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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Op 17 november 2009 heeft de gemeente Leeuwarden een verzoek ont-
vangen van de initiatiefnemer voor het wijzigen van het bestemmingsplan. 
Aanleiding hiervoor is een nieuw te bouwen bedrijfswoning en koetsenstal-
ling op een perceel grond aan de Mr. P.J. Troelstraweg te Leeuwarden, ter 
hoogte van het Keegsdijkje. 
 
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied”. Het per-
ceel heeft namelijk de bestemming “agrarisch gebied”. De voorziene be-
bouwing en gebruik is niet binnen deze bestemming mogelijk. Er zal be-
stemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen om medewerking aan 
de plannen te kunnen verlenen. 
 
De huidige bedrijfsvoering van de initiatiefnemer bevindt zich aan de 
Jeugdweg 3 te Leeuwarden. Naast de stalhouderij bevindt zich hier ook de 
kinderboerderij van Leeuwarden. De initiatiefnemer is hier al 17 jaar de ei-
genaar/bedrijfsleider van. 
 
De activiteiten van het bedrijfsonderdeel stalhouderij zijn als volgt. De initia-
tiefnemer heeft de beschikking over 4 paarden op de kinderboerderij. paar-
den zijn op de kinderboerderij te bezichtigen en worden daarnaast ingezet 
voor stalhouderij De Gouden Swipe. Men beschikt over diverse paard en 
koets combinaties, bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis, rondritten of 
voor speciale gelegenheden.  
De koetsen variëren van een fraaie open “Landauer” of een “Slee” tot een 
gezellige “Jan Plezier”. Momenteel heeft de stalhouderij de beschikking 
over 6 koetsen, maar er zijn plannen om dit aantal uit te breiden. 
 
De komst van de kenniscampus brengt met zich mee dat een deel van de 
grond van de initiatiefnemer nodig is voor de uitvoering van de plannen 
voor de kenniscampus. De huidige koetsenstalling op het terrein aan de 
Jeugdweg 3 te Leeuwarden moet hiervoor verdwijnen. De huidige schuur 
van de boerderij is reeds in gebruik als kantine voor de kinderboerderij. Op 
de huidige locatie is dan ook geen plek meer om een nieuwe stalling te rea-
liseren.  
  
Er is dus behoefte aan een nieuwe stallingsruimte voor de diverse koetsen. 
De ruimte wordt daarnaast gebruikt voor opslag van materialen ten behoe-
ve van de stalhouderij en voor onderhoudswerkzaamheden.  
 
De initiatiefnemer is eigenaar van een perceel grond aan de Mr. P.J. Troel-
straweg te Leeuwarden, ter hoogte van het Keegsdijkje. Dit perceel leent 
zich om de bedrijfsactiviteiten ten aanzien van de koetsenstalling ten be-
hoeve van de stalhouderij hier voort te zetten. Naast een koetsenstalling 
zal hier tevens een bedrijfswoning worden opgericht. De huidige woning 
aan de Jeugdweg in de boerderij wordt grotendeels in gebruik genomen ten 
behoeve van horeca activiteiten, zodat het geheel, mede gezien de gezins-
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situatie, te klein is voor wonen. De behoefte bestaat dan ook om bij de 
koetsenstalling ten behoeve van de stalhouderij te wonen.  
 
De bedrijfsfunctie is aan de Mr. P.J. Troelstraweg niet mogelijk binnen het 
vigerende bestemmingsplan. Het realiseren van de bedrijfswoning en koet-
senstalling is daarom niet mogelijk. De gemeente Leeuwarden heeft aan-
gegeven middels een nieuw bestemmingsplan medewerking aan de ont-
wikkeling te willen verlenen. Dit bestemmingsplan voorziet daarom in het 
mogelijk maken van de bedrijfswoning en koetsenstalling. 

