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1 I n l e i d i n g  

De heer Dijkstra is voornemens om de bestaande bedrijfswoning aan de Pop-

tawei 180 te Leeuwarden uit te breiden. Op grond van het vigerende bestem-

mingsplan "Buitengebied" is dit echter niet bij recht mogelijk. Het perceel kent 

de bestemming "Bedrijfsdoeleinden". Het bestemmingsvlak van het perceel 

Poptawei 180 is op de plankaart aangegeven met volgnummer 10. Op grond van 

de bebouwingsbepalingen mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen 

(bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen) niet meer bedragen dan de maximale 

oppervlakte die in bijlage 3 van het bestemmingsplan is vermeld bij het volg-

nummer dat in het bestemmingsvlak is aangegeven. Voor het perceel Poptawei 

180 geldt een maximale oppervlakte van 1.270 m². In de bebouwingsbepalin-

gen is verder aangegeven dat een bedrijfswoning een maximale oppervlakte 

van 150 m² mag hebben. Voor bedrijfswoningen die op het moment van de 

vaststelling van het bestemmingsplan een grotere oppervlakte kenden dan 

150 m², geldt deze grotere afmeting als maximum. De huidige afmeting van de 

woning bedraagt ongeveer 175 m². Het voornemen tot uitbreiding van de be-

staande bedrijfswoning is dan ook in strijd met het bestemmingsplan. In het 

bestemmingsplan is wel een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen om nog een-

malig een uitbreiding van 10% mogelijk te maken. Het bouwplan voorziet ech-

ter in een uitbreiding tot ca. 233 m². 

 

Om de uitbreiding planologisch mogelijk te maken, is voor dit project het on-

derhavige projectbesluit ex artikel ex 3.10 Wro nodig. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het 

project gegeven. In hoofdstuk 3 is het van toepassing zijnde beleid van de pro-

vincie en de gemeente uiteengezet. Een omschrijving van de omgevingsas-

pecten is opgenomen in hoofdstuk 4. Een juridische toelichting op het project 

is opgenomen in hoofdstuk 5. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en 

maatschappelijke) uitvoerbaarheid van het project uiteengezet. 

 

 

LEESWIJZER 
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2 P r o j e c t -

b e s c h r i j v i n g  

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is de heer Dijkstra voornemens de bestaan-

de bedrijfswoning aan de Poptawei 180 uit te breiden. In navolgende figuur is 

de woning met de beoogde uitbreiding weergegeven. 

 

 

 
F i g u u r  1 .  P l a t t e g r o n d  u i t b r e i d i n g  w o n i n g   

( B r o n :  K i j l s t r a  -  B r o uw e r  b n a )  

 

Op de begane grond zal in de uitbreiding een nieuwe keuken en woonkamer 

worden gerealiseerd, op de eerste verdieping komt een aantal slaapkamers 

met badkamer. 
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3 B e l e i d  

3 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n  " O m  d e  k w a l i t e i t  f a n  

r o m t e "  

Op 13 december 2006 is het streekplan vastgesteld door Provinciale Staten. 

Het streekplan geeft de visie van Provinciale Staten op het ruimtelijk beleid 

van de provincie weer. Het streekplan vormt de basis van het provinciale be-

leid voor de periode 2006 tot 2016. 

 

Centraal in het streekplan staat het begrip "ruimtelijke kwaliteit". Hiermee 

bedoelt de provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoe-

ring expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden 

toegevoegd aan de omgeving. 

3 . 1 . 2   

C o n c l u s i e  

De uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning op het perceel Poptawei 180 

past prima binnen het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de provincie. Er is sprake 

van opwaardering van een bestaande bebouwde locatie (zie ook paragraaf 

3.2.2). 

