
 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een woning met garage 
aan de Bildwei te Rottevalle, tussen nummer 36 en 46.  

Het besluit is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid 
NL.IMRO.0090.PB2013DPO003-0401 en op de planviewer op de gemeentelijke website 
www.smallingerland.nl. 

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken met ingang van zaterdag 6 juli 2013 
beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Voor de behandeling van uw beroep is 
griffierecht verschuldigd.  

Alleen als u belanghebbende bent en tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen de 
ontwerpbeschikking, kunt u beroep instellen tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen.  
 
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking 
van deze beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij 
dat deze beschikking niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord Nederland. 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas 
in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 
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O M G E V I N G S V E R G U N N I N G   
 
Burgemeester en Wethouders hebben op 3 april 2013 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een woning met garage. De aanvraag 
gaat over de locatie Bildwei tussen 36 en 46 Rottevalle en is geregistreerd onder nummer 13-
0211. 
 
Aanvrager  
Bouwbedrijf Benedictus Bargebos 
Seadwei 25 
9261 XM  EASTERMAR 
 
Besluit  
Burgemeester en wethouders besluit, gelet op artikel 2.1, 2.2 en § 2.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen onder het stellen van 
voorschriften.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel 
uitmaken van de vergunning.  
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
 
- Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) 
- Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)  
 
De overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen worden verderop in dit document per 
activiteit vermeld. 
 
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.  
 
Procedure 
De uitgebreide voorbereidingsprocedure (op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) is op deze aanvraag van toepassing. De aanvraag is beoordeeld 
op de volgende aspecten:  

− voor Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) aan artikel 2.10, 

− voor Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)  aan artikel 2.12, 

− voor Uitweg (art. 2.2 lid 1 onder e Wabo) aan artikel 2.18,  
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 
aanvraag voldoet. 
  
Adviezen 
De aanvraag is voor advies aan de volgende adviesorganen voorgelegd: 
Welstand 
De aanvraag is voorgelegd aan Welstandsadvisering en monumentenzorg Hûs & Hiem. 
Uit het advies van Welstandsadvisering en monumentenzorg Hûs & Hiem  
d.d. 17 april 2013, nummer W13SMA002-2 blijkt dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen 
van welstand. 
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Verklaringen van geen bedenkingen 
Bij de volgende bestuursorganen is verzocht te verklaren dat zij tegen het verlenen van de 
omgevingsvergunning geen bedenkingen hebben: 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 5 oktober 2010 verklaard dat geen Verklaring 
van geen bedenkingen is vereist voor het toepassen van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 
Wabo. 
 
Overige bijgevoegde documenten  
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk 
bijgevoegd: 

− aanvraagformulier, 

− ruimtelijke onderbouwing 

− tekening nieuwbouw woning met garage te Rottevalle d.d. 11-03-2013 

− tekening onderdeel garage  

− bouwbesluit toetsing tbv woning met garage met werknummer 201301 d.d. 2 april 2013 

− constr.berek.tbv woning met garage werknummer 201301 d.d. 2 april 2013  

− constructie tekening d.d. 12-04-2013 
 
 
Zienswijzen 
Alle relevante stukken hebben van 10 mei 2013 tot en met 20 juni 2013 ter inzage gelegen. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Beroep  
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken vanaf 6 juli 2013 beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Voor de 
behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.  
 
Alleen als u belanghebbende bent en tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen de 
ontwerpbeschikking, kunt u beroep instellen tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest tijdig zienswijzen in te brengen. 
Als de beschikking afwijkt van de ontwerpbeschikking die ter inzage heeft gelegen kunt u als u 
geen zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen voor zover het beroepschrift betrekking 
heeft op deze afwijkingen. 
 
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, 
dan kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 
8901 CA te Leeuwarden. Wanneer binnen de bezwaar- of beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen. 
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Inhoudsopgave  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend 
op 1 juli 2013 aan Bouwbedrijf Benedictus Bargebos voor het project de bouw van een woning 
met garage op de locatie Bildwei tussen 36 en 46 Rottevalle. 
 
activiteit bouwen (art. 2.1 lid 1a wabo) ................................................................................... 2 
activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1c).......................................... 3 
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activiteit bouwen (art. 2.1 lid 1a wabo) 

De aanvraag is getoetst aan de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2.10 lid 
1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Bouwbesluit). De activiteit 
voldoet aan het Bouwbesluit mits de hieronder genoemde voorschriften in acht worden 
genomen. 
De aanvraag is getoetst aan de bouwverordening als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder b van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De activiteit voldoet aan de bouwverordening. 
De aanvraag is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De activiteit past niet  
in dit bestemmingsplan.  
Van het bestemmingsplan wordt afgeweken op grond van de overwegingen vermeld onder het 
kopje Strijdig gebruik gronden of bouwwerken enz. 
 