1.   2. Ligging plangebied 

In navolgend figuur is de ligging van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

 
Het plangebied is gelegen aan de Mr. P.J. Troelstraweg ter hoogte van de 
afslag naar het Keegsdijkje binnen de bebouwde kom. Het Keegsdijkje 
vormt dan ook de noordelijke grens van het plangebied.  
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De gronden aan de westkant maken onderdeel uit van de vliegbasis Leeu-
warden. De gronden direct aansluitend aan de zuidkant zijn in gebruik als 
volkstuinen. Daaronder bevindt zich een kinderdagverblijf, diverse bedrij-
ven, woningen en een tuincentrum. Aan de overkant van de Mr. P.J. Troel-
straweg bevindt zich een taxibedrijf en woningen. 

1.   3. Vigerende regeling 

Het plangebied is momenteel geregeld in het bestemmingsplan Buitenge-
bied dat sinds 2004 van kracht is. Het plangebied heeft in het vigerende 
bestemmingsplan de bestemming “Agrarisch gebied”. Daarmee kan de 
koetsenstalling (bedrijf) niet gerealiseerd worden. 

1.   4. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de 
huidige situatie en de voorgestelde ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het, 
voor het plan relevante, beleid op de verschillende niveaus beschreven. In 
hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen getoetst aan de omgevingsaspec-
ten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het juridische systeem toegelicht. In 
hoofdstuk 6 wordt tenslotte de uitvoerbaarheid van het plan behandeld.  
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

2.   1. Huidige situatie 

Zoals gezegd is de grond op dit moment onbebouwd en het perceel ligt 
binnen de bebouwde kom van Leeuwarden. In het gebied bevinden zich 
onder meer bedrijven en woningen. Het gebied is daarmee te typeren als 
een gemengd gebied.  
 
Er is sprake van lintbebouwing die gericht is op de Mr. P.J. Troelstraweg. 
De richting van de woningen is wisselend. De woningen staan soms in de 
rooilijn en soms solitair. Er is een afwisseling van open en gesloten bebou-
wing.  
Langs de noordzijde van het plangebied bevindt zich een bomensingel. En 
aan de westkant begint de bebouwing van de vliegbasis. Aan de overkant 
van de Mr. P.J. Troelstraweg bevindt zich een taxibedrijf en woningen 
(oostkant Mr. P.J. Troelstraweg). Het gebied is daarmee ingesloten tussen 
verschillende functies. 
 
In navolgend figuur is de huidige situatie van het plangebied en de omge-
ving weergegeven. 
 

 

 
Plangebied 

 

 

 
Mr. P.J. Troelstraweg  
vanuit noordelijke richting 

 
Westkant Mr. P.J. Troelstraweg 
vanuit zuidelijke richting 

 
Oostkant Mr. P. J. Troelstraweg 
vanuit zuidelijke richting 

Figuur 2. De huidige situatie van het plangebied en de omgeving 
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2.   2. Toekomstige situatie 

Ruimtelijke en functionele aspecten 
Het plangebied is, zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, gelegen in 
een gemengd gebied binnen de bebouwde kom. Het stallen van koetsen 
(bedrijfsfunctie) en een bedrijfswoning past daarom goed in dit gebied. 
Door de ligging binnen de bebouwde kom is er sprake van een inbreidings-
situatie.  
 
Zoals gezegd wordt er een koetsenstalling en bedrijfswoning gerealiseerd. 
In navolgend figuur is de situering weergegeven. 
 

 
Figuur 3. Situatieschets koetsenstalling en bedrijfswoning 
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De koetsenstalling is gesitueerd evenwijdig aan de kavelstructuur en voegt 
zich hiermee naar de structuur van het gebied.  
De koetsenstalling ligt achter de bedrijfswoning. De bedrijfswoning ligt niet 
haaks op de Mr. P.J. Troelstraweg. Aangezien er sprake is van wisselende 
richting van bebouwing langs de weg, past de woning hiermee in de ste-
denbouwkundige structuur van het gebied. Dit geldt ook voor de solitaire 
ligging ten opzichte van andere woningen langs de weg.  
De ligging van de gebouwen is zodanig dat er zicht blijft op het achterlig-
gende gebied. Hiermee blijft de afwisseling van open- en geslotenheid van 
het gebied behouden. 
 
