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1. Inleiding 
 

1.1  Algemeen 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is geschreven voor het realiseren van een derde 
woning in een bestaande woonboerderij. Het pand is reeds in gebruik voor twee wonin-
gen, maar biedt voldoende ruimte voor een derde zelfstandige woning. Hieronder het ge-
velaanzicht van de woonboerderij. 

 
Figuur 1 bestaande situatie gevelaanzicht vanaf de waterkant 

 

1.2 Projectgebied 

De initiatiefnemer voor dit plan is de heer S. van Hout. Hij is voornemens een derde zelf-
standige woning in de woonboerderij te realiseren. Het pand is gelegen aan het Leechlân 
12 te Grou, kadastraal bekend gemeente Grou, sectie G, nummer 329. Grou is een dorp in 
de gemeente Leeuwarden in de provincie Fryslân. Het projectgebied is gelegen in het bui-
tengebied van de gemeente Leeuwarden. De omgeving kenmerkt zich door een aantal ver-
spreid liggende boerderijen welke worden afgewisseld met diverse vrijstaande woningen. 
Het perceel grenst aan de Biggemar. Het projectgebied is weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2 plangebied (bron Google Maps) 

Het projectgebied is gelegen nabij Grou in het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” met 
een bestemming “Woonboerderij” met de aanduiding “2 wooneenheden”. Grou is een 
dorp met ca. 5700 inwoners. Het dorp beschikt over diverse voorzieningen en is vooral be-
kend vanwege de watersport. Grou was de hoofdplaats in de voormalige gemeente Boarn-
sterhim. Op 1 januari 2014 is deze gemeente opgeheven en is Grou onderdeel geworden 
van de gemeente Leeuwarden.  

1.3 Planvoornemen 

Het plan betreft het voornemen om de woonboerderij te wijzigen van 2 woningen naar 3 
zelfstandige woningen. Alle woningen sluiten aan op één centrale hal van waaruit de wo-
ningen afzonderlijk toegang wordt geboden.  

1.4  Verkeer en parkeren 

Het projectgebied sluit aan op het Leechlân de verbindingsweg tussen Grou en Warten. De 
toegestane maximum snelheid is 60 km/h. Op het terrein rondom de woonboerderij is 
voldoende ruimte voor parkeergelegenheid, ook voor 3 woningen.  

1.5 Omgevingsvergunning 

Het wijzigen van het gebruik van het pand voor 2 woningen naar 3 woningen is in strijd 
met het bestemmingsplan Buitengebied 2008. Dit initiatief kan gerealiseerd worden via 
een omgevingsvergunning procedure. De omgevingsvergunning kan verleend worden 
wanneer de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voorliggende notitie beoogd hierin te voor-
zien.           
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2.  Projectbeschrijving 
 

2.1 Huidige situatie 

Het betreft een bestaande woonboerderij. Het pand is nu zodanig ingedeeld dat er 2 zelf-
standige woningen zijn. Echter er is voldoende ruimte om nog een zelfstandige woning te 
maken.    

2.2. Het initiatief 

Het pand is reeds enige tijd in eigendom van initiatiefnemer en hij wil ter plaatse graag 
wonen. Vandaar het voornemen om een derde zelfstandige woning binnen de bestaande 
bebouwing te creëren. Het pand is gelegen aan het Leechlân 12 te Grou, kadastraal bekend 
gemeente Grou, sectie G, nummer 329. De bestaande woningen maken geen onderdeel uit 
van dit project. Hieronder is een tekening van de gewenste situatie weergegeven.  

 

 

Figuur 3: plattegrond van de nieuwe situatie.  
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3.  Beleid 
 

3.1 Rijksbeleid 

Het beleid van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit van Nederland tot 
2040 is neergelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het Rijk kiest voor 
een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belan-
gen acht het Rijk zich verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 be-
langen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Besluit algemene regels ruimte-
lijke ordening (Barro) vormt het juridisch kader om het rijksbeleid te beoordelen. 

