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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Van Swietenstraat 8-10 in Leeuwarden bestaat de wens om de hui-
dige twee panden te slopen en hier een woongebouw te realiseren met 38 
woningen van circa 25 m2

 brutovloeroppervlakte. De huidige panden heb-
ben twee bouwlagen waarin circa 10 personen wonen. De panden hebben 
een woonfunctie. Het nieuwe gebouw bestaat uit vijf bouwlagen. 
 
De woonfunctie is mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. De 
hoogte en diepte passen echter niet binnen het vigerende bestemmings-
plan. Het gebouw is 0,5 m hoger (hier is geen rekening gehouden met de 
technische installaties op het dak) en 1,5 m dieper dan toegestaan. 
 
De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven middels een nieuw bestem-
mingsplan medewerking aan de ontwikkeling te willen verlenen. Dit be-
stemmingsplan voorziet daarom in het mogelijk maken van het nieuwe 
woongebouw. 

1.   2. Ligging plangebied 

De Van Swietenstraat is gelegen tussen de Sophialaan dat onderdeel is 
van de binnenring rondom de binnenstad, en de Baljeestraat, een zijstraat 
van de Stationsweg. Het plangebied is gelegen in een gemengd gebied 
met aan de zuidkant horecavoorzieningen en woningen en kantoren aan de 
west-, oost- en noordkant. In onderstaand figuur is de ligging van het plan-
gebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Ligging van het plangebied 
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1.   3. Vigerende regeling 

Het plangebied is momenteel geregeld in het bestemmingsplan Stations-
kwartier/Van Swietenstraat (vastgesteld op 27 april 1992 en goedgekeurd 
op15 december 1992). Het plangebied heeft in het vigerende bestem-
mingsplan de bestemming “Gemende doeleinden categorie II”. Het realise-
ren van het woongebouw past qua functie binnen de vigerende regeling 
voor het plangebied, maar qua hoogte en diepte niet. 

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 ligt het plangebied aan de Van Swietenstraat 8-10. Op dit 
moment zijn er twee panden met twee bouwlagen waarin circa 10 personen 
zijn gehuisvest. Op de Van Swietenstraat 12 is een dienstverlenend bedrijf 
gevestigd. Dit gebouw heeft 5 bouwlagen. Aan de oostzijde van de nieuw-
bouw zijn garageboxen gesitueerd. Op de hoek met de Baljeestraat staat 
een pand in vier bouwlagen met dienstverlenende bedrijven en woningen. 
Aan de zuidkant van plangebied is een hotel gevestigd in drie bouwlagen 
en een woongebouw in vier bouwlagen. In navolgend figuur is bovenstaan-
de weergegeven. 
 

  
Figuur 2. Van Swietenstraat (bron: google maps) 

 
Aan de noordkant van het plangebied (Willemskade Zuidzijde) zijn kantoren 
gevestigd. 

2.   2. Toekomstige situatie 

Ruimtelijke en functionele aspecten 
Het plangebied is, zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, gelegen in 
een gemengd gebied. Woningbouw en huisvesting voor jongeren en star-
ters past hier goed in. 
 
Zoals gezegd zal er één woongebouw van vijf bouwlagen gerealiseerd 
worden met 38 studiowoningen. Op grond van het geldende bestemmings-
plan is ter plekke een maximale bouwhoogte van 15 meter toegestaan. De 
nieuwbouw wijkt hier marginaal van af. Ook sluit het nieuwe woongebouw 
goed aan bij de aangrenzende bebouwing op de Van Swietenstraat 12. Te-
vens is er voldoende afstand tot de bebouwing aan de Willemskade Zuid-
zijde. De zeer beperkte afwijking van het bestemmingsplan heeft niet of 
nauwelijks gevolgen voor o.a. de bezonning van de bebouwing aan de Wil-
lemskade. Dit geldt ook voor de bebouwing aan de zuidzijde van de Van 
Swietenstraat. Dit is in navolgend figuur weergegeven. 
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Figuur 3.  Relatie tussen nieuwbouw en bebouwing aan de Willemskade 

 
De voorgevel van het woongebouw wordt in dezelfde rooilijn gebouwd als 
de andere gebouwen in de straat en over de volledige breedte van het per-
ceel.  
Het gebouw wordt voor een groot deel 13,5 meter diep. Aan de oostkant 
wordt een deel 19,5 meter diep. Er blijft hiermee voldoende afstand tot de 
bebouwing aan de achterzijde. 
In navolgende figuren is bovenstaande weergegeven. 
 