De koetsenstalling krijgt een goothoogte van 2,8 meter en een bouwhoogte 
van 7,35 meter. De bedrijfswoning zal één bouwlaag hoog worden met kap. 
Dit is een voorkomende bouwvorm in het gebied. In onderstaand figuur is 
het bouwplan van de bedrijfswoning en koetsenstalling weergegeven. 
 

 
Figuur 4. Zijgevel bedrijfswoning en koetsenstalling (deels) 

 
Verkeer en parkeren 
Het plangebied zal ontsloten worden via de parallelweg op de Mr. P.J. 
Troelstraweg zoals dat ook voor de andere woningen/bedrijven langs de 
weg het geval is.  
Parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. 
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk is het beleid dat relevant is voor het plangebied opgeno-
men. 

3.   1. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007  
Het Streekplan Fryslân 2007 is op 13 december 2006 door Provinciale Sta-
ten vastgesteld. In het Streekplan zetten Gedeputeerde Staten (GS) onder 
meer in op de concentratie van verstedelijking in de stedelijke bun-
delingsgebieden. Hiermee wordt blijkens het Streekplan de benodigde 
massa, schaal en draagvlak verkregen voor het goed benutten van stede-
lijke potenties, hetgeen voor de leefbaarheid en vitaliteit van heel Fryslân 
van grote betekenis is. Door functiemenging kan de veelzijdigheid, de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid worden bevorderd, daardoor wordt 
ook de combinatie van arbeid en zorgtaken vergemakkelijkt. Het gaat daar-
bij onder meer om onderwijsvoorzieningen, zorgvoorzieningen en detail-
handel. De ligging van het plangebied, binnen de bebouwde kom van de 
stad Leeuwarden, en de functies die het plan mogelijk maakt passen bin-
nen de visies van het Streekplan, zoals concentratie van verstedelijking en 
functiemenging. 

3.   2. Gemeentelijk beleid 

Stadsvisie 
De stadsvisie 'Varen onder eigen Vlag' (2002) beschrijft de koers voor 
Leeuwarden voor de toekomst. Periodiek wordt bekeken of nieuwe ontwik-
kelingen een actualisering nodig maken. Dit heeft geresulteerd in de stads-
visie “Leeuwarden fier verder! Op weg naar een duurzaam stad’” (2008). 
Leeuwarden is eerst en vooral hoofdstad van Fryslân. Leeuwarden telt ruim 
92.000 inwoners, bijna 27.000 hbo- en mbo-studenten en biedt werkgele-
genheid aan 55.000 mensen.  
 
Dagelijks stromen 28.000 forenzen de stad binnen om naar hun werk te 
gaan. Leeuwarden heeft ook belangrijke voorzieningen op het gebied van 
wonen, werken, cultuur, recreatie, onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee 
is Leeuwarden dé woonstad en dé banenmotor van Fryslân. De stadsvisie 
rust op een stevig fundament van vijf pijlers, die met elkaar verbonden zijn 
door de rode draad van duurzaamheid.  
 
Voorwaarde voor verdere ontwikkeling van de stad is dat de bereikbaarheid 
op orde is en dat er voldoende woningen zijn voor verschillende doelgroe-
pen. Van belang is het ontwikkelen van een gevarieerd en kwalitatief goed 
woonklimaat, met aandacht voor energiezuinige woningen en kwaliteit van 
de openbare ruimte. Hierbij speelt onder meer de ontwikkeling van binnen-
stedelijke locaties (onder andere functiemenging). 
 
Voor dit plan zijn er geen directe aanknopingspunten in de stadsvisie. 
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Welstandsnota 
Het uitgangspunt is dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van de 
welstand en vergezeld gaat met een positief welstandsadvies. 
 