Voorschriften 
De bouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van het 
Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Minimaal 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden moeten bij de gemeente ter 
goedkeuring worden overlegd de tekeningen en berekeningen van de vloeren en verdere 
constructieve onderdelen van het bouwwerk. 
 
Het vuil- en hemelwater dienen via een gescheiden afvoersysteem op de gemeentelijke 
riolering te worden aangesloten. 
Als er nog sprake is van een gemengde gemeentelijke riolering dan moeten vuil- en 
hemelwater tot aan de erfgrens gescheiden worden afgevoerd. Op de erfgrens kunnen beide 
leidingen worden samengevoegd en worden aangesloten op de gemeentelijke riolering. 
 
Door of namens burgemeester en wethouders wordt: 
* het vloerpeil van het bouwwerk aangegeven en 
* van de bebouwing 2 punten van de voorgevel en 1 punt van de zijgevel aangegeven. 
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activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1c)  

De aanvraag is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De activiteit is strijdig 
met artikel 19.2.2 onder a van het bestemmingsplan "Kleine Kernen Oost", omdat er binnen de 
aanduiding 'twee-aaneen' 1 vrijstaand woonhuis mag worden gebouwd of twee halfvrijstaande 
woonhuizen. Op het perceel is al één vrijstaand woonhuis aanwezig (Bildwei 44) dus een extra 
is strijdig met het bestemmingsplan.  
 
Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a punt 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan aan een activiteit in strijd met het geldende bestemmingsplan 
medewerking worden verleend indien deze activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening. Voor de motivering hieromtrent wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing 
met als titel 'Bouw van een woning met garage Bildwei 38', welke als bijlage bij deze 
vergunning is gevoegd. 
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Leges 
Activiteit bouwen  € 3.096,00 
Afwijking bestemmingsplan buitenplans  € 0,00 
 ----------------------------- 
Totaal: € 3.096,00 
 
 
Drachten, 1 juli 2013, 
 
namens Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Smallingerland, 
 
 
 
 
G. van Alst, 
Hoofd eenheid Vergunningen en  
Handhaving, afdeling Publiek 
 
Deze brief is via een digitaal proces afgehandeld en is daarom niet handmatig ondertekend. 
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Bouw van een woning met garage 

Bildwei 38 te Rottevalle 
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RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

BOUW VAN EEN WONING MET GARAGE BILDWEI 38 TE ROTTEVALLE 

 

 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

 

Er is een schetsplan ingediend voor de bouw van een extra vrijstaande woning op het 

perceel Bildwei 46 te Rottevalle. Het verzoek is in strijd met het geldend bestemmingsplan 

Kleine Kernen Oost. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2013 

principemedewerking verleend aan het verzoek. Op 3 april 2013 heeft de initiatiefnemer  

een omgevingsvergunning aangevraagd om van het geldende bestemmingsplan af te wijken. 

Deze ruimtelijke onderbouwing is onderdeel van de omgevingsvergunning voor strijdig 

gebruik van gronden of bouwwerken. Met toepassing van artikel 3.10 juncto 2.12 Wabo kan 

worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. 

1.2. Locatiebeschrijving 

Het perceel Bildwei 46 betreft een ruime kavel, waar ten oosten van de bestaande woning 

een extra vrijstaande woning wordt gerealiseerd. 
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Figuur 1 Perceel Bildwei 46 te Rottevalle. 
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Het perceel wordt kadastraal gesplitst en de woning krijgt het adres Bildwei 38. Op het erf 

achter de woning wordt een vrijstaande garage gerealiseerd. 

Figuur 2 Inpassing van de extra vrijstaande woning met garage aan de Bildwei.  

 

1.3. Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het beleidskader. Hoofdstuk 3 behandelt de relevante planologische 

omgevingsaspecten. Hoofdstuk 4 behandelt de uitvoerbaarheid en in het laatste hoofdstuk 

wordt in het kort de procedure beschreven 

 

2. Beleidskader 

2.1. Geldend bestemmingsplan 

Het perceel is in het bestemmingsplan Kleine Kernen Oost bestemd als Wonen-1. Daarnaast 

ligt de aanduiding 'twee-aaneen' op het perceel. Deze aanduiding houdt in, dat er 1 

vrijstaand woonhuis of 2 halfvrijstaande woonhuizen (per twee aaneengebouwd) mogen 

worden gebouwd. De bedoeling van de regeling was, om een extra woonhuis mogelijk te 

maken tussen nr. 36 en 46 in. Dit mag in de vorm van één vrijstaande woning of één 2-

onder-1-kap, conform het vorige bestemmingsplan Rottevalle 1978. Foutief is de aanduiding 

'twee-aaneen' op het gehele perceel komen te liggen, zodat het bestaande woonhuis (nr. 46) 

ook onder de regeling valt en een extra vrijstaande woning niet in het bestemmingsplan 

past. Dit was niet de bedoeling. Het aantal wooneenheden binnen de aanduiding is wel juist 

(aantal twee).  
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Figuur 3 uitsnede van het perceel Bildwei 46 op de plankaart Kleine Kernen Oost. 