3 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 2 . 1   

B e s t e m m i n g s p l a n  B u i t e n g e b i e d  

In het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied", dat door de gemeenteraad 

is vastgesteld op 17 november 2003 en door Gedeputeerde Staten is goed-

gekeurd op 1 juni 2004, kennen de gronden aan de Poptawei 180 de bestem-

ming "Bedrijfsdoeleinden". Op grond van de bij het plan behorende lijst van 

toegestane bedrijven is op deze gronden een constructiebedrijf toegestaan. In 

de voorschriften (artikel 12, lid C, sub 1, onder d) is bepaald dat de opper-

vlakte van een bedrijfswoning niet meer dan 150 m² mag bedragen. In het plan 

zijn, anders dan de algemene regeling om tot 10% van de in het bestemmings-

plan aangegeven maatvoeringen vrijstelling te verlenen, geen mogelijkheden 

opgenomen om deze oppervlakte te vergroten. 
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3 . 2 . 2   

W e l s t a n d s n o t a  L e e u w a r d e n  

In de Welstandsnota Leeuwarden (vastgesteld 15 juli 2004) is specifiek wel-

standsbeleid opgenomen voor het buitengebied. Het projectgebied is gelegen 

in welstandsgebied 30: Landelijk gebied. In dit gebied zijn incidentele en 

structurele veranderingen mogelijk; waar mogelijk dient waardevolle bestaan-

de bebouwing ingepast te worden in de nieuwe ontwikkeling. 

 

Het huidige woonhuis maakte deel uit van een boerderij waarbij de kapschuur 

asymmetrisch achter de woning stond en verbonden was met een tussenbouw. 

De schuur is gesloopt en de woning met aanbouw is overgebleven. Er is geen 

sprake meer van een gaaf volume van een woning, maar er is eerder sprake 

van een onbalans door het wegvallen van het grote volume van de schuur.  

De aanvrager beoogt met het schetsontwerp deze onbalans te herstellen op 

een contrastrijke manier. Het principe van een aanbouw in twee lagen asym-

metrisch is stedenbouwkundig akkoord. Tevens wordt aan de oostzijde een uit-

bouw weggehaald waardoor de oorspronkelijke zijgevel weer in zicht komt. 

 

Bovenstaande punten hebben er toe bijgedragen dat vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt het project kan worden toegestaan. 

3 . 2 . 3   

C o n c l u s i e  g e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

De uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning past prima binnen het wel-

standsbeleid, zoals dat in voorgaande paragraaf is verwoord. 
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4 O m g e v i n g s a s p e c t e n  

4 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op ge-

richt om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai te voorko-

men en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. 

 

In de Wgh is in artikel 74 bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)- 

zone aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

-  wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

-  wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 kilometer per uur is 

toegestaan. 

 

Zowel de Poptawei als de Harlingerstraatweg heeft een geluidzone. Er wordt 

echter geen nieuw geluidsgevoelig object (woning) gebouwd, maar uitsluitend 

van de weg af uitgebreid. De bedrijfswoning is reeds planologisch mogelijk op 

grond van het bestemmingsplan "Buitengebied". Om genoemde redenen kan 

een akoestisch onderzoek inzake wegverkeerslawaai en een hogere waarden-

procedure dan ook achterwege blijven. 

 

Wel moet er gekeken worden of voor de aanbouw een gevelweringsrapport 

moet worden overlegd bij de in te dienen bouwaanvraag. Bepalend daarbij is 

de huidige geluidsbelasting. Een indicatieve berekening, inclusief zichthoek-

correctie, geeft aan dat het wegverkeerslawaai van de Poptawei op het nieuw 

te bouwen woongedeelte een gevelbelasting heeft van 50 dB. De Harlinger-

straatweg zorgt voor een gevelbelasting van 55 dB (inclusief correctie art 110g 

Wgh). 

 

In de gemeente Leeuwarden dient een gevelweringsrapport overlegd te worden 

indien de ongecorrigeerde gevelbelasting meer is dan 58 dB. De ongecorri-

geerde waarde ligt 2 dB hoger dan de gecorrigeerde waarde. Dit betekent dat 

de ongecorrigeerde gevelbelasting 57 dB bedraagt als gevolg van het wegver-

keer op de Harlingerstraatweg. Om die reden hoeft dan ook geen gevelwerings-

rapportage overlegd te worden. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door geluid-

hinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. 