Evenwicht in parkeren 
In het gemeentelijk parkeerbeleid Evenwicht in parkeren (2005) geeft de 
gemeente aan hoe zij het parkeren in de stad denkt te regelen. In principe 
dient elk gebied, elke woning of woningcomplex, elk complex of bedrijf in 
zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien, zodat de openbare ruimte minder 
wordt belast. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

In het bestemmingsplan moet aandacht worden besteed aan de diverse 
omgevingsaspecten. Voor dit bestemmingsplan zijn daarbij de thema’s mi-
lieuzonering, geluid, water, bodem, archeologie, ecologie, externe veilig-
heid en luchtkwaliteit getoetst. 

4.   1. Milieuzonering 

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en 
gevaar door bedrijven door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe 
ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelasten-
de (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder 
en gevaar voorkómen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen 
aanvaardbare voorwaarden te vestigen.  
 
Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem “Bedrijven en milieuzone-
ring” (editie 2009) ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de 
bedrijven zijn gecategoriseerd op hun milieueffecten. Deze lijst is opgesteld 
uitgaande van de standaardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. De lijst is onderverdeeld in bedrijfsklassen en bedrijfsty-
pen. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven 
milieuhinder (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie) kunnen veroor-
zaken, kent de lijst aan de bedrijven een milieucategorie toe. Naarmate de 
milieuhinder toeneemt, loopt de milieu-indeling op van 1 t/m 6, met bijbeho-
rende richtlijnafstanden tot een “rustige woonwijk” of een “gemengd ge-
bied”. 
 
De koetsenstalling is te classificeren als opslaggebouw. Het bedrijf is hier-
mee een milieucategorie 2 bedrijf. Voor deze milieucategorie geldt een 
richtafstand van 30 meter tot gevoelige functies. De gevel van de dichtstbij-
zijnde woning ligt op meer dan 35 meter vanaf de bestemmingsgrens van 
het bedrijf. Er is hiermee geen belemmering vanuit milieuhinder. 

4.   2. Geluid 

Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft 
waarbinnen aandacht aan geluidhinder moet worden besteed.  
Dit geldt niet voor: 
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt voor de volgende 30 
km per uur wegen wel aandacht besteedt aan geluidhinder: 
- asfaltwegen met een verkeersintensiteit > 2450 motorvoertuigen per 

etmaal; 
- klinkerwegen met een verkeersintensiteit > 1150 motorvoertuigen per 

etmaal. 
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De Wet geluidhinder beschermt woningen en andere geluidsgevoelige ge-
bouwen(o.a. scholen, en ziekenhuizen). Wanneer woningen of andere ge-
luidsgevoelige gebouwen binnen de zone van een weg worden gesitueerd, 
dient met een akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat voldaan 
wordt aan de voorkeursgrenswaarde, dan wel dat een hogere waarde moet 
worden vastgesteld. In geval van een hogere waarde is de ‘Beleidsregel 
vaststellen hogere waarde gemeente Leeuwarden’ van toepassing. 
 
Dit bestemmingsplan maakt een koetsenstalling mogelijk met een bedrijfs-
woning. Deze bedrijfswoning ligt binnen de zone van de Mr. P.J. Troelstra-
weg. De berekende geluidsbelasting op de gevel van de bedrijfswoning is 
60 dB. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde.  
De hogere waarde van 60 dB kan worden vastgesteld op basis van ‘grond- 
en/of bedrijfsgebondenheid’ zoals gesteld in de ‘Beleidsregel vaststellen 
hogere waarde gemeente Leeuwarden’. 
 
Industrielawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder is rond de vliegbasis een geluidzone 
van rechtswege van kracht geworden. Het betreft hier een zone ten gevol-
ge van het industrielawaai op de vliegbasis, veroorzaakt onder andere door 
het proefdraaien van de vliegtuigen. Hiervoor is een geluidzone vastge-
steld. Buiten deze zone mag het geluidniveau ten gevolge daarvan niet ho-
ger dan 50 dB(A) zijn. De geluidsbelasting ter plaatse van (nieu-
we)woningen binnen de zone mag maximaal 55 dB(A) bedragen mits er 
voldaan wordt aan de uitgangspunten van de ‘Beleidsregel vaststellen ho-
gere waarde gemeente Leeuwarden’. 
 
