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Bijlage 1  

 

Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - Partiële 

herziening Plan voor de zon  

 

Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening Plan voor de zon heeft in de periode 

vanaf 8 september 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 2 

zienswijzen ontvangen. 

 

Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt het gemeentelijke 

commentaar.  

 

Zienswijze 1 

Provincie Fryslân 

 

A.  Artikel 6, lid 1, onder i van het plan laat via vergunning in afwijking van de regels in alle 
vigerende plannen, overal in de gemeente, tijdelijke opstellingen (max. 15 jaar) toe. Wellicht 
is dat niet zo bedoeld. In de plantoelichting worden namelijk expliciet Nieuw Stroomland en 
Zuidlanden (en de vliegbasis) genoemd als gebieden waar tijdelijke opstellingen via 
omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kunnen worden. Wij achten aanpassing van het plan 
nodig, in die zin dat in artikel 6, lid 1, de bepaling onder i wordt geschrapt en dat de bepaling 
onder e wordt toegespitst op Nieuw Stroomland en De Zuidlanden. 

 

Reactie: 

Bij het opstellen van de planregels is onbedoeld de zinssnede ‘ter plaatse van de aanduiding 
"wetgevingzone - ontwikkelingsgebied Zuidlanden"’ weggevallen uit artikel 6, lid 1 onder i, 
waardoor deze bepaling inderdaad van toepassing zou zijn op het hele plangebied. De weggevallen 
zinssnede is in het vast te stellen bestemmingsplan weer opgenomen in dit artikelonderdeel 
waarmee deze bepaling slechts van toepassing is op gebiedsdeel De Zuidlanden. 
 

B. Wij constateren dat grote delen van de genoemde gebieden in artikel 6 lid 1 onder e (Nieuw 
Stroomland) en onder i (voor zover zich dat richt op De Zuidlanden) niet grenzen aan bestaand 
stedelijk gebied en ook in de komende periode van 10 jaar niet zullen grenzen aan bestaand 
stedelijk gebied. Wij concluderen dat de regeling van artikel 6. lid 1, onder e, zoals thans 
geformuleerd, in strijd is met artikel 9.4.1 onder a juncto artikel 9.4.2 van de Verordening 
Romte. De regeling dient te worden aangepast. 

 
Reactie: 

Om de bepaling in artikel 6 lid 1 onder e en i in overeenstemming te brengen met artikel 9.4.1 
onder a juncto artikle 9.4.2 van de Verordening Romte is aan deze bepalingen toegevoegd dat: “bij 
de realisatie van een grondopstelling van zonnepanelen en/of - collectoren dient het 
beginpunt van de geprojecteerde ontwikkeling op minder dan 200 m van het bestaand 
stedelijk gebied van de provincie Fryslân, zoals opgenomen op kaart 1 - Begrenzing bestaand 
bebouwd gebied Verordening Romte Fryslân 2014, te zijn gelegen”. 
 
C. Op grond van artikel 9.4.1, lid 5 van de Verordening Romte is het verplicht om in een 

ruimtelijk plan dat opstellingen voor zonne-energie mogelijk maakt in het landelijk gebied te 
onderbouwen hoe wordt omgegaan met de mogelijkheid van participatie van bewoners. Wij 
vragen u om aanvullend in de plantoelichting en/of in de Kwaliteitsnota aandacht te besteden 
aan de vraag op welke wijze de gemeente wil omgaan met, c.q. voorwaarden wil stellen over 
participatie van bewoners in opstellingen in Nieuw Stroomland en De Zuidlanden. 

 
Reactie 

Om er zeker van te zijn dat bij de ontwikkeling van zonnepanelen en/of zonnecollectoren in de 
omgeving van de woonkernen in De Zuidlanden en Nieuw Stroomland een vorm van participatie met 
de bewoners plaatsvindt, is aan artikel 6, lid 1 onderdeel e en i toegevoegd dat: “indien een 
project voor het bouwen van zonnepanelen en/of – collectoren is gelegen binnen 150 meter van een 
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woonkern, voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning is aangetoond dat 
participatie van bewoners van de betreffende kern heeft plaatsgevonden.” Deze bepaling was al 
opgenomen voor ontwikkelingen in de dorpsranden rond de kleinere kernen en is in het vast te 
stellen plan dus ook opgenomen voor De Zuidlanden en Nieuw Stroomland.  
 