 

CONCLUSIE 
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4 . 2   

I n d u s t r i e l a w a a i  

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij de vaststelling of herziening 

van een bestemmingsplan onder meer aandacht aan industrielawaai te worden 

besteed. Dit is met name het geval als een bestemmingsplan de mogelijkheid 

biedt tot de vestiging van een inrichting als bedoeld in artikel 40 juncto artikel 

1 van de Wet geluidhinder. 

 

De categorieën van inrichtingen bedoeld in artikel 40 juncto artikel 1 van de 

Wgh zijn nader aangewezen in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunnin-

genbesluit Milieubeheer, dat op 1 maart 1993 van kracht is geworden. Voor de 

datum van 1 maart 1993 waren de betreffende inrichtingen aangewezen in het 

Besluit Categorie A-inrichtingen. Ook de vliegbasis nabij het projectgebied is 

een dergelijke inrichting. 

 

De bedrijfswoning en de uitbreiding liggen binnen de zone rondom de vlieg-

basis. In 1993 is reeds een MTG (maximaal toegestane geluidsbelasting) vastge-

steld als gevolg van de vaststelling zone rondom industrieterrein Vliegbasis. 

Deze waarde is maximaal 55 dB(A). Nu de woning reeds is toegestaan op grond 

van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied", is geen gevelweringson-

derzoek noodzakelijk. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door geluid-

hinder vanwege industrielawaai belemmerd. 

4 . 3   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar (milieu)hin-

der vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoe-

ve van een goede ruimtelijke ordening, zoals die uitgangspunt is van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tussen 

bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

In de nabije omgeving van het projectgebied zijn geen bedrijven aanwezig. 

Bovendien is op grond van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" de 

bestaande bedrijfswoning toegestaan. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door (milieu)-

hinder van bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) belemmerd. 

CONCLUSIE 

CONCLUSIE 



 

  
129.27.50.00.00 - Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het projectbesluit Poptawei 180 

te Leeuwarden - 14 september 2010  
13 

4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder an-

dere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerking-

treding van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 no-

vember 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is 

bepaald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de lucht-

kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke-

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin-

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaar-

den voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet 'in betekende mate' (nibm) ge-

volgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaar-

den te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij een plan 

sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur 

(AMvB)-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m3 NO2 of PM10. 

 

Voor kleinere projecten heeft het ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu samen met InfoMil de zogenoemde NIBM-tool ontwikkeld. 

Op basis hiervan wordt de toename van NO2 en PM10 vanwege het project be-

paald. Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald of er sprake is van een 'in be-

tekende mate' afname van de luchtkwaliteit. In de tool dient de hoeveelheid 

extra verkeer die wordt gegenereerd als gevolg van het plan te worden in-

gevoerd alsmede het aandeel vrachtverkeer hierin. De uitbreiding van de wo-

ning zal echter geen extra verkeer genereren. Het project kan dan ook worden 

aangemerkt als een NIBM-project. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door onaan-

vaardbare gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

4 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

In het "vierde Nationale Milieubeleidsplan" (NMP4) zijn de beleidslijnen voor 

een vernieuwing van het externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Deze vernieu-

wing gaat uit van de zogenoemde risicobenadering. 

 

CONCLUSIE 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen het: 

-  plaatsgebonden risico: het risico op een plaats buiten een inrichting, 

bepaald als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbe-

schermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongewoon voorval binnen deze inrichting waarbij een gevaarlij-

ke stof is betrokken; 

-  groepsrisico: de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 

1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid 

in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval bin-

nen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken. 