De nieuw te realiseren bedrijfswoning ligt binnen de zone industrielawaai 
van het vliegveld maar buiten de 55 dB(A)-contour. 
Er kan een hogere waarde van 55 dB(A) worden vastgesteld op basis van 
‘grond- en/of bedrijfsgebondenheid’ zoals gesteld in de ‘Beleidsregel vast-
stellen hogere waarde gemeente Leeuwarden’. 
 
Geluidzonering Luchtvaartwet 
In en krachtens de Luchtvaartwet is het beleid ten aanzien van vliegtuigla-
waai geregeld. Op grond van de Wet worden rondom luchtvaartterreinen 
geluidzones vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting door startende en 
landende vliegtuigen niet mag worden overschreden. De geluidzone die in 
de Luchtvaartwet wordt geregeld, heeft betrekking op het geluid van vlieg-
tuigen in de lucht. Als grenswaarde wordt daarbij 35 Kosteneenheden (Ke) 
gehanteerd. Ook rondom de Vliegbasis Leeuwarden is een dergelijke zone 
door de Staatssecretaris van Defensie vastgesteld. De zonering komt tot 
stand op basis van berekeningen over het aantal vliegbewegingen (inclu-
sief starten en landen) op en vanaf de landingsbanen. 
 
Het plangebied ligt niet binnen de 35 Ke-contour. Het vliegtuiglawaai is 
daarmee geen beperkende factor voor het realiseren van dit plan. 
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4.   3. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is 
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 
pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Ander-
zijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwik-
keling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. 
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een koppeling tussen 
ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen on-
der de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling 
als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde, of; 
• een project (al dan niet per saldo) niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt, of; 
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatrege-

len of in het NSL, of; 
• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-

niging. 
 
De toename van het aantal verkeersbewegingen is zodanig beperkt dat dit 
plan “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

4.   4. Bodem 

Het uitgangspunt ten aanzien van het aspect bodem is, dat de kwaliteit er-
van zodanig dient te zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid 
bij het gebruik van het plangebied voor wonen of een andere functie. 
 
Ten behoeve van de nieuwbouw moet daarom een actueel milieukundig 
bodemonderzoek worden ingediend. Daaruit kan blijken dat nieuwbouw 
gepaard gaat met sanerende maatregelen. Dat is het geval indien de loca-
tie: 
• niet geschikt is voor de beoogde functie (gezondheidsrisico’s); en/of  
• het voor de realisatie benodigde grondverzet (al dan niet deels) plaats-

vindt in een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Voor de bodem zijn geen bijzonderheden voor dit perceel. De kwaliteit 
vormt geen belemmering voor de plannen.  

4.   5. Water 

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt 
van waterschappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstel-
len van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een ver-
plicht onderdeel in de bestemmingsplanprocedure geworden.  
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Voor het plan gelden een aantal waterkwaliteits- en kwantiteitsaspecten. Er 
vindt onder meer een toename plaats van het verhard oppervlak met circa 
600 m2.  
 
Het plan is voorgelegd aan het Wetterskip Fryslân. In haar reactie van 11 
augustus 2010 geeft het Wetterskip een wateradvies dat in deze paragraaf 
is verwerkt. 
 
Hoofdwatergang 
Aan de westzijde wordt het perceel begrensd door een zogenaamde 
hoofdwatergang. Een hoofdwatergang heeft een belangrijke af- en door-
voerfunctie voor het watersysteem. Deze moet te allen tijde worden behou-
den en toegankelijk blijven voor onderhoud. Daarom moet een obstakelvrije 
onderhoudsstrook van 5 meter breed langs het water worden vrijgehouden.  
 