 

2.2. Woonplan 

Het woningbouwprogramma bij het Woonplan Nieuwe Stijl wordt momenteel 

geactualiseerd. Het huidige woningbouwprogramma tot 2016 wordt gecontinueerd tot en 

met 2019.  Vaststelling door de gemeenteraad van de actualisatie staat gepland op 2 juli 

2013.  

In het woningbouwprogramma is een reservering opgenomen voor incidentele woningbouw. 

Het aantal incidentele woningen mag maximaal 15 per jaar bedragen. De extra woning aan 

de Bildwei 38 valt onder de incidentele woningbouw.  

  

2.3. Welstand 

Het bouwplan is getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota. De welstandscommissie 

heeft in haar advies van 17 april 2013 met dossiernummer W13SMA002-2 aangegeven dat 

het plan voldoet aan de normen die ten aanzien van de welstand worden gesteld.  

 

2.4. Verklaring van geen bedenkingen 

Door de gemeenteraad is op 5 oktober 2010 een besluit genomen dat er geen Verklaring van 

geen bedenkingen is vereist voor het toepassen van plannen welke worden toegestaan op 

grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Met de gemeenteraad is afgesproken dat 

gevoelige onderwerpen nog steeds opiniërend aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

Het voorliggende plan betreft ons inziens geen gevoelig onderwerp, omdat het altijd al 

mogelijk was om hier een woning te bouwen. Op grond hiervan kan worden teruggevallen 

op de door de raad afgegeven verklaring van geen bedenkingen.  
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3. Planologische omgevingsaspecten 

3.1. Ruimtelijke kwaliteit 

Insteek van het woonplan is om de dorpen compact te houden en groene plekken zoveel 

mogelijk te behouden. Door de bouw van een woning tussen de Bildwei 36 en 46 wordt de 

bestaande bebouwing verdicht. Het betreft geen uitbreiding van het dorp in het 

buitengebied. Daardoor blijft het dorp compact.  

3.2. Verkeer 

De woning zal worden ontsloten door een inrit aan de Bildwei. De Bildwei is een 30km-weg 

waar al veel inritten op aangesloten zijn. Een extra inrit geeft verkeerskundig geen 

problemen. Het perceel voorziet in een eigen oprit waardoor er voldoende 

parkeergelegenheid is op eigen erf.  

3.3. Archeologie 

In het kader van het Verdrag van Malta is het noodzakelijk om bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen onderzoek te verrichten naar het mogelijk verstoren van archeologische 

waarden in het plangebied. De provincie heeft op haar website de Cultuurhistorische kaart 

geplaatst, waarop staat aangegeven in welke gebieden een bepaald soort onderzoek dient te 

worden uitgevoerd en in welke gevallen dit onderzoek achterwege kan blijven. 

 

De cultuurhistorische kaart (FAMKE) is geraadpleegd voor de periodes de IJzertijd-

Middeleeuwen en de steentijd-bronstijd. Voor de Middeleeuwen wordt op het perceel geen 

onderzoek noodzakelijk geacht op basis van de gegevens van FAMKE. Voor de periode 

steentijd-bronstijd is alleen onderzoek noodzakelijk bij zeer omvangrijke ingrepen vanaf 2,5 

hectare of meer, omdat de eventuele aanwezige archeologische resten waarschijnlijk al ernstig 

verstoord zijn.  

De woning met garage betreft een maximale oppervlakte van 135 m². Archeologisch 

onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht.  

3.4. Luchtkwaliteit  

Ten aanzien van de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit kan worden opgemerkt dat er op 

geen enkele locatie in onze gemeente, ook niet op de plaatsen met een hoge 

verkeersbelasting, grenswaarden of plandrempels uit de Wet luchtkwaliteit worden 

overschreden, zodat naar verwachting deze ontwikkeling ook geen consequenties met 

betrekking tot de Wet luchtkwaliteit heeft.  

3.5. Externe veiligheid 

 

De locatie Bildwei 38 ligt niet binnen een invloedsgebied van een risicobron op het gebied 

van externe veiligheid, dus vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de 

haalbaarheid van dit plan.  
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3.6. Milieu 

 

Op het perceel Bildwei 48 is een schapenhouderij aanwezig. Deze schapenhouderij heeft 

geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig maar valt onder de algemene 

regels van het Activiteitenbesluit. Er wordt niet voldaan aan de afstand van 100 meter tot de 

mestplaat of het dierenverblijf. Op grond van het overgangsrecht is de gewenste woning ten 

oosten van Bildwei 46 echter mogelijk zonder de schapenhouderij te belemmeren. 