Het rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028): 

1.  Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de  
 ruimtelijk-economische structuur; 

2. Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
 gebruiker voorop staat; 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
 cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

De 13 nationale belangen waarvoor het rijk zich verantwoordelijk acht, vloeien voort uit 
de hier voor genoemde 3 doelen. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloe-
den elkaar onderling. In het SVIR is een eerste integrale afweging van deze belangen ge-
maakt.  

De benoemde rijksbelangen hebben geen betrekking op de ontwikkelingen die binnen het 
onderhavige plangebied zijn voorgenomen.  

 

3.2. Provinciaal beleid 

Het provinciaal omgevingsbeleid van de provincie Fryslân is neergelegd in het Streekplan. 
Dit beleid heeft zijn juridische vertaling gekregen in de provinciale omgevingsverordening 
Romte (geconsolideerde versie d.d. 8 augustus 2018). In deze verordening zijn regels ge-
steld waarmee bij het vaststellen van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehou-
den. 

In het provinciale beleid van Fryslân geeft de provincie in artikel 1.2.1 van de verordening 
aan dat in een ruimtelijk plan nieuwe stedelijke functies zijn toegestaan indien sprake is 
van hergebruik, verbouw of vervanging van vrijkomende gebouwen, met dien verstande 
dat op de omzetting van de bestemming van recreatiewoningen naar een woonbestem-
ming voor permanente bewoning de artikelen 5.8.1 en 5.8.2 van toepassing zijn. Het plan 
betreft de realisering van een woning in een bestaande voormalige agrarische bebouwing, 
nu in gebruik als woonboerderij met daarin 2 zelfstandige woningen. Het plan sluit aan bij 
de huidige situatie. De bebouwing neemt niet toe, het pand wordt anders ingedeeld waar-
door er geen 2 maar 3 woningen ontstaan. Dit is overeenkomstig artikel 1.2.1. sub2 lid a. 
van de verordening. 

Gelet op het in onderhavige paragraaf uiteengezette provinciale beleid wordt geconclu-
deerd dat voorliggende planontwikkeling niet in strijd is met het provinciale beleid. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan Buitengebied 2008 

Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van de ge-
meente Leeuwarden. Het perceel heeft hier binnen de bestemming “Woonboerderij” met 
de aanduiding “2 wooneenheden”. Daarnaast heeft het perceel een dubbelbestemming 
‘Molenbeschermingsgebiedzone’. De op de kaart voor deze bestemming aangewezen 
gronden zijn tevens bestemd voor de bescherming van de functie van de in het aanlig-
gende gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend ele-
ment. Er wordt in onderhavig project niet gebouwd of zaken aangelegd waardoor de wer-
king van de aanwezige molen voldoende beschermd blijft, ondanks de realisering van een 
derde woning. Ook doet een derde woning in het bestaande pand geen afbreuk aan de be-
stemming “woonboerderij”. Echter zijn er slechts 2 wooneenheden toegestaan in plaats 
van de gewenste 3 wooneenheden. Het geldende bestemmingsplan bevat geen mogelijk-
heid om van de regels in het plan af te wijken om de gewenste derde woning te realise-
ren. Deze functie zal door middel van een zogenaamde buitenplanse afwijkingsprocedure 
mogelijk worden gemaakt, waarbij van het vigerende bestemmingsplan zal worden afge-
weken. De gemeente volgt in dezen het beleid van de provincie Fryslân.  

 
Figuur 4: uitsnede verbeelding bestemmingsplan Buitengebied 2008  
(bron: https://www.ruimtelijkeplannen.nl) 
 

Op 21 januari 2019 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden 
per brief aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan de realisering van 
de derde woning. Deze principe uitspraak is als bijlage bij deze notitie gevoegd. 

 
Conclusie 
Het initiatief is getoetst aan het rijksbeleid, het provinciale beleid en gemeentelijke beleid. 
Uit het voorgaande blijkt dat het project niet in strijd is met deze beleidskaders. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl)
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4.  Omgevingsaspecten 

 

4.1 Algemeen 

De voorgenomen realisering van een derde wooneenheid kan mogelijk effecten op de om-
geving van het projectgebied hebben of andersom. Daarbij valt te denken aan aspecten als 
hinder. Voor vele van dergelijke aspecten zijn wettelijke regels en/of normen vastgelegd. 
In het onderstaande zal nader worden ingegaan op die omgevingsaspecten die relevant 
kunnen zijn voor het onderhavige project. 

