
Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van een Kiosk op de Prins 
Hendrikbrug te Leeuwarden 
 
Er is een aanvraag binnen gekomen voor de bouw van een 
Kiosk op de Prins Hendrikbrug op de kruising tussen de 
Prins Hendrikstraat en de Willemskade Noordzijde te 
Leeuwarden. 
 
De aanvraag is in strijd met de bouwvoorschriften van het 
bestemmingsplan Nieuwesteeg / Oude Doelensteeg. Het perceel 
heeft in dit bestemmingsplan de bestemming “Doeleinden van 
verkeer en verblijf- verkeersdoeleinden”. Binnen de 
bestemming “Doeleinden van verkeer en verblijf- 
verkeersdoeleinden” zijn geen gebouwen toegestaan. Het plan 
is hiermee in strijd met het bestemmingsplan. Aangezien het 
bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid of 
wijzigingsbevoegdheid kent waarmee dit plan gerealiseerd 
kan worden, kan alleen medewerking worden verleend door 
middel van een planologische procedure; de zgn. 
‘buitenplanse grote afwijking’. Voor het plan is geen 
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad 
vereist. Op 20 oktober 2010 heeft de raad een lijst van 
projecten vastgesteld, waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen niet is vereist. Het plan past binnen deze 
vastgestelde projectenlijst.  
 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
In geval van een planologische procedure moet op een 
deugdelijke wijze worden gemotiveerd op welke gronden 
medewerking wordt verleend aan een initiatief; de 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
 
Beschrijving aanvraag 
De aanvraag voorziet in de bouw van een multifunctionele 
kiosk op de Prins Hendrikbrug op de kruising tussen de 
Prins Hendrikstraat en de Willemskade Noorzijde te 
Leeuwarden.  
 
Beoordeling verzoek  
 
Functioneel 
In het raadsbesluit van september 2010 is de verbetering 
van de aanlooproute van het station naar de binnenstad een 
belangrijk thema. De herinrichting van de Prins 
Hendrikstraat is daarom meegenomen in het Nieuw 
Zaailandproject. Om de aantrekkelijkheid van de looproute 
te vergroten en de stadsentree te versterken is in mei 2011 
in het raadsbesluit over de herinrichtingsplannen een kiosk 
op de Prins Hendrikbrug voorzien. Tegen de afwijking van 
het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een 
multifunctionele kiosk bestaat in functioneel opzicht dan 
ook geen bezwaren. 
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Stedenbouw/welstandsrichtlijnen/monumentenzorg 
Voor het ontwerp van de kiosk zijn de volgende 
randvoorwaarden vastgesteld: 

 Omvang circa 3,5 x 3,5 meter; 
 Oppervlakte 10-15 m²; 
 Maximale hoogte circa 5 meter; 
 Goede zichtbaarheid van het water; 
 Relatie met de Museumhaven; 
 De kiosk moet relatief eenvoudig te verwijderen zijn. 

 

Het voorliggende ontwerp van NRJ Architectuur is een goede 
vertaling van de uitgangspunten en randvoorwaarden. Het 
ontwerp past in stedenbouwkundige zin goed op deze plek. De 
volgende aspecten zijn daarbij van belang: 

 De Prins Hendrikbrug bestaat uit een brede vaste 
betonnen brugdek, die een smalle beweegbare brug in 
1970 verving. De breedte van de brug heeft met de 
toenmalige opvattingen over de verkeersfunctie van de 
brug te maken. Het autoverkeer kreeg de ruimte. In de 
huidige opvatting is schaal van de historische 
binnenstad leidend. De kiosk zorg voor een visuele 
vernauwing van de brede brug en draagt bij aan de 
gewenste schaalverkleining. 

 De kiosk staat aan de noordoostzijde van de brug en 
verwijst indirect naar het brugwachtershuisje dat 
hier stond. 

 Zowel de west- als de oostzijde van de brug worden 
gebruikt door de  voetgangers van het station naar de 
binnenstad. De westzijde lijkt drukker belopen. Aan 
de westzijde vinden we belangrijke publieksfuncties 
zoals het café en de VVV in de begane grond van de 
Achmeatoren. Met de kiosk wordt de route aan de 
oostzijde iets aantrekkelijker, waardoor de totale 
route aan kwaliteit wint. 

