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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3055015

Aanvraagnaam Realisatie schuur en overige

Uw referentiecode 1002-2

Ingediend op 27-06-2017

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het betreft een aanvraag voor het realiseren van een
schuur, stapmolen, paarden-rij-bak, paddock en een
mestopslag

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructies

Bijlagen n.v.t. of al bekend iov gemeente

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Littenseradiel

Bezoekadres: Keatsebaen 1
8731BN  Wommels

Postadres: Postbus 1
8730AA  Wommels

Telefoonnummer: 0515-334444

Faxnummer: 0515-332385

E-mailadres: omgevingsvergunning@littenseradiel-.nl

Website: www.littenseradiel.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Overige veranderingen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2017.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9025BP

Huisnummer 19

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Bearsterdyk

Plaatsnaam Bears

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 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 betreft het realiseren van een paardenstal e.e.a. is bij
de gemeente bekend.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 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?

150

4 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?

750

5 Oppervlakte bebouwd terrein

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

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

537

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

694

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 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.

Paardenstal

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Paardenstal

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 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
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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.

zie tekening buro wietze dijkstra

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01

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.

zie ruimtelijke onderbouwing.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Wonen + Boerderij

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Wonen + Boerderij

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

zie Ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

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
2017.01 Bouwen

Overige veranderingen
1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

3 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 betreft het realiseren van:
1. Paddock
2. uitbreiden bestaande paardrijbak
3. Stapmolen
4. Vaste mestopslag

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

6 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.

wonen + boerderij + houden van paarden

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

wonen + boerderij + houden van paarden
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7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

8 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

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie tekeningen buro wietze dijkstra

9 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

1002_Fotobijlage_A3_pdf 1002_Fotobijla-
ge_A3-.pdf

Welstand
Anders

2017-06-27 In
behandeling

Aanvraag begeleidende
tekst

Aanvraag
begeleidende tekst
Bearsterdyk 19 te
Bears.pdf

Anders 2017-06-27 In
behandeling

Aanvraag Erfverharding_-
pdf

Aanvraag
Erfverharding.pdf

Anders 2017-06-27 In
behandeling

Aanvraag Mestopslag_pdf Aanvraag
Mestopslag.pdf

Welstand
Anders

2017-06-27 In
behandeling

Aanvraag Paddock_pdf Aanvraag
Paddock.pdf

Welstand
Anders

2017-06-27 In
behandeling

Aanvraag Rijbak_pdf Aanvraag Rijbak.pdf Welstand
Anders

2017-06-27 In
behandeling

Aanvraag Stapmolen_pdf Aanvraag
Stapmolen.pdf

Anders 2017-06-27 In
behandeling

PL-03_1002_Bestekte-
kening_nieuwe

PL-03_1002_Bes-
tektekening_nie-
uwe_situatie_dd-
_25-05-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Brandveiligheid

2017-06-27 In
behandeling

PL-04_1002_Bestekte-
kening_nieuwe_

PL-04_1002_Bes-
tektekening_nie-
uwe_situatie_Details-
_dd_25-05-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen
Anders

2017-06-27 In
behandeling

PL-06_Paddock_-
dd_26--06-2017_PDF

PL-06_Paddock_-
dd_26--06-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Anders

2017-06-27 In
behandeling

PL-07_Mestopslag_dd-
_26-06-2017_PDF

PL-07_Mestopsl-
ag_dd_26-06-201-
7.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

2017-06-27 In
behandeling

RO Bearsterdyk 19 te
Bears 26062017_pdf

RO Bearsterdyk 19 te
Bears 26062017.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan,
beheersverordening

2017-06-27 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

en bouwverordening
complexere bouwwerken

PL-05_Paardrijbak_2-
6-06-2017_PDF

PL-05_Paardrijbak_2-
6-06-2017.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2017-06-27 In
behandeling
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Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
kapschuur met paardenstalling en bijbehorende voorzieningen 
aan de Bearsterdyk 19 te Bears 

Van donderdag 17 mei 2018 tot en met donderdag 28 juni 2018 ligt de 
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de 
Wabo voor het realiseren van een kapschuur met paardenstalling en bijbehorende 
voorzieningen op het adres Bearsterdyk 19 te Bears met bijbehorende stukken ter 
inzage. 

Ontwikkeling 

Met dit plan wordt de realisatie van een kapschuur met paardenstalling, een stapmolen, 
een paardrijbak, een paddock en een mestopslag op het adres Bearsterdyk 19 te Bears 
mogelijk gemaakt. Het plan is niet in overeenstemming met de bouw- en 
gebruiksvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Bûtengebiet”.  

Inzage 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

• in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over 
het plan en de procedure 

• via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

Beroep 

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep 
instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 

• van 18 mei 2018 tot en met 28 juni 2018; 
•  als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-

 omgevingsvergunning hebt ingediend; 
•  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

 geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.  

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen


Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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