 
Figuur 4. De situering van het gebouw ten opzichte van de omgeving 
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Figuur 5. Het bouwplan van de begane grond 

 
Geconcludeerd kan worden dat het gebouw past in de stedenbouwkundige 
structuur van de straat en in de omgeving.  
 
Parkeren 
Conform de gemeentelijke parkeernorm zijn voor de 38 studiowoningen 11 
parkeerplaatsen vereist. Vanwege de beperkte kavelmaat kunnen op eigen 
erf maximaal 9 volwaardige parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit is bo-
venstaand figuur weergegeven. Dit geringe tekort is niet bezwaarlijk gelet 
op de doelgroep (jongeren en starters). Er zal eerder een tekort aan fiet-
senstallingen zijn dan aan parkeerplaatsen. Het woongebouw is ook zeer 
gunstig gelegen nabij het trein- en busstation. Met de initiatiefnemer wor-
den afspraken gemaakt dat de bewoners op dit adres geen parkeervergun-
ning zullen krijgen in de openbare ruimte. 
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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. 

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. Voor dit plan is de pijler werken en 
ondernemen relevant. Er wordt ingezet op concentratie van kantoren in de 
kantorenhaak (FEC - Station - Binnenstad) en het stimuleren van functie-
menging. 
 
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). 
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Woonplan 
Het woonplan ‘Eltsenien syn hûs’ geeft de beleidslijn ten aanzien van wo-
nen voor de periode 2008-2013 weer. De Leeuwarder woningmarkt heeft 
zich sinds 2003 positief ontwikkeld: het aanbod van woningen is omvangrij-
ker en meer divers geworden. Het stedelijk profiel van de stad is structureel 
versterkt. De groei van de bevolking en de toename van het aantal midden 
en hogere inkomens bewijzen het succes van het ingezette woonbeleid. 
Maar Leeuwarden is er nog niet. Het woningaanbod moet verder groeien, 
ook in diversiteit en kwaliteit. In de bestaande stad ligt een grote opgave. 
Elke wijk heeft potentie, maar die wordt niet altijd benut. Delen van de wo-
ningvoorraad zijn kwetsbaar. De basis van het huidige woonbeleid komt uit 
het Woonplan 2004. Deze basis is goed, maar voorziet niet in alle nieuwe 
ontwikkelingen. Met een herijking van het beleid wil de gemeente knelpun-
ten oplossen, en belangrijker nog: kansen creëren.  
 
De doelstelling van het beleid is: het behouden en versterken van een 
evenwichtige, concurrerende woningmarkt met een duurzaam en gediffe-
rentieerd aanbod van woningen en woonmilieus. De komende jaren wil de 
gemeente de potentie van de bestaande stad beter benutten, omdat het 
woningaanbod hier het grootst en meest divers is. Met de bestaande stad 
kan Leeuwarden zijn stedelijkheid profileren en zich onderscheiden op de 
woningmarkt. Hiervoor is het nodig dat de bestaande stad toekomstbesten-
dig is waar het gaat om de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. 
Aspecten als energieverbruik, duurzaamheid, architectuur, economische 
kwaliteit en innovatie spelen hierbij een rol.  
 
Welstandsnota 
Het uitgangspunt is dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van de 
welstand en vergezeld gaat met een positief welstandsadvies. Blijkens een 
pre-advies van de welstandscommissie voldoet het ontwerp aan redelijke 
eisen van welstand. 
 
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”. 
 