 

Het plaatsgebonden risico en groepsrisico zullen worden verwerkt in strikte 

normen die uitgangspunt moeten zijn voor het ruimtelijk- en milieubeleid. In-

middels is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vastgesteld. In dit 

besluit zijn grenswaarden vastgesteld voor het plaatsgebonden risico. Voor het 

groepsgebonden risico zijn alleen oriënterende waarden vastgesteld. 

 

In de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen van 1996 is het externe 

veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. In de Cir-

culaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit beleid uitgewerkt en 

verduidelijkt. In de circulaire is het rijksbeleid uiteengezet over de afweging 

van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stof-

fen in verhouding tot de omgeving. In de circulaire is zoveel mogelijk aanslui-

ting gezocht bij het Bevi. 

 

Uit de provinciale risicokaart blijkt dat zich in de omgeving van het plangebied 

geen risicovolle inrichtingen of bovengrondse transportroutes voor gevaarlijke 

stoffen bevinden. Wel is een er een ondergrondse transportroute nabij het 

projectgebied aanwezig. Het betreft de ondergrondse kerosineleiding naar de 

vliegbasis (figuur 2). 

 

 
F i g u u r  2 .   L i g g i n g  k e r o s i n e l e i d i n g  
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Deze leiding kent een risicocontour van 5 meter aan weerszijden van de ke-

rosineleiding. De uitbreiding van de bedrijfswoning blijft op voldoende af-

stand van de kerosineleiding. Bovendien zorgt de uitbreiding van de bedrijfs-

woning niet voor meer personen op deze locatie. 

 

Hoewel de N383 niet als bovengrondse transportroute voor vervoer van gevaar-

lijke stoffen op de risicokaart vermeld staat, vindt dit vervoer wel degelijk 

plaats. Brandweer Fryslân heeft aangegeven dat bij dit ververvoer LPG de 

maatgevende stof is (zie ook paragraaf 6.2.2 en bijlage 4 bij deze ruimtelijke 

onderbouwing). Uit tellingen blijkt dat er per jaar ongeveer 390 tankwagens 

tussen het Europaplein in Leeuwarden en Marssum rijden. Deze maken gebruik 

van de N383 die op 50 meter van het plangebied gelegen is. Desondanks con-

cludeert Brandweer Fryslân, dat er zich geen knelpunten zullen voordoen op 

het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen. Er zal geen significante toena-

me zijn van het aantal aanwezige personen op de locatie. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door risico's 

van ongevallen met (vervoer van) gevaarlijke stoffen belemmerd. Wat betreft 

het aspect externe veiligheid mag het project uitvoerbaar worden geacht. 

4 . 6   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig project te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie van de natuurwaarden in het projectgebied uitgevoerd. Tevens 

is gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en 

faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 of de Ecologische Hoofdstructuur noodzakelijk is. Het project-

gebied is daartoe op 15 april 2010 bezocht door een ecoloog van BügelHajema 

Adviseurs. Met het projectgebied wordt in deze paragraaf de specifieke uit-

breidingslocatie bedoeld. 

 

 
F i g u u r  3 .   S i t u a t i e  p r o j e c t g e b i e d  o p  1 5  a p r i l  2 0 1 0  

 

CONCLUSIE 
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4 . 6 . 1   

S o o r t b e s c h e r m i n g  

Uit de informatie van Het Natuurloket1 (kilometerhok 179-580, d.d. 15 april 

2010) blijkt dat in de directe omgeving van het projectgebied, naast enkele in 

het kader van de Flora- en faunawet licht beschermde planten- en diersoorten, 

ook enkele (middel)zwaar beschermde plantensoorten voorkomen. Op basis 

van het veldbezoek blijkt echter dat het projectgebied een beperkte natuur-

waarde kent. Noemenswaardig is de aanwezigheid van stinzenplanten (o.a. ge-

wone vogelmelk) en een zeer oude beuk in het gazon aan de voorzijde van de 

woning. Hier worden echter geen ontwikkelingen voorzien. Ten tijde van het 

veldbezoek werd het dak van het hoofdgebouw geheel gerenoveerd. Gezien de 

constructie van de bebouwing op de locatie van de uitbreiding, worden hier 

geen verblijfplaatsen van vleermuizen verwacht. Op de locatie van de uit-

breiding is naast bebouwing en bestrating, enig (opgaand) groen aanwezig. In 

dit opgaand groen is onder meer een mezennestkast en een oud nest van een 

houtduif aanwezig. Alle inheemse vogelsoorten zijn in het kader van de Flora- 

en faunawet zwaar beschermd. 