Daarnaast is in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen dat: “Bij de ontwikkeling van 
zonneprojecten in de dorpsranden, Nieuw Stroomland en De Zuidlanden is bewonersparticipatie 
opgenomen als voorwaarde. Om te voorkomen dat participatie te veel lijkt op een juridische 
procedure in plaats van echte betrokkenheid van bewoners bij een ontwikkeling, worden geen 
harde eisen en termijnen gesteld aan het participatietraject. Wel zal nadrukkelijkworden gekeken 
naar de mate waarin bewoners vroegtijdig zijn gekend in het beoogde project, er voldoende kennis 
van konden nemen en mee konden praten en denken over de invulling van het project. 
Initiatiefnemers zullen inzichtelijk moeten maken wat er in het kader van de participatie is 
ondernomen en welke reacties van bewoners zijn ontvangen. Verslaglegging van het 
participatietraject wordt niet aan bepaalde vormvereisten onderworpen, maar moet de gemeente 
ervan kunnen overtuigen dat het project wordt gedragen door de bij het project betrokken 
gemeenschap.” 
 
D. Wij constateren dat delen van de gebieden waar het plan via afwijking opstellingen mogelijk 

maakt op de kaart Weidevogelgebieden zijn aangeduid als weidevogelkansgebied. Toegevoegd 
moet worden dat, indien de opstelling leidt tot verstoring van rust en ruimte in de 
weidevogelkansgebieden, zoals aangegeven op de kaart Weidevogelgebieden in de 
verordening, vergunning alleen kan worden verleend als de schade gecompenseerd is 
overeenkomstig artikel 7.2.4, onder d van de verordening en de provinciale 
weidevogelregeling, door storting van het compensatiebedrag In het provinciale 
Weidevogelfonds. 

 

Reactie 

Aan artikel 6, lid 2 is een onderdeel 3 toegevoegd waarmee storting van het compensatiebedrag in 
het provinciale Weidefonds geldt als voorwaarde om mee te werken aan zonnepanelen in het 
weidevogelgebied: 
 
6.2 Toetsingscriteria per deelgebied 
De in lid 6.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, indien: 
1.  gehandeld wordt in overeenstemming met de beleidsregels zoals opgenomen in bijlage 1 bij 

deze regels; 
2.  geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ecologische belangen van het betreffende 

gebied; 
3.  de opstelling leidt tot verstoring van rust en ruimte in de weidevogelkansgebieden, zoals 

aangegeven op de kaart 7- Weidevogelgebieden Verordening Romte Fryslân 2014, een 
omgevingsvergunning alleen wordt verleend als de schade gecompenseerd is 
overeenkomstig artikel 7.2.4, onder d van de verordening en de provinciale 
weidevogelregeling, door storting van het compensatiebedrag In het provinciale 
Weidevogelfonds. 

 

Zienswijze 2 

Tennet 

 

A. Indien toetsing aan het vigerende bestemmingsplan niet verplicht is voor het vergunningvrij 
bouwen van zonnepanelen, dan zouden wij graag in deze partiële herziening opgenomen willen 
hebben, dat er bij het bouwen binnen de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding 
altijd een schriftelijke toestemming van TenneT (of Alliander) noodzakelijk is.  

