Een ecologisch
onderzoek is daarom niet nodig.
5.7
Archeologisch onderzoek
Voor het onderdeel archeologie is de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra
(FAMKE) geraadpleegd. De FAMKE bestaat uit twee advieskaarten.
Uit de advieskaart steentijd-bronstijd blijkt dat slechts archeologisch onderzoek gedaan
hoeft te worden in geval van grote ingrepen van meer dan 2,5 hectare. Van deze
gebieden wordt op basis van eerder onderzoek vermoed 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, zo ook niet bij onderhavig
plan. Volgens de advieskaart ijzertijd-middeleeuwen valt het plangebied binnen het
karterend onderzoek 3 (middeleeuwen). De provincie beveelt aan om bij ingrepen van
meer 5000 m² een historisch en karterend onderzoek te verrichten. Omdat een ingreep
van deze omvang hier niet aan de orde is, is voor dit plan ook op basis van de
middeleeuwen geen archeologisch onderzoek vereist.
5.8
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.
5.9
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 West worden geconcludeerd dat een overschrijding van grenswaarden niet te
verwachten is.
5.10 Bodemkwaliteit
Met betrekking tot het aspect bodemkwaliteit is de aanvrager verzocht een formulier voor
een historische toets in te vullen. Hierop kan de aanvrager aangeven of er
bodembedreigende activiteiten op het perceel hebben plaatsgevonden. Op basis van de
beoordeling van deze historische toets is vrijstelling verleend voor het uitvoeren van
bodemonderzoek.
5.11 Verkeersaspecten
Om de woning en het paardenpension op het perceel West 66 te bereiken moet gebruik
worden gemaakt van de bestaande doorgaande weg. Er is geen reden om aan te nemen
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dat de verkeersintensiteit noemenswaardig toeneemt. Parkeergelegenheid is onderdeel
van het plan en zal dan ook geen probleem vormen.
5.12 Maatschappelijke haalbaarheid
De ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
hebben van 2 mei tot en met 12 juni 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn
geen zienswijzen ingediend.
5.13 Financiële haalbaarheid
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.
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. Deze overeenkomst met betrekking tot
tegemoetkoming in schade (voorheen planschade) is naar de initiatiefnemer verstuurd
met het verzoek dit te ondertekenen. De initiatiefnemer heeft deze overeenkomst
met betrekking tot tegemoetkoming in schade (voorheen planschade) op 14 maart 2012
getekend.
Met betrekking tot de provinciale verordening dient er bij een gebruiksgerichte
paardenhouderij sprake te zijn van een economisch levensvatbare bedrijfsontwikkeling
zoals blijkt uit een bedrijfsplan. De aanvrager heeft op 23 november 2010 een
bedrijfsplan ingediend. Na beoordeling hiervan kan gesteld worden, dat het in ieder geval
een semibedrijfsmatige activiteit betreft, waar mede gelet op de geboden faciliteiten en
de goede locatie groeimogelijkheden in zitten.
5.14 Vooroverleg
Ten aanzien van het vooroverleg met de provincie het volgende.
Met de inwerkingtreding van de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 oktober
2010 is in artikel 6:18 Bor het artikel 3.1.1 Bor van overeenkomstige toepassing
verklaard voor buitenplanse afwijkingen als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3
van de Wabo. Daarom zal vooroverleg moeten worden gevoerd met die diensten van
provincie en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening. In dit geval
is gekeken of het bouwplan valt binnen de oude artikel 19 lid 2 WRO- lijst van de
provincie, waarbij geen vooroverleg hoeft plaats te vinden. Dit is niet het geval.
Provincie Fryslân
Het plan is daarom voorbesproken met de provincie. De provincie Fryslân heeft bij brief
van 25 januari 2011 het volgende meegedeeld met betrekking tot het plan voor een
paardenpension. De provincie geeft aan dat de recreatieve tak van de paardensector
goed in te passen is in de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen in
Fryslân. De paardensector sluit aan op de toenemende recreatieve betekenis van het
landelijk gebied. De provincie benadrukt wel dat er aandacht gewenst is voor de
inpassing van grote loodsen, rijhallen en dergelijke.
De provincie geeft de voorkeur aan het gebruik maken van bestaande accommodaties
zoals voormalige boerderijen boven geheel nieuwe vestigingen op solitaire locaties.
Daarnaast vormen stads- en dorpsranden de primaire zoekgebieden voor recreatieve
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voorzieningen die gebonden zijn aan de ligging nabij bevolkingsconcentraties,
zoals maneges.
Gezien het bovenstaande staat de provincie in principe positief tegenover het initiatief
aan West 66 te Buitenpost. In dit geval is namelijk sprake van een bestaande
accommodatie én van een ligging in de dorpsrand. De provincie is verheugd dat aan die
beide voorkeuren uit het streekplan invulling kan worden gegeven. De provincie wel nog
wel opmerken dat, gezien het belang dat hier aan gehecht wordt in het streekplan,
voldoende aandacht besteed dient te worden aan de inpassing van de nieuwe rijhal en
van andere specifieke nieuwe elementen.
Nije Pleats
Met betrekking tot de wens van de provincie om aandacht te besteden aan de
landschappelijk inpassing kan gemeld worden dat tevens vooroverleg gepleegd is met
Nije Pleats. Dit heeft een advies opgeleverd dat onder andere een landschappelijke
analyse bevat van het betreffende erf en de omgeving. De initiatiefnemer heeft het
advies van Nije Pleats met betrekking tot de landschappelijke inpassing in de
bouwplannen (zie situatietekening).
VVGB
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
ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft van 2 mei tot en met 12 juni 2012 ter
inzage gelegen. Deze verklaring is op 4 april 2012 door de gemeenteraad afgegeven.
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Bijlage:

wateradvies
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