 De kiosk heeft voldoende hoogte en massa om 
ruimtevormend te zijn ten opzichte van de grote 
schaal van de brug.  

 De kiosk refereert door de vorm en materiaalgebruik 
aan de scheepsarchitectuur en de historie van de 
Willemskade. De kiosk staat in de lijn van en past 
goed bij de afgemeerde schepen van de museumhaven. 
Dit is vooral van belang bij de zichtlijnen langs de 
kade en over het water. 

 De kiosk staat voor het bankgebouw van de ABN-AMRO. 
Komende vanuit het station is de kiosk te zien met op 
de achtergrond de moderne bakstenen gevel van de 
bank. De wat kloeke kiosk past goed bij het grote 
bankgebouw, met name de afschuining van het hoge 
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bouwdeel van de bank lijkt terug te komen in de 
afschuining van de kiosk.  

 
 
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. Het 
rijksbeleid biedt gemeenten de mogelijkheid om als bevoegd 
gezag taken op zich te nemen. Voorwaarde daarvoor is dat de 
gemeente zelf beleid ontwikkelt. Met het nieuwe 
archeologische bestel heeft de provincie een toetsende en 
kaderstellende rol.  
 
In bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen moet 
een archeologieparagraaf worden opgenomen. De 
archeologische verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten 
tijdig in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde geldt een archeologische 
onderzoeksplicht.  
 
Met het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de 
bouw van de kiosk vinden geen grondroerende werkzaamheden 
plaats. Archeologisch bodemonderzoek kan derhalve in het 
kader van het plan achterwege blijven. 
Archeologie is derhalve geen beletsel voor de realisatie 
van het plan. 
 
 
Watertoets 
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 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. Het doel van de 
watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige 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. Voor het planvoornemen is op 1 
juni 2012 een digitale watertoets aangevraagd bij 
Wetterskip Fryslân. Op 6 juni is een reactie van het 
Wetterskip Fryslân ontvangen. Omdat de kiosk op de 
bestaande brug/verharding wordt gebouwd, heeft het 
Wetterskip geen bezwaren tegen het planvoornemen en is de 
watertoetsprocedure positief afgerond. De reactie van het 
Wetterskip Fryslân op het planvoornemen is in bijlage 1 
opgenomen.  
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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. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-
gebied dat in het kader van de Natuurbeschermingswet is 
beschermd. Ook liggen in de omgeving van het plangebied 
geen beschermde gebieden. Ook maakt het plangebied geen 
deel uit van gebieden die van belang zijn voor de 
Ecologische hoofdstructuur. Gebiedsbescherming is dan ook 
niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en 
faunawet. Deze wet bepaald dat bij ruimtelijke projecten 
rekening moet worden gehouden met beschermde plant- en 
diersoorten. Met de afwijkingsprocedure wordt een kiosk van 
beperkte omvang mogelijk gemaakt. Daarom zal dit plan geen 
invloed hebben op eventueel aanwezige plant- of diersoorten 
op het terrein. 
 
 
Milieuaspecten 
 
Geluid 
Een kiosk is geen geluidgevoelig object waardoor geluid 
geen beperkende factor oplevert. 
 
Bedrijven  
Een kiosk is een categorie 1 bedrijf. De vestiging hiervan 
is geen beperkende factor voor de omgeving. 
  
Luchtkwaliteit 
Het plan draagt in die zin “Niet In Betekenende Mate” bij 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit 
is derhalve geen beperkende factor. 
 
Externe veiligheid 
Het plangebied ligt in geen enkele zone rondom BEVI-
bedrijven, buisleidingen of routes voor gevaarlijke 
stoffen. Externe veiligheid is geen beletsel. 
  
 
Uitvoerbaarheid  
In de ruimtelijke onderbouwing moet inzicht worden gegeven 
in de uitvoerbaarheidsaspecten van het plan. In dat verband 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en 
de economische uitvoerbaarheid.  
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Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft vanaf 2 augustus 2012 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
bestaan bestond voor een ieder de mogelijkheid voor het 
indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. 
 