 

Het is verboden nesten van vogels, die nog in functie zijn, te vernietigen of te 

verstoren. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dient der-

halve rekening te worden gehouden met het broedseizoen. De Flora- en fau-

nawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

4 . 6 . 2   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Het projectgebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het meest nabijgelegen bescherm-

de gebied betreft het Natura 2000-gebied Groote Wielen, dat op ruim 6,5 ki-

lometer afstand van het projectgebied ligt. De Groote Wielen bestaat uit een 

aantal grote plassen en vaarten, rietmoerassen en graslanden. Het meest nabij 

gelegen gebied in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (Streekplan 

Fryslân 2007) betreft de op zes kilometer afstand gelegen Lionserpolder. Dit 

betreft een open weidegebied. 

 

Gezien de huidige situatie, de aard van de ontwikkelingen en de ligging van 

beschermde gebieden, worden met betrekking tot de voorgenomen ontwikke-

lingen geen negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de 

                                                   
1 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF (www.natuurloket.nl). 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur (Streekplan 

Fryslân 2007) verwacht. 

4 . 6 . 3   

C o n c l u s i e  

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat, wanneer er bij de 

planning en werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broedseizoen 

van vogels, er geen noodzaak bestaat voor een vooronderzoek in het kader van 

de Flora- en faunawet. Het project is wat betreft de Flora- en faunawet uit-

voerbaar. 

 

Voorts is naar voren gekomen dat er geen noodzaak bestaat een oriëntatiefase 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel een analyse van de 

Ecologische Hoofdstructuur uit te voeren. In het kader van de gebiedsbescher-

ming is het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân bevoegd 

gezag. Het College moet ten aanzien van de uitvoerbaarheid deze visie be-

vestigen. 

4 . 7   

B o d e m  

De vergroting van de woning aan de Poptawei brengt grondroerende werk-

zaamheden met zich mee. Van de locatie zijn geen specifieke bodemkwali-

teitsgegevens bekend. Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 

zijn geen verontreinigingen te verwachten. Dit beeld wordt bevestigd door de 

bodemonderzoeken die in de directe omgeving zijn verricht. 

 

Gelet op voorgaande kan milieukundig bodemonderzoek in het kader van de 

planologische procedure achterwege blijven. Wel dient de initiatiefnemer in 

het kader van de bouwvergunningenprocedure een bodemonderzoek te over-

leggen. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door onvol-

doende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. 

4 . 8   

A r c h e o l o g i e  

De vergroting van de woning aan de Poptawei brengt grondroerende werk-

zaamheden met zich mee. Op de gemeentelijke archeologiekaart heeft het 

projectgebied een lage verwachtingswaarde. Om deze reden kan archeologisch 

onderzoek in het kader van het projectbesluit achterwege blijven. 

 

CONCLUSIE 
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De uitvoerbaarheid van het voorliggende projectbesluit wordt niet door ar-

cheologische waarden belemmerd. 

4 . 9   

W a t e r  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in de toelichting op 

ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze 

waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de water-

huishoudkundige situatie. In die paragraaf 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. Het doel van de watertoets is het 

waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op even-

wichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig 

relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door middel van de watertoets 

wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 

 

De versnelde watertoets is op het projectgebied toegepast en bij het Wetter-

skip is hiervan een melding gedaan. Een uitdraai van deze melding is in bijlage 

1 bij deze toelichting opgenomen. De versnelde watertoets is toegepast van-

wege het feit dat aan onderhavig projectvoornemen weinig kwalitatieve en 

kwantitatieve gevolgen voor wat betreft de waterhuishouding worden toege-

dacht. 