4.2 Milieuzonering 

Ter bescherming van de woon- en leef kwaliteit is het aanbrengen van een ruimtelijke 
scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies noodzakelijk. Om die re-
den moet worden onderzocht of in de directe omgeving van het plangebied gevoelige 
functies aanwezig zijn die hinder en/of overlast kunnen ervaren door de beoogde ontwik-
kelingen binnen het plangebied. In de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” zijn 
de meest voorkomende vormen van bedrijvigheid beoordeeld op grond van hun hinder-
lijkheid en aan de hand daarvan verdeeld in een zestal milieucategorieën. Op grond van 
de mate van milieuhinderlijkheid wordt geadviseerd een bepaalde afstand ten opzichte 
van gevoelige functies aan te houden, zoals woningen, scholen, e.d. Deze afstandsnormen 
zijn indicatief van aard. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. 

4.3 Luchtkwaliteit 

In de Wet luchtkwaliteit zijn normen opgenomen voor de kwaliteit van de buitenlucht. 
Deze normen hebben betrekking op de concentraties in de buitenlucht van een aantal 
luchtverontreinigende stoffen. Het betreft de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, stik-
stofoxide, fijn stof (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen. Deze wetgeving vloeit 
voort uit normen voor luchtkwaliteit die door de Europese Unie zijn gesteld. 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwali-
teit moet worden aangetoond dat bij de uitvoering van dat plan:  

 
- de wettelijke grenswaarden voor de genoemde stoffen niet worden overschreden,  

dan wel 

- bij een beperkte toename van de concentratie van één of meer van de genoemde 
 stoffen door een met het project samenhangende maatregel/effect de luchtkwaliteit 
 per saldo verbetert, dan wel het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
 concentratie van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen. 

In het Besluit niet in betekenende mate is vastgelegd dat wanneer een ontwikkeling niet 
meer bijdraagt dan 3% aan de grenswaarde, deze niet getoetst hoeft te worden aan de 
wettelijke grenswaarden.  

Veranderingen in de luchtkwaliteit worden grotendeels veroorzaakt door de toename van 
het verkeer. Als aannemelijk is dat er geen sprake is van een feitelijke of dreigende over-
schrijding van een grenswaarde, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemme-
ring voor het project. De nieuwe woning wordt gerealiseerd in een bestaand pand aan het 
Leechlân.  
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Langs deze weg zijn nog enkele woningen gelegen. De nieuw te realiseren woning heeft 
geen negatieve bijdrage aan de plaatselijke luchtkwaliteit.  

4.4 Ecologie 

Diverse dier- en plantensoorten worden op grond van de Wet natuurbescherming be-
schermd. Niet alleen de soorten zelf, maar ook hun holen, nesten, e.d. zijn beschermd. 
Voor een groot aantal soorten geldt een zorgplicht. Dit houdt in dat voldoende zorg in 
acht moet worden genomen voor alle in het wild levende dieren en planten (inclusief hun 
leefomgeving). Concreet betekent dit dat bij een ruimtelijke ingreep rekening moet wor-
den gehouden met alle ter plaatse aanwezige dieren en planten en moet worden voorko-
men dat deze worden gedood, verwond of gestoord. De woning wordt gerealiseerd in de 
bestaande bebouwing. Er treedt geen vergroting op van het verhard oppervlak. De ingreep 
heeft geen gevolgen voor ecologie. 

4.6 Archeologie 

De woning wordt gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing zonder dat de grond ge-
roerd wordt. Onderzoek naar voorkomende archeologische waarden hoeft om die reden 
niet plaats te vinden. 

4.7 Externe veiligheid 

Op grond van het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) moet afstand worden aan- 
gehouden tussen risicovolle en risicogevoelige functies. Risicovolle functies betreffen 
hoofdzakelijk bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, welke veiligheidsrisico’s ople-
veren voor hun directe omgeving.  