Naast en ten noorden van het plangebied bevinden zich kantoren. Ten zui-
den van het plangebied bevinden zich een hotel, café’s en restarant. Voor 
al deze categorieën geldt een richtafstand van 10 meter. Door de diversiteit 
aan functies is het gebied te beschouwen als gemengd gebied en kunnen 
de richtafstanden voor dit omgevingstype toegepast worden. De richtaf-
standen uit “Bedrijven en milieuzonering” worden daarom met één af-
standsstap verlaagd. De afstand komen daarmee op 0 meter. Echter om 
een goede woonsituatie te garanderen, moet het geluidsniveau binnen go-
ed zijn. 
 
Daarnaast mag de realisatie van het woongebouw geen negatieve gevol-
gen hebben voor de bedrijven. Voor de horecabedrijven in de omgeving 
spelen de aspecten ‘geluid’ en ‘geur’. De relevante horeca-inrichtingen zijn: 
• Stationsweg 4: Eden Oranje Hotel; 
• Stationsweg 6: Lounge Bar Intermezzo; 
• Sophialaan 5: Café Wouters. 
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Geluid  
De geluidsintensiteit die de bedrijven produceren dan wel de afstand van 
de bedrijven tot het plangebied, is zodanig dat de geluidsvoorschriften die 
gelden voor de geluidsgevoelige bestemming (het woongebouw) niet wor-
den overschreden.  
 
Geur 
Op basis van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieube-
heer dient er bij het bereiden van voedingsmiddelen rekening te worden 
gehouden met het verspreiden van dampen. Er geldt de eis dat bij bedrij-
ven die binnen 25 meter vanaf een woning zijn gelegen, de uitmonding van 
de afgezogen dampen ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de 
woning moet liggen. 
 
Er worden voedingsmiddelen bereid bij het Eden Oranje Hotel, grand café 
De Rembrandt, Lounge Bar Intermezzo, Café Wouters en De Mulderij. Er is 
globaal bekeken welke horecagelegenheden binnen de 25 meter straal zijn 
gelegen. Er dient rekening te worden gehouden met het Eden Oranje Hotel 
en Lounge Bar Intermezzo. De andere horecalocaties vallen buiten de 25 
m contour.  
Bij Lounge Bar Intermezzo en Het Eden Oranje Hotel bevindt zich de uit-
monding van de afgezogen dampen op het dak. Echter de uitmonding be-
vindt zich geen 2 meter boven de hoogste daklijn van het nieuwe woonge-
bouw. Daarom zou de ontwikkeling van de locatie kunnen betekenen dat of 
de uitmonding moet worden verhoogd (indien mogelijk) of een ontgeurings-
installatie zal moeten worden geïnstalleerd. 
 
De horecaondernemers kunnen de initiatiefnemer alleen aanspreken voor 
de feitelijke afwijking van het bestemmingsplan. Ter plekke is een woonge-
bouw toegestaan van 15 meter en er wordt een woongebouw gerealiseerd 
van 15,5 meter, iets hoger dan het vigerende bestemmingsplan toestaat. 
De zeer bescheiden afwijking van het bestemmingsplan zal niet doorslag-
gevend zijn voor de eventuele verplichting van de horecaondernemers om 
maatregelen te treffen. Uit ‘bedrijvenoogpunt’ bestaan dan ook geen be-
zwaren tegen het plan. 

4.   2. Geluid 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone 
heeft waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij on-
derscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluids-
gevoelige gebouwen anderzijds. Woningen zijn geluidsgevoelige gebou-
wen.  
 
Als geluidsgevoelige gebouwen binnen een zone behorend bij een zone-
plichtige weg worden geprojecteerd bij een bestemmingsplanprocedure, 
dient door middel van akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wegen waar deze 
zone in principe niet geldt, zijn: 
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• wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
De Van Swietenstraat is een 30 km weg, die gelegen is tussen de Sop-
hialaan en de Baljeestraat. De Baljeestraat is ook een 30 km weg. De Sop-
hialaan is een onderdeel van de binnenring en is zoneplichtig. Binnen deze 
zone (= 200 m) dient akoestisch onderzoek plaats te vinden om de geluids-
belasting op de gevel vast te stellen. 
 