Waterpeil 
Het waterpeil in de randsloten is verbonden met de boezem. In normale 
omstandigheden betekent dit een peil van -0,52 m NAP. Afhankelijk van 
wind- en spuieffecten kan dit fluctueren. Het perceel is volgens de hoogte-
kaart in het midden hoog genoeg om te bebouwen, maar verloopt richting 
de randsloten. Dit is gunstig om bij stijgend peil geen wateroverlast te krij-
gen. Zolang de bebouwing op voldoende afstand wordt geplaatst van de 
randsloten en voldoende uitloopmogelijkheid wordt gehouden, zijn er geen 
problemen te verwachten. 
 
Compensatie verharding 
Wetterskip Fryslân hanteert het uitgangspunt dat een toename van verhard 
oppervlak gecompenseerd moet worden door waterberging aan te leggen. 
Het totale oppervlak van de nieuwe bebouwing bedraagt ongeveer 579 m2. 
Er is niet aangegeven hoeveel van het naastliggende terrein verhard wordt. 
Het hele toegevoegde verharde oppervlak moet worden gecompenseerd 
door minimaal 9%, liefst 10% van dat oppervlak aan te leggen als nieuw 
oppervlaktewater. De compensatie voor het toegenomen verhard oppervlak 
bedraagt dus minimaal 52 m2 nieuw te realiseren oppervlaktewater, aange-
vuld met 9% van de nieuwe terreinverharding. Het te compenseren terrein-
oppervlak kan eventueel beperkt worden door te kiezen voor vormen van 
halfverharding. De compensatie zal worden gerealiseerd door verbreding 
van de bestaande randsloten. Door dit te combineren met een flauw talud 
is er meer natuurvriendelijke oever mogelijk, wardoor ook de waterkwaliteit 
duurzaam bevorderd wordt.  
 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstorten van rioolwater en de belasting van rioolwaterzui-
veringen te beperken worden regen- en rioolwater zoveel mogelijk ge-
scheiden afgevoerd. In geval van deze nieuwe gebouwen kan het dakwater 
geloosd worden op het oppervlaktewater. Dit zal de waterkwaliteit ten goe-
de komen. In Leeuwarden geldt ook nog een stimuleringsmaatregel vanuit 
het duurzaamheidplan om het gebruik van groene daken te bevorderen. 
Hiermee kan de afvoer van het regenwater naar het oppervlaktewater wor-
den vertraagd.  
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Waterkwaliteit 
Om een goede kwaliteit van het water te realiseren moet voorkomen wor-
den dat milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De 
bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Tevens moet 
worden gebouwd met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 
 
Het wateradvies is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. 

4.   6. Archeologie 

Het plangebied heeft op de Archeologische Waardenkaart Leeuwarden een 
lage archeologische verwachtingswaarde. In de gebieden met een archeo-
logische verwachtingswaarde mogen diepere graafwerkzaamheden in prin-
cipe pas worden uitgevoerd als hiervoor een “archeologievergunning” is 
verleend. Echter in geval van een verwachte lage informatiewaarde geldt 
dit alleen voor bodemingrepen die MER-plichtig zijn. De bodemingreep is 
niet MER-plichtig.  
 
Voor bodemingrepen, zoals in dit plangebied, wordt in principe een archeo-
logische toets verlangd. Een archeologische toets moet bestaan uit een 
onderzoek naar de aan- of afwezigheid, de omvang en de behoudens-
waardigheid van archeologische waarde(-n). Op basis van een dergelijke 
toets kan door het bevoegd gezag een selectiebesluit worden genomen en 
moet overeenkomstig dit besluit worden gehandeld. Gezien de boven-
staande gegevens kan op deze locatie voor de archeologische toets wor-
den volstaan met deze quickscan. Aanvullend veldonderzoek is, gezien de 
lokale situatie, niet noodzakelijk.  
 
Het is raadzaam om amateurarcheologen tijdens een eventuele eerste 
bouwfase (bijvoorbeeld bij het uitgraven van funderingen e.d.) de ruimte te 
bieden om archeologische waarnemingen te doen, zolang deze werkzaam-
heden het civieltechnische werk niet belemmeren. Door het laten uitvoeren 
van archeologische waarnemingen door amateurarcheologen op gedese-
lecteerde terreinen kan het huidige archeologiebeleid van de gemeente 
Leeuwarden getoetst worden. Aan de archeologische waarnemingen zijn 
geen kosten verbonden. Het zal evenmin leiden tot aanpassing van de be-
sluitvorming op het gebied van archeologie op deze locatie. 
 
