
 

 

Ruimtelijke onderbouwing voor het verplaatsen van een spinnekopmolen op De Burd in 
Grou 
 

 
INLEIDING 
 
Stichting Poldermolens De Lege Midden uit Oudega heeft een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het verplaatsen van een spinnekopmolen op De Burd in Grou. Dit verzoek is in strijd 
met het ter plekke geldende bestemmingsplan Buitengebied 2008 Boarnsterhim aangezien op de 
nieuwe locatie geen bebouwing is toegestaan. 
 
 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Stichting Poldermolens De Lege Midden is eigenaar van vijf karakteristieke poldermolens en heeft 
als doel het behouden en het doen functioneren van deze molens. Door diverse omstandigheden is 
een aantal molens verplaatst. Op de nieuwe locaties kunnen ze weer functioneren voor het doel 
waarvoor ze ooit waren gebouwd, het bemalen van het polderland.  
Nadat de molen op De Burd in 2005 werd gerestaureerd leek deze op de huidige standplaats goed 
gehandhaafd te kunnen worden. Echter als gevolg van de ontgraving van De Burd is de molen op de 
huidige plek niet meer goed te handhaven omdat deze op de huidige plek geen functie meer heeft 
voor de waterhuishouding. Met het oog hierop wil de stichting de molen verplaatsen naar een 
locatie 900 meter noordelijk op De Burd. In combinatie met deze verplaatsing zal de molen ook 
worden hersteld. 
  

 
 
 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het project zoals hiervoor beschreven op 
deze locatie aanvaardbaar is.  
 
 



 

 

BESCHRIJVING VAN DE GELDENDE PLANOLOGISCH-JURIDISCHE SITUATIE 
 
Aangezien het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid of wijzigingsbevoegdheid kent en geen 
medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 4 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht, kan medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning worden verleend door 
middel van een planologische procedure; de zgn. ‘buitenplanse grote afwijking’ waar een 
ruimtelijke onderbouwing onderdeel van uit maakt.  
 
Voor dit plan is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 14 
december 2015 heeft de raad een lijst van projecten vastgesteld, waarvoor geen verklaring van 
geen bedenkingen is vereist. De aanvraag voor het verplaatsen van de molen past niet binnen deze 
vastgestelde projectenlijst. In het kader van de afwijkingsprocedure wordt de ontwerp-vergunning 
met bijlagen voor een periode van zes weken ter visie gelegd.  
 
 

 
Spinnekopmolen De Burd 

 
 
 
TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 
 
Beleid  

 Rijksbeleid  
Het Rijksbeleid is tegen het verplaatsen van molens. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
heeft dan ook negatief geadviseerd over de molenverplaatsing op De Burd. De Rijksdienst vindt 
dat het afgraven van de polder de belevingswaarde rondom de molen minimaal aantast. De 
Rijksdienst vindt de ensemblewaarden en de belevingswaarden van de molen op de huidige plek 
en landschap rondom vele malen waardevoller dan het waardestellend rapport bij de aanvraag.  



 

 

 

 Provinciaal beleid / Verordening Romte 2014 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen 
doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
De verplaatsing van de molen is in principe in strijd met het provinciaal beleid. De provincie 
conformeert zich aan het rijksbeleid. In dit specifieke geval is de provincie echter positief over 
de verplaatsing. Hierbij is o.a. afgewogen dat de doorgraving van de Suderburd een provinciaal 
werk is en dat als gevolg van deze doorgraving verplaatsing min of meer noodzakelijk is. De 
afwijking van het beleid heeft ook te maken met de maalfunctie op de nieuwe plek en de betere 
zichtbaarheid en daardoor de grotere toeristische-recreatieve betekenis van de molen. 

 

 Gemeentelijk beleid  
De gemeente heeft geen specifiek molenbeleid. Ieder initiatief voor het verplaatsen van molens 
wordt afzonderlijk op geschiktheid getoetst.  

 
Stedenbouw 
Uit ruimtelijke overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de verplaatsing van de molen. De 
molen past goed in de landelijke omgeving. Landschappelijk is de nieuwe locatie niet beter of 
slechter dan de huidige locatie. Als gevolg van de verplaatsing worden belangen van derden niet 
aangetast. 
 
Monumentenzorg/cultuurhistorie 
De gemeente is bekend met het provinciale en rijksbeleid tegen het verplaatsen van molens. In 
afwijking hiervan hechten wij minder aan het vasthouden aan de huidige locatie. Voor ons is het 
duurzaam behouden en herstellen van de molen van groter belang. De stichting ziet goede kansen 
op de nieuwe locatie en is bereid in het behoud en herstel van de molen te investeren. Het is de 
vraag of de stichting bereid is om investeringen in de molen te doen op de huidige locatie.  
Wij vinden de meerwaarde van de molen op de nieuwe locatie zwaarder wegen dan het vasthouden 
van de huidige plek in het landschap. Door de verplaatsing van de molen wordt deze behouden in 
het open Friese landschap en krijgt de molen zelfs een prominente plek. Met name de zichtbaarheid 
van de molen op de nieuwe locatie en het belang in verband met toerisme en recreatie zijn voor ons 
erg belangrijk. Ook heeft de molen in geval van calamiteiten een functie voor de waterhuishouding.  
 