Met dit project wordt de realisering van (beperkt)kwetsbare objecten mogelijk gemaakt. 
Echter in de nabije omgeving zijn geen risicovolle bedrijven aanwezig. Om die reden zijn 
er geen aspecten aan de orde die de externe veiligheid betreffen.  

Conclusie 
De ontwikkelingen binnen het projectgebied leveren geen risico’s op met betrekking tot 
externe veiligheid. 

4.8 Water 

Vanwege het belang van het water in de ruimtelijke ordening, moet bij nieuwe ruimtelijke 
plannen worden aangegeven op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de ge-
volgen voor de waterhuishouding. De verplichting hiertoe vloeit voort uit het bepaalde 
hieromtrent in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Waterschappen moeten daarom in 
een vroeg stadium betrokken worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 

De woning wordt aangesloten op de ter plaatse aanwezige rioleringsvoorziening voor het 
afvoeren van het huishoudelijk afvalwater. Er is geen toename van verhard oppervlak, er 
bestaat geen noodzaak tot compensatie van waterberging capaciteit.  
  



° · » ¬ » ®  ³ ¿  ú   ° ± » ´  ¬ ® ¿
± ³ ¹ » ª · ² ¹  ¿ ¼ ª ·  » « ® 

 

Ruimtelijke onderbouwing  Leechlân 12 te Grou 

Projectnr.: 69930/AJS/JP/063  Drogeham, 25 maart 2019    -11- 

 

4.9 Bodem 

Op grond van de Wet bodembescherming moet worden onderzocht of de bodem in het  
projectgebied geschikt is voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden 
opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de 
nieuwe of aangepaste bestemming. Indien sprake is van een verdachte locatie, dient on-
derzocht te worden in welke mate de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een 
eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. De locatie is 
niet als verdacht aan te merken. Het pand is reeds geschikt voor woondoeleinden, hierin 
treden geen wijzigingen op.  

4.10 Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied of in de buurt hiervan zijn geen kabels en leidingen aanwezig waar 
rekening mee gehouden dient te worden. 

4.11 Welstand 

Het plan zal, indien nodig aan de Welstandscommissie worden voorgelegd.  



° · » ¬ » ®  ³ ¿  ú   ° ± » ´  ¬ ® ¿
± ³ ¹ » ª · ² ¹  ¿ ¼ ª ·  » « ® 

 

Ruimtelijke onderbouwing  Leechlân 12 te Grou 

Projectnr.: 69930/AJS/JP/063  Drogeham, 25 maart 2019    -12- 

 

5.  Uitvoerbaarheid 
 

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Tijdens de voorbereiding van de aangevraagde omgevingsvergunning en daarmee samen-
hangende afwijking van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2008 zal via over-
leg met overige overheidsinstanties, zoals de provincie Fryslân en de ter inzagelegging 
van een ontwerp besluit tot vergunningverlening worden onderzocht of maatschappelijk 
draagvlak voor het onderhavige initiatief bestaat. 

 

5.2 Economische uitvoerbaarheid 

De gemeente is niet in financiële zin betrokken bij de realisering van de nieuwe recreatie-
woningen. In verband met mogelijk optredende planschade zullen tussen gemeente en 
initiatiefnemer nadere afspraken worden gemaakt en zal een planschadeovereenkomst 
worden opgesteld.  

Daarnaast verhaalt de gemeente, volgens de grondexploitatieregeling in de Wet  
ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), eventueel te maken 
gemeentelijke kosten op de initiatiefnemer via een exploitatieovereenkomst.  

Met het voorgaande is de economische uitvoerbaarheid van het onderhavige plan  
gegarandeerd. 
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8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14058

. -IdGemeente eeuwarden
29 iAN 2019

Pietersma & Spoelstra
De heer A.J. Spoelstra
Postbus 31
9289 ZH DROGEHAM

Ondenverp Pdncipeverzoek derde woning Leechtân 12 te Grou
Uw kenmerk

Ons kenmerk 11029869
Dacaasi Stadsontwikkeling en -beheer
SvclDr Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/CLuster RuimteLijke Ordening

Coniaci Anne den Herder, 058-233 4093
Bajlagen -

Datum 21januari 2019, verzonden: 2 j JAN 2019

Geachte heer Spoelstra,

Op 20 november 2018 hebben wij uw principeverzoek ontvangen, namens de
heers, van Hout, voor het splitsen van het woonhuis van 2 naar 3 woningen aan
het Leechlân 12 te Grou.