Op de van Swietenstraat en de Baljeestraat, beide asfaltwegen, zijn minder 
dan 1150 motorvoertuigen per etmaal. Nader akoestisch onderzoek op de-
ze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening, kan daarom 
achterwege blijven. 
 
Op de Sophialaan zijn voor 2020 17250 motorvoertuigen per etmaal ge-
prognosticeerd. Uit de akoestische berekening volgt dat de gevelbelasting 
46 dB is. Dit is beneden de voorkeurswaarde van 48 dB zoals gesteld in de 
Wet geluidhinder. Geluid is voor dit ruimtelijke plan daarom geen beper-
kende parameter. 

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. 
 
Er zijn berekeningen uitgevoerd ter hoogte van het bouwplan als gevolg 
van de van Swietenstraat (1000 mvt/etm) en de Sophialaan (17250 
mvt/etm) op 65 m afstand. Er zijn geen overschrijdingen van de luchtkwali-
teitsnormen. Luchtkwaliteit is daarom geen beperkende factor voor dit 
bouwplan.  
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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.  
 
In het verleden is –voor zover de gemeente bekend- op deze locatie reeds 
een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd:  
• indicatief milieu-onderzoek ten behoeve van project Fa. Jurjen de Vries 

BV (door Wiertsema-Inpijn-Blokpoel BV d.d. 7 november 1989, rapport-
nummer VN-4345; 

• verkennend bodemonderzoek op het terrein aan de van Swietenstraat 
8-10 te Leeuwarden (door Milfac BV d.d. 4 december 2000, rapport-
nummer B6969VO-1); 

• aanvullend bodemonderzoek locatie Van Swietenstraat 8-10 te Leeu-
warden (door Milfac BV d.d. 1 november 2004, rapportnummer B9251-
VO1). 

 
Het recentste onderzoek is bijgenomen in bijlage 1. Uit dit onderzoek blijkt 
dat zwakke en matige puinbijmengingen in de bovengrond aangetroffen en 
dat in de bovengrond sprake is van lichte tot sterke verontreinigingen met 
lood en lichte verontreinigingen met zink. Gelet op het huidige en het voor-
genomen gebruik van de locatie waar de verontreinigingen zijn aangetrof-
fen, is er geen sprake van actuele humane risico’s. De aangetoonde ver-
ontreinigingen kunnen beschouwd worden als onderdeel van de achter-
grondgehalten die voor de bodemkwaliteitskaart zijn berekend. Aanvullend 
onderzoek wordt daarom in het kader van het bestemmingsplan niet nood-
zakelijk geacht 

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.  
 
Het bouwplan is in het kader van de verkorte watertoets voorgelegd aan 
het Wetterskip. De nieuwbouw is niet van invloed op de waterhuishouding 
ter plekke. Op dit moment is het perceel reeds volledig bebouwd en ver-
hard en dat zal bij de nieuwbouw ook het geval zijn.  
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4.   6. Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 
In 1992 is het Europees Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder ook Nederland. Het doel hiervan is het veilig-
stellen van het (Europese) archeologisch erfgoed.  
Dit moet met name gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat 
betekent dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht 
moet worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische 
waarden en dat een beschermende regeling moet worden opgenomen ten 
aanzien van die archeologische waarden. 
 
De Archeologische Waardenkaart Leeuwarden geeft voor het plangebied 
een lage archeologische verwachtingswaarde weer. In het gebied mogen 
diepere graafwerkzaamheden in principe pas worden uitgevoerd als hier-
voor een “archeologievergunning” is verleend. Echter in geval van een ver-
wachte lage informatiewaarde geldt dit alleen voor bodemingrepen in het 
kader van een MER-plichtig project. De bodemingreep in het plangebied is 
niet MER-plichtig, waardoor een inventariserend archeologisch veldonder-
zoek niet noodzakelijk is.  
 