Welstand 
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de welstandscommissie Hûs en Hiem heeft de 
molenverplaatsing beoordeeld op 30 juni 2016. Blijkens dit advies wordt niet voldaan aan de 
normen welke gesteld zijn ten aanzien van monumentenzorg en welstand.  
Volgens de commissie wordt de cultuurhistorische waarde van de molen niet alleen bepaald door de 
molen zelf, maar ook in sterke mate door de context waarin de molen zich bevindt; de huidige 
molenbiotoop. Daarbij weegt ook mee dat de molen De Burd als enige van meerdere poldermolens 
in dit gebied nog op zijn oorspronkelijke plek staat. De commissie vindt dat het behoud van de 
molen op de huidige plek de voorkeur heeft.  
Hiervoor onder ‘monumentenzorg’ hebben wij aangegeven dat wij minder hechten aan de huidige 
locatie van de molen. Wij vinden het behoud en herstel van de molen in het landschap en het 
toeristisch-recreatieve belang van de nieuwe locatie zwaarder wegen, dan het vasthouden aan de 
huidige locatie. Gelet hierop zullen wij dan ook afwijken van het advies van Hus en Hiem. 
 
 
TOETSING AAN DE OMGEVINGSASPECTEN 
 
Milieuzonering 
Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de VNG het systeem ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de milieu-
indeling op van 1 t/m 6.  
In het kader van milieuzonering bestaan er geen bezwaren tegen de verplaatsing van de molen.  
 



 

 

Geluid 
Aangezien de molen geen geluidgevoelig object is, is het aspect geluid geen beletsel voor deze 
aanvraag. 
 
Luchtkwaliteit  
De Wet milieubeheer (Wm) voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wm geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als 
een van onderstaande situaties van toepassing is: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project (al dan niet per saldo) leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL; 

 een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging. 
Het ingediende plan is dermate kleinschalig dat er is geen sprake is van een ontwikkeling die ‘in 
betekenende mate’ bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het plan voldoet aan het 
gestelde in het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer. 
 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

 het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

 het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen); 

 het gebruik van luchthavens. 
 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
voornoemde activiteiten 

De bouwlocatie bevindt zich niet binnen veiligheidscontouren. Vanuit ‘externe veiligheid’ is het 

initiatief niet bezwaarlijk. 
 
Archeologie 
Met het verdrag van Malta en als gevolg daarvan het nieuwe archeologische bestel, is het rijksbeleid 
erop gericht om het archeologisch erfgoed te behouden in de bodem. In de bestemmingsplannen en 
ruimtelijke onderbouwingen moet een archeologieparagraaf worden opgenomen. De archeologische 
verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde geldt een archeologische onderzoeksplicht.  
 
Sinds 1 januari 2014 is een deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim, waaronder ook dit 
plangebied, gefuseerd met de gemeente Leeuwarden. Vanaf dat moment gelden de per 1 januari 
2014 vastgestelde Erfgoedverordening Leeuwarden en de Nota Archeologische Monumentenzorg 
(AMZL) Leeuwarden 2014, voor onderhavig plangebied. 
 
In de Erfgoedverordening wordt in hoofdstuk IV, artikel 25 lid 1, aangegeven dat het verboden is een 
archeologisch verwachtingsgebied, waarvoor conform artikel 1 lid n op de FAMKE het advies 
‘karterend onderzoek’ geldt, dieper dan 50 cm onder maaiveld te verstoren. Onder lid 2 wordt 
vermeld wanneer dit verbod niet van toepassing is. Zo wordt onder lid 2, sub b, gesteld dat “het 
verbod in lid 1 niet van toepassing is indien het een verstoring betreft van een archeologisch 
monument, een terrein van hoge waarde of een archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven 
op de gemeentelijke FAMKE en de ingreep kleiner is dan de oppervlakte die in de desbetreffende 
advieszone van de gemeentelijke FAMKE wordt aangegeven”.  
 
In gebieden met de duiding ‘karterend onderzoek 3” kunnen zich archeologische resten bevinden uit 
de periode ijzertijd - middeleeuwen. Bij ingrepen van meer dan 5000m² dient de verstoorder eerst 
een karterend archeologisch onderzoek uit te laten voeren door gekwalificeerde archeologen. 
Het gaat in onderhavig plan om een voorgenomen bodemverstoring die waarschijnlijk dieper dan 50 
cm gaat, maar minder dan 5000 m2 omvat. Dit betekent dat er tegen de verplaatsing van de molen 
geen archeologische beletselen bestaan.  
 