Het plangebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde en de 
ingreep is niet MER-plichtig. Op basis van deze gegevens is geen inventa-
riserend archeologisch veldonderzoek nodig.  

4.   7. Ecologie 

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met het beleid 
en de wetgeving ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt on-
derscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
Uitgangspunt is dat met beide geen strijdigheid ontstaat. De aanvraag is 
getoetst aan de Ecologische Basiskaart Leeuwarden. 
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Gebiedsbescherming 
Het aspect gebiedsbescherming is in dit bestemmingsplan niet aan de orde 
omdat in en in de directe nabijheid van het plangebied geen sprake is van 
beschermde natuurgebieden, waarop de ontwikkelingen die het bestem-
mingsplan mogelijk maakt, negatieve effecten kunnen hebben.  
 
De bouwlocatie ligt niet in of in de directe nabijheid van een Speciale Be-
schermingszone (SBZ) of Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Hierin 
zijn bepalingen opgenomen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Volgens deze wet is een aantal planten- en diersoorten aangewezen die 
licht, middelzwaar of zwaar beschermd zijn. Voor licht beschermde soorten 
geldt een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor middelzwaar bescherm-
de soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode. 
Voor zwaar beschermde soorten dient bij ruimtelijke ingrepen ontheffing te 
worden aangevraagd.  
 
Gezien het feit dat hier geen gebouwen worden gesloopt, er geen bomen 
worden gekapt en er geen sloten worden gedempt wordt verwacht dat er 
geen aantasting van beschermde soorten zal plaatsvinden. Bij uitvoering 
van de werkzaamheden bestaat altijd het risico dat eventuele broedende 
vogels verstoord worden. Vanuit de Flora- en faunawet is verstoring van 
broedende vogels verboden, en hiervoor kan ook geen ontheffing worden 
verkregen. Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten, 
wordt overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen. Bij start van de 
werkzaamheden in het broedseizoen zou eerst door een gekwalificeerd 
persoon vastgesteld moeten worden dat er geen nesten in het hierdoor 
verstoorde gedeelte van het plangebied aanwezig zijn. 
 
Uitvoering van het bestemmingsplan hoeft vanuit ecologisch standpunt 
geen belemmering te ondervinden.  

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omge-
ving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “ex-
terne veiligheid” om de burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te 
stellen. 
 
Ofschoon er in de omgeving van het plangebied diverse externe veiligheid-
bronnen aanwezig zijn, liggen deze op voldoende afstand waardoor exter-
ne veiligheid geen beperkingen oplevert voor de realisatie van het koets-
huis + bedrijfswoning. 
 
Het plangebied ligt in de C-zone rond het defensieterrein van de Lucht-
machtbasis. 
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Binnen deze zone mogen geen gebouwen gerealiseerd worden met een 
zeer groot glasoppervlak waarin zich als regel een groot aantal personen 
bevindt en geen bedrijven die bij een calamiteit gevaar voor munitieopslag 
of omgeving opleveren.  
Dit plan valt niet onder deze omschrijving. 
 
Het vulpunt van het LPG-station Mr. P.J. Troelstraweg 151 ligt op een gro-
tere afstand dan 150 meter van het plangebied. Er hoeft geen GR-
berekening uitgevoerd te worden. 
 
Er ligt een buisleiding op ongeveer 300 meter van het plangebied. De ef-
fectafstand is 70 meter. Er hoeft geen GR-berekening te worden uitge-
voerd. 
 
De vervoersintensiteit van gevaarlijke stoffen over de Mr. P.J. Troelstraweg 
is zo gering, in relatie tot lage persoonsdichtheid van dit gebied, dat er met 
medeneming van de nieuwe ontwikkeling, geen kans is op overschrijding 
van het groepsrisico. 
 