 

Aan de zuidzijde van het perceel zijn een recreatiebedrijf en een (kleine) jachthaven 

aanwezig. De afstand tussen de haven en het perceel is ca. 25 meter (ca. 45 meter van de 

ligplaatsen tot locatie woning). De haven en het recreatiebedrijf vallen beide onder de 

algemene regels van het Activiteitenbesluit. Door de nieuwe woning worden deze bedrijven 

niet extra belemmerd ten opzichte van de huidige planologische situatie. 

3.7. Ecologie 

 

De Nederlandse natuurwetgeving is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De 

soortbescherming is hierbij uitgewerkt in de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt een 

aantal veelal zeldzame of kwetsbare planten- en diersoorten. Voor de uitvoering van alle 

ruimtelijke plannen moet worden onderzocht welke natuurwaarden aanwezig zijn en of er 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet zullen worden overtreden. Omdat het 

plangebied niet in of nabij een natuurgebied grenst van de Ecologische Hoofdstructuur en de 

woning wordt gebouwd in de directe nabijheid van woningen wordt niet verwacht dat er 

soorten aanwezig zijn die door de Flora- en faunawet worden beschermd.  

3.8. Water 

Door de bouw van de nieuwe woning met garage zal het verharde oppervlak ter plaatse 

toenemen met ongeveer 135 m². Deze toename is echter gering en It Wetterskip heeft in 

haar advies aangegeven dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding en 

de afvalwaterketen dat kan worden volstaan met een standaard wateradvies. 

3.9. Bodem 

De ondergrond moet geschikt zijn voor bewoning. Bodemonderzoek is in 1994 uitgevoerd en 

in 2011. De resultaten geven geen aanleiding tot het overwegen van vervolgonderzoek.  

3.10. Kabels en leidingen 

Er zijn geen kabels en leidingen in de directe omgeving die de bouwplannen kunnen 

belemmeren. 

3.11. Conclusie van de omgevingsaspecten 

Geen van de omgevingsaspecten zorgt voor een belemmering voor de voorgestelde 

ontwikkeling. De omgevingsvergunning kan worden verleend.  
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4. Uitvoerbaarheid 

4.1. Economische uitvoerbaarheid 

Het betreft een particuliere ontwikkeling. De kosten voor de planvoorbereiding, en 

onderzoek en leges voor de activiteit bouwen zijn voor rekening van de aanvrager. 

  

Omdat er een extra woning wordt gerealiseerd, is afdeling 6.4 (over grondexploitatie) van de 

Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit houdt in, dat gemeentelijke kosten dienen te 

worden verhaald op de aanvrager. In dit geval is echter verrekening aan de orde, omdat de 

gemeente schadeplichtig is. Dit is zij, omdat hier sprake is van de realisatie van een bestaand 

recht en deze procedure alleen nodig is vanwege een gemeentelijke fout. Per saldo is er dan 

geen sprake van kostenverhaal. Daarom wordt voorgesteld om geen kosten te verhalen op 

de aanvrager. Daarbij worden de legeskosten voor het voeren van de benodigde 

planologische (herstel-) procedure niet in rekening gebracht. Het project kan als financieel 

uitvoerbaar worden beschouwd. 

4.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbesluit wordt ten behoeve van zienswijzen voor een periode van 6 weken ter 

inzage gelegd. Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingediend. De aangevraagde 

vergunning kan worden verleend en het plan wordt maatschappelijk uitvoerbaar geacht.  

5. Procedure 

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 

Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan). Op 

grond van artikel 3.10, lid 1, onder a dient hiervoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure 

te worden doorlopen. 

 

Voor de uitgebreide procedure geldt een maximale beslistermijn van 26 weken. De 

ontwerpbeschikking wordt zes weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. De ingediende 

zienswijzen worden beantwoord in een notitie samenvatting zienswijze en beantwoording. 

Eventueel geeft een zienswijze aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvergunning. Het 

college besluit vervolgens tot het wel of niet verlenen van de omgevingsvergunning, waarna 

de beschikking zes weken ter inzage ligt voor beroep. Alleen belanghebbenden die tijdig een 

zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking kunnen beroep aanstellen tenzij 

wordt aangetoond dat diegene redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te 

brengen. Als de beschikking afwijkt van de ontwerpbeschikking die ter inzage heeft gelegen 

kan er wanneer er door diegene geen zienswijzen zijn ingediend, beroep worden ingesteld 

voor zover het beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen. De beschikking treedt in 

werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het 

indienen van een beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet. Wanneer 

belanghebbenden er veel belang bij hebben dat deze beschikking niet in werking treedt, dan 

kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de Rechtbank Noord 

Nederland, locatie Leeuwarden. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd 

treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 

 
 