 

 

Bodem 
Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zodanig goed moet zijn dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het 
plangebied voor wonen of een andere functie. 
Er is geen sprake van verdenkingen ten aanzien van de bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit is 

geschikt voor het plaatsen van de molen. 

 

Waterparagraaf 
In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen van de 
wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. In de zogenaamde waterparagraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het 
plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 
oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. In het kader van 
de ‘watertoets’ hebben wij het plan voorgelegd aan het Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip heeft 
op 17 oktober 2016 een positief wateradvies gegeven.  
Het Wetterskip Fryslân heeft eveneens bij brief van 15 november 2015 ingestemd met de 
verplaatsing van de molen. Op de nieuwe locatie is het mogelijk de polder te bemalen en het 
overtollig water af te voeren. 
De provincie Fryslân heeft aangegeven dat er voor de werkzaamheden geen ontheffing van de 
Vaarwegverordening nodig is. 
 
Ecologie 
Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het beleid en de wetgeving ten aanzien 
van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Uitgangspunt is dat met beide geen strijdigheid ontstaat.  
 
Tonckens Ecologie uit Haren heeft bij rapport van 19 januari 2016 de molenverplaatsing ecologisch 
onderzocht. Blijkens dit rapport levert de verplaatsing van de molen geen strijd op met de 
verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet. Wel moet dooreen goede werkplanning en werkwijze 
schade worden voorkomen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de aanbevelingen 
uit het rapport. Er is dan ook geen noodzaak ontheffing aan te vragen in het kader van de Flora- en 
Faunawet. Ook heeft de molenverplaatsing geen volgen voor de functie van rust- en 
foerageergebied voor ganzen, een van de instandhoudingsdoelstellingen waarvoor de Alde Feanen 
zijn aangewezen.  
 
Plan-Mer / Mer-beoordelingsplicht 
Voor activiteiten op de D-lijst onder de drempelwaarde geldt dat een zogenaamde “vormvrije 
m.e.r.-beoordeling” moet worden doorlopen. Op grond van art. 5 van het Besluit 
milieueffectrapportage moet worden onderzocht of de activiteit (naar verwachting) leidt tot 
belangrijke negatieve milieueffecten, die tot het doorlopen van een (formele) m.e.r.-beoordeling 
dan wel m.e.r.-procedure noodzaken.  
De verplaatsing van de molen is niet mer-plichtig.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en 
noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan 
van de “ladder voor duurzame verstedelijking”.  
 



 

 

De “stappen van de ladder” worden in artikel 3.1.6 lid 2 Bro als volgt omschreven: 
1. Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte; 
2. Kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden voorzien 
 door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins; 
3. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 

plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 
worden ontwikkeld (met andere woorden zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid). 

 
De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparantie 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke 
gebieden optimaal benut wordt.  
 
Aangezien het bepaalde in artikel 3.1.6. lid 2 Bro niet van toepassing is op het verplaatsen van 
molens in het buitengebied, zijn er op dit punt geen beletselen. De conclusie is dan ook dat het 
verzoek voldoet aan de criteria van een duurzame stedelijke ontwikkeling.  
 
UITVOERBAARHEID 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
It Fryske Gea is eigenaar van het perceel waar de molen wordt geplaatst. It Fryske Gea is akkoord 
met het plaatsen van de molen op haar grond. Ook is het Fryske Gea bereid tot het vestigen van een 
recht van overpad in verband met de toegankelijkheid van de molen. 
De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt de in de Wabo voorgeschreven procedure. Dit betekent 
dat de aanvraag gedurende zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen. Tijdens deze periode bestaat 
voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Aan de hand van de ingekomen 
zienswijzen kan het plan eventueel worden aangepast. De indieners van de zienswijzen worden 
hiervan op de hoogte gesteld. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank 
en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Economische uitvoerbaarheid 
De kosten worden gedekt uit de leges. De eventuele planschade wordt betaald door de 
initiatiefnemer. Voorts wordt het project volledig gefinancierd door de initiatiefnemer en er is geen 
aanleiding om te veronderstellen dat deze niet over voldoende financiële middelen beschikt om dit 
project te realiseren.  
 

Conclusie 
Het te realiseren project past goed in de ruimtelijke structuur van de omgeving en past in het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leeuwarden. Nu er ook voor het overige geen redenen zijn 
waarom niet kan worden meegewerkt is de afwijking van het bestemmingsplan aanvaardbaar. Om 
deze redenen kan worden meegewerkt aan dit verzoek door af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan.  

 