 

Bij uitvoering van het project wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen 

voor wat betreft het wateraspect. De watertoets is hiermee afgerond. Er zijn 

voor het aspect water geen belemmeringen ten aanzien van onderhavig pro-

jectvoornemen. Het project mag uitvoerbaar worden geacht. 

 

CONCLUSIE 

CONCLUSIE 
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5 J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

V o r m g e v i n g  

Zoals in de inleiding is aangegeven, is er voor gekozen het onderhavige project 

mogelijk te maken door middel van een zogenaamd projectbesluit als bedoeld 

in artikel 3.10 Wro. 

 

Een projectbesluit bestaat in ieder geval uit een goede ruimtelijke onderbou-

wing (3.10 lid 2 Wro) en uit een verbeelding die het mogelijk maakt om in een 

digitale omgeving de plannen weer te geven en de locatie (geometrische 

plaatsbepaling) vast te leggen. 

 

Omwille van de duidelijkheid is het gehele perceel Poptawei 180 in het pro-

jectbesluit meegenomen. De als bijlage 2 opgenomen regels en verbeelding 

zijn een indicatie van hoe de toekomstige bestemming van de gronden zal lui-

den bij opname in de toekomstige herziening van bestemmingsplan "Buiten-

gebied". 

 

De toekomstig toe te kennen wordt bestemming 'Bedrijf'. Er is zoveel mogelijk 

aangesloten bij de bestemmingsregeling zoals die is opgenomen in het eerder 

genoemde vigerende bestemmingsplan. De regeling is wel toegespitst op de 

bestaande functies op het perceel en de gewenste uitbreiding. 

5 . 2   

P r o c e d u r e  

In artikel 3.11 Wro is bepaald dat voor projectbesluiten de bestemmingsplan-

procedure als beschreven in artikel 3.8 Wro tweede tot en met zesde lid van 

overeenkomstige toepassing is. 

 

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerpprojectbesluit gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder ziens-

wijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Na afloop van de termijn van 

de terinzagelegging stelt het college van Burgemeester en Wethouders het 

projectbesluit al dan niet gewijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van ter-

inzagelegging vast. Deze procedure is vastgelegd in de Wet ruimtelijke orde-

ning. 
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Na de vaststelling van het projectbesluit maakt het college van Burgemeester 

en Wethouders het vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde pro-

jectbesluit ter inzage. Indien het projectbesluit ongewijzigd is vastgesteld en 

er gehoor is gegeven aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM 

inspectie wordt het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 we-

ken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na vast-

stelling het projectbesluit ter inzage gelegd. Indien door Gedeputeerde Staten 

of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze zienswijze niet volledig is 

overgenomen, wordt het vaststellingsbesluit na 6 weken na de vaststelling van 

het projectbesluit bekendgemaakt. De termijn van bekendmaking van de vast-

stelling van het projectbesluit na 6 weken geldt eveneens indien er door de 

gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van 

het ontwerpprojectbesluit. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vast-

stellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. 
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6 U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een 

exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat 

onder bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke 

ordening aangegeven. Omdat het in onderhavig geval gaat om de uitbreiding 

van een bestaande woning, is er in dit geval geen sprake van een bouwplan in 

de zin van artikel 6.2.1 Bro. Er hoeft geen exploitatieplan te worden opge-

steld. 

 

Voorgaande betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende project-

besluit niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 2 . 1   

O v e r l e g  e x  a r t i k e l  5 . 1 . 1  B r o  

In het kader van het overleg ex artikel 5.1.1 Bro is het voorontwerp projectbe-

sluit verzonden aan de Provincie Fryslân. De provincie heeft aangegeven dat de 

provinciale belangen op een juiste wijze in het projectbesluit zijn verwerkt. 