Uitvoering van het bestemmingsplan hoeft vanuit externe veiligheid geen 
belemmering te ondervinden.  
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de 
regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de 
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeel-
ding (plankaart) en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschil-
lende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- 
en gebruiksmogelijkheden.  

5.   2. Toelichting op de bestemming 

Agrarisch  
De westkant van het perceel dat onbebouwd blijft, is bestemd als “Agra-
risch”. Binnen de bestemming is geen bebouwing mogelijk gemaakt.  
 
Bedrijf - Koetsenstalling 
De oostkant van het perceel waar de bedrijfswoning en koetsenstalling ge-
realiseerd zullen worden, zijn bestemd als “Bedrijf - Koetsenstalling”. De 
bedrijfswoning is aangeduid en daarmee is de situering vastgelegd. De 
koetsenstalling moet gebouwd worden binnen het bouwvlak. Hiermee is 
ook de situering van de koetsenstalling vastgelegd.  
De goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning en de koetsenstalling die 
zijn aangegeven in de regels, zijn afgestemd op het bouwplan. 
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6. UITVOERBAARHEID 

6.   1. Algemeen 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaar-
heidsaspecten van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoer-
baarheid.  

6.   2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De gemeente Leeuwarden heeft, conform het bepaalde in artikel 3.1.1. van het 
Besluit ruimtelijke ordening, Overleg gevoerd. Hierop zijn reacties ontvangen 
van Provinsje Fryslân, Brandweer Fryslân en het Ministerie van Defensie. De-
ze reacties geven geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van het voor-
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
opgenomen procedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan ge-
durende zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen (artikel 3.8 Wro). Tij-
dens deze periode bestaat de mogelijkheid voor het indienen van zienswij-
zen door een ieder. 
 
Eventueel ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt in het be-
stemmingsplan. Het plan wordt door het college van Burgemeester en 
Wethouders vastgesteld, binnen 12 weken na terinzagelegging. De indie-
ners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Uiteindelijk 
is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 

6.   3. Grondexploitatie 

Doel van de in de Wro opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden 
van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van 
meer sturingsmogelijkheden. Er wordt uitgegaan van kostenverhaal via de 
publiekrechtelijke weg, in een exploitatieplan. Daarnaast kan de gemeente 
in een exploitatieplan eisen en regels stellen ten aanzien van de desbetref-
fende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Dit exploitatieplan 
moet vastgesteld worden op hetzelfde moment dat het bestemmingsplan 
wordt vastgesteld. Een exploitatieplan hoeft niet vastgesteld te worden op 
het moment dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is en het stellen 
van eisen en regels niet noodzakelijk wordt geacht. Het kostenverhaal kan 
door middel van een exploitatieovereenkomst zijn verzekerd.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een bedrijfswo-
ning en een hoofdgebouw. Dit valt onder de bouwplannen zoals bedoeld in 
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Daarom bestaat in principe 
de verplichting tot het vaststellen van een grondexploitatieplan, mits het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd en er geen nadere eisen en ver-
plichte fasering noodzakelijk zijn. 
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De kosten met betrekking tot het opstellen van het bestemmingsplan en 
daaraan verwante kosten worden verhaald via de leges van de gemeente. 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is daarnaast een planschade-
overeenkomst gesloten.  
 
Aangezien het om nieuwe bebouwing gaat, zal de gemeente onder andere 
kosten maken voor de aanleg van nutsvoorzieningen. De gemeente zal 
hiertoe een overeenkomst sluiten met de initiatiefnemer. 
Op deze manier zijn alle kosten anderszins verzekerd en is een exploitatie-
plan niet aan de orde. De gemeente zal dit expliciet besluiten. 

6.   4. Economische uitvoerbaarheid 

Er wordt vanuit gegaan dat de initiatiefnemer de ontwikkeling financiert en 
over de benodigde middelen beschikt. Zoals hiervoor aangegeven hebben 
gemeente en de initiatiefnemer over de planschade een overeenkomst ge-
sloten. 
 
 
 

=== 
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