Naar aanLeiding van uw verzoek deLen wij u mede in principe en onder
voorwaarden bereid te zijn medewerking te verLenen aan de plannen en af te
wijken van het bestemmingsplan. Hierna Lichten wij het bovenstaande toe.

Bestemmingsplan
Uw verzoek hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingspLan
‘Buitengebied 2008’. In dit bestemmingspLan heeft het perceel de bestemming
‘Woonboerdedj’ met de aanduiding “2 wooneenheden”. Een bestemmingspLan
regelt op een voor een ieder bindende wijze de gebruiks- en
bebouwingsmogelijkheden van en op de binnen het bestemmingsgebied
begrepen gronden.

Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan. De strijdigheid
betreft de toename van het aantal wooneenheden van 2 naar 3.

Voorwaarden
U heeft het principeverzoek ingediend om te onderzoeken of een derde woning
binnen de bestaande bebouwing mogelijk is. U heeft geen tekeningen
aangeLeverd. De principe-uitspraak gaat dan ook niet over de mogeLijke verbouw
van het pand.

Bouwbesluit en welstand
Naast de opmerkingen genoemd in deze brief moet het in te dienen bouwpLan

e voldoen aan het Bouwbesluit en wordt het plan voorgelegd aan welstand (indien
.-

toepassing).
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Procedure
Wij kunnen medewerking verlenen door middel van een uitgebreide
afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Deze aanvraag kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.

In het kader van deze afwijkingsprocedure ligt de ontwerpvergunning inclusief
ruimtelijke onderbouwing en bijlagen zes weken ter inzage. In deze periode
kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend. Wij kunnen pas een
definitief standpunt innemen nadat eventuele zienswijzen in het kader van de
planologische procedure bij ons bekend zijn. De gemeenteraad moet in deze
procedure een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven.

In het kader van de planologische procedure is een ‘goede ruimtelijke
onderbouwing’ vereist. Hierin wordt uitgelegd dat het verantwoord is om
medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Planschade -

Door af te wijken van het bestemmingplan kan mogelijkerwijs planschade
voortvloeien. Het gaat hierbij om waardedaling van onroerend goed als gevolg
van deze afwijking. De mogelijke schade willen wij niet voor onze rekening
nemen, daarom willen wij met u een planschadeovereenkomst stuiten. In de
pLanschadeovereenkomst wordt vastgelegd dat eventuele planschade voor uw
rekening komt. Zonder planschadeovereenkomst is uw plan niet economisch
uitvoerbaar.

Op grond van de Legesverordening 2018 zijn voor het behandelen van het
principeverzoek leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u een factuur. Deze leges
worden in mindering gebracht op een definitieve aanvraag
omgevi ngsvergun ning.

Aan deze principe-uitspraak kunt u niet permanent rechten ontlenen. Het is
voor ons van belang, dat de planuitwerking op korte termijn ter hand wordt
genomen. Als niet binnen één jaar na het verzenden van deze brief een
aanvraag omgevingsvergunning bij ons is ingediend, dan kunt u aan deze
principe-uitspraak geen rechten meer ontlenen.

Wij wijzen u er op dat deze brief slechts een informatief karakter heeft. Dit
betekent dat u tegen deze principe-uitspraak geen bezwaarschrift kunt
indienen. Deze brief is immers slechts een antwoord op het verzoek om
informatie.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anne den Herder,
via telefoonnummer 058-233 4093. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.



BLad 3

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

LL 7
M.M.Stam,
Teamt&der Vergunningen en Leefomgeving.

t



° · » ¬ » ®  ³ ¿  ú   ° ± » ´  ¬ ® ¿
± ³ ¹ » ª · ² ¹  ¿ ¼ ª ·  » « ® 

 

 

Bijlage 2.  Plattegrondtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