Ook voor het overige geeft het projectbesluit geen aanleiding tot het maken 

van opmerkingen. Veder geeft de provincie aan dat, wanneer het projectbe-

sluit in de ontwerpfase niet wezenlijk wordt gewijzigd, toezending aan Gede-

puteerde Staten niet nodig is. De overlegreactie van de provincie is als bijlage 

3 bij deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. 

6 . 2 . 2   

Z i e n s w i j z e n  

Het projectbesluit heeft vanaf 10 april 2010 gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen. Binnen de termijn van terinzageligging heeft een ieder schriftelijk 

dan wel mondeling zienswijzen naar voren kunnen brengen. Gedurende deze 

termijn is één zienswijze ontvangen, namelijk van Brandweer Fryslân op 7 juli 

2010. Deze zienswijze is als bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing opge-

nomen. In het navolgende wordt op de zienswijze ingegaan. 

 

 

 

CONCLUSIE 
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Z i en sw i j z e  

Brandweer Fryslân constateert dat er in de nabijheid een aantal risicobronnen 

aanwezig is. Het betreft de N383 waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt, een kerosineleiding van defensie en een LPG-tankstation. Brand-

weer Fryslân heeft een conclusie per risicobron alsmede een eindconclusie 

getrokken. 

 

In de toelichting bij het projectbesluit is aangegeven dat er, blijkens de risico-

kaart, geen bovengrondse transportroute van gevaarlijke stoffen aanwezig is. 

Dit is echter niet correct, aldus Brandweer Fryslân. Over de N383 vindt wel 

degelijk vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Bij dit vervoer is LPG de maat-

gevende stof. Uit tellingen blijkt dat er per jaar ongeveer 390 tankwagens 

tussen het Europaplein in Leeuwarden en Marssum rijden. Deze maken gebruik 

van de N383 die op 50 meter van het plangebied gelegen is. Desondanks con-

cludeert Brandweer Fryslân, dat er zich geen knelpunten zullen voordoen op 

het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen. Er zal geen significante toena-

me zijn van het aantal aanwezige personen op de locatie. 

 

In de directe nabijheid van het plangebied bevindt zich een kerosineleiding van 

defensie. Deze leiding wordt gebruikt om de vliegbasis te voorzien van de no-

dige brandstof. De leiding heeft een PR 10-6 contour van 5 meter. Voor zover 

Brandweer Fryslân kan concluderen, grenst het plangebied exact aan deze 5 

meter contour. Deze situatie levert daarom geen problemen op voor wat be-

treft het plaatsgebonden risico. 

 

Het perceel waar op de dienstwoning gerealiseerd kan worden, ligt op onge-

veer 450 meter van het LPG-tankstation. Dit betekent dat het perceel ruim 

buiten het invloedsgebied met een straal van 150 meter ligt en niet relevant is 

wat betreft het groepsrisico. Desondanks bestaat volgens Brandweer Fryslân de 

kans dat, bij een incident met een LPG-tankwagen, gewonden vallen onder 

personen die zich op dat moment in de openlucht bevinden. Wat betreft de 

aanwezigheid van het LPG-tankstation kan worden geconcludeerd dat deze 

inrichting geen knelpunten veroorzaakt voor het plangebied. 

 

Gelet op voorgaande adviseert Brandweer Fryslân om de aanvrager van de uit-

breiding te wijzen op de gevaren in zijn directe omgeving en in de toelichting 

bij het projectbesluit op te nemen dat er over de N383 wel degelijk vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

 

R ea c t i e  

De gemeente heeft voorliggende ruimtelijk onderbouwing aangepast in die zin 

dat paragraaf 4.5 (Externe veiligheid) is aangevuld conform de zienswijze van 

Brandweer Fryslân. Tevens zal de gemeente de aanvrager wijzen op de geva-

ren in zijn directe omgeving. 

 

N383 

KEROSINELEIDING 

LPG-TANKSTATION 

EINDCONCLUSIE 
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