 

Reactie: 

In een aantal situaties wordt het realiseren van zonnepanelen vergunningsvrij gemaakt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij het realiseren van zonnepanelen in grondopstellingen op 
bedrijventerreinen. Het feit dat het realiseren van de zonnepanelen vergunningsvrij is maakt niet 
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dat toetsing aan het vigerende bestemmingsplan achterwege kan worden gelaten. De panelen 
kunnen alleen vergunningvrij worden gerealiseerd als ze voldoen aan de voorwaarden zoals deze in 
het bestemmingsplan worden gesteld. Bij het bepalen of panelen vergunningsvrij kunnen worden 
gerealiseerd wordt bepaald of wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn gesteld in 
bestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening Plan voor de zon, maar ook aan andere 
planvoorschriften die ter plaatse gelden. In de onderliggende bestemmingsplannen komt voor het 
behoud van de hoogspanningsverbindingen de bestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding voor 
op grond waarvan geen gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, 
anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. Dit toetsingskader blijft onverkort van kracht 
en voorkomt dat vergunningsvrij kan worden gebouwd in de directe nabijheid van 
hoogspanningsverbindingen.Zie verder onder B. 
 
B. In artikel 4 algemene bouwregels staan de aanvullende bouwregels om zonder een 

omgevingsvergunning zonnepanelen en/of-collectoren te mogen bouwen. Ook hier kunnen wij  
niet mee akkoord gaan. Bijvoorbeeld onder a lid 1, c lid 2 en d lid 1 wordt een maximale 
hoogte van 5 meter afgegeven. Dit is in strijd met de regels die opgenomen zijn in de 
dubbelbestemming Leiding Hoogspanning.  

 

Reactie 

Aangezien deze bepalingen in strijd zijn met de bestemming die de hoogspanningsverbinding heeft 
in de onderliggende bestemmingsplannen en getoetst dient te worden aan zowel het Plan voor de 
zon als aan het onderliggende bestemmingsplan, is er geen sprake van een mogelijkheid om op 
deze locaties tot 5 meter hoogte te bouwen.  
De zienswijze van Tennet leidt echter toch tot een aanpassing van de planregels. Aan artikel 4 
wordt een nieuw onderdeel a toegevoegd dat luidt: “Bij de toepassing van de bouwregels zoals 
opgenomen in artikel 4 lid b tot en met d geldt dat bij het bouwen binnen de belemmerde strook 
van een hoogspanningsverbinding vooraf advies dient te worden ingewonnen van de betreffende 
leidingbeheerder.” 
Het opnemen van deze bepaling maakt richting potentiële bouwers van panelen duidelijk dat 
zonder overleg met de leidingbeheer niet kan worden gebouwd bij de hoogspanningsverbinding en 
voorkomt dat wordt aangenomen dat hier vergunningvrij kan worden gebouwd. 
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Bijlage 2 

 

Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen 

 

 
Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Het betreft wijzigingen van de regels. 
 
Ambtshalve wijzigingen van de regels  

 

De regels van het bestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening Plan voor de zon worden als 
volgt aangepast (zie ook bijlage vastgesteld bestemmingsplan):  
 
De lijst van bestemmingsplannen waarop het Plan voor de zon van toepassing is, zoals opgenomen in 
artikel 1 van de regels, is onder andere door het vaststellen van nieuwe plannen en het vervallen 
van oude plannen niet meer geheel up to date. De Lijst is aangepast ten opzicht van het 
ontwerpbestemmingsplan:  
 
Twee bestemmingsplannen zijn verwijderd uit de lijst: 
Bestemmingsplan It Eilan-West  
Bestemmingsplan Kladerijbuurt / Tulpenburg- Romkeslaan 2a 
 
Vier bestemmingsplannen zijn toegevoegd: 
Bestemmingsplan Wirdum NL.IMRO.00800000PCP08001OH 
Bestemmingsplan Grut Palma NL.IMRO.0080.14002BP00-VG01 
Bestemmingsplan Leeuwarden -  Oranjewijk, Tulpenburg en ’t Vliet  NL.IMRO.0080.04008BP00-VG01 
Bestemmingsplan Leeuwarden – Balistraten NL.IMRO.0080.04015BP00-VG01 
 
In artikel 4 en 6 van de regels van het ontwerpbestemmingsplan staan bepalingen over ‘rijks-, 
provinciaal- of gemeentelijk monument’. Aangezien er in de provincie Fryslân geen provinciale 
monumenten zijn aangewezen, is deze tekst gewijzigd in ‘rijks- of gemeentelijk monument’. 
 
 

  
 

 