Het is raadzaam om amateurarcheologen tijdens een eventuele eerste 
bouwfase - bijvoorbeeld het uitgraven van funderingen en dergelijke - de 
ruimte te bieden om archeologische waarnemingen te doen, zolang deze 
werkzaamheden het civieltechnische werk niet belemmeren. Door het laten 
uitvoeren van archeologische waarnemingen door amateurarcheologen op 
de geselecteerde terreinen kan het huidige archeologiebeleid van de ge-
meente Leeuwarden getoetst worden. Aan de archeologische waarnemin-
gen zijn geen kosten verbonden. Het zal evenmin leiden tot aanpassing 
van de besluitvorming op het gebied van archeologie op deze locatie. 
 
Wanneer er bij de uitvoering van het werk archeologische sporen worden 
gevonden moet dit gemeld worden bij de gemeente en bij de provinciaal 
archeoloog. 
 
Cultuurhistorie 
Door het bouwplan worden geen cultuurhistorische waarden aangetast. Op 
het terrein bevinden zich geen bomen. Als gevolg van de nieuwbouw zijn 
derhalve ook geen monumentale of anderszins waardevolle en behou-
denswaardige bomen in het geding. 

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.  
 
De Basiskaart geeft aan dat, buiten de aanwezigheid van vleermuizen, 
geen zwaar beschermde of bijzondere diersoorten in het plangebied aan-
wezig zijn. Indien in de te slopen panden verblijfplaatsen van vleermuizen 
voorkomen, treedt bij sloop een conflict op met de Flora- en faunawet. In 
dat geval moet ontheffing worden aangevraagd en geld een uitgebreidere 
beoordeling. Overigens bestaan er uit ecologisch oogpunt geen bezwaren 
tegen dit initiatief. 

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. 
 
Er bevinden zich geen risicovolle bedrijven in de omgeving van het plange-
bied. Ook zijn er geen hoofdgastransportleidingen in de omgeving. Over de 
wegen in de omgeving van het plangebied en over het spoor vindt geen 
(regulier) vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Externe veiligheid is hier-
mee geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
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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 

Wonen - Woongebouw 
Het plangebied is bestemd als “Wonen - Woongebouw”. Het gebouw moet 
binnen het bouwvlak worden gebouwd. Hiermee is de situering van het ge-
bouw vastgelegd. Dit is afgestemd op het ontwerp dat gemaakt is voor het 
nieuwe woongebouw. Tevens is in de regels opgenomen hoe hoog het ge-
bouw mag worden. Dit is afgestemd op het ontwerp van het woongebouw. 
De parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden binnen de bestemming, in 
de regeling is opgenomen dat dit er minimaal 9 moeten zijn. 
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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 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
opgenomen procedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan ge-
durende zes weken ter inzage heeft gelegen voor zienswijzen (artikel 3.8 
Wro). Tijdens deze periode is de mogelijkheid geboden voor het indienen 
van zienswijzen door een ieder. 
 
Er is één zienswijze binnengekomen die niet verwerkt is in het bestem-
mingsplan. Het plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 september 
2010 (zie ook hoofdstuk 7). De indieners van de zienswijze worden hiervan 
op de hoogte gesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep 
mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 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 vastge-
steld 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 ver-
zekerd.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een woonge-
bouw. 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 an-
derszins is verzekerd en er geen nadere eisen en verplichte fasering nood-
zakelijk zijn. 
 
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.  
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Van overig kostenverhaal of het stellen van nadere eisen en een fasering is 
geen sprake. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd, waardoor de ver-
plichting tot het vaststellen van een exploitatieplan vervalt.  

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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7. VASTSTELLING 

Het ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Van Swietenstraat 8-10 heeft 
van 22 april 2010 zes weken ter visie gelegen. Tijdens deze periode is een 
ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze omtrent het plan 
kenbaar te maken. Er is één zienswijze ingediend. De ingediende zienswij-
ze gaf geen aanleiding het plan af te wijzen dan wel aan te passen. 
 
De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden heeft het bestemmings-
plan Leeuwarden - Van Swietenstraat 8-10 vastgesteld op 27 september 
2010. Het hierbij behorende besluit is opgenomen in de bijlagen. 
 
 
 

===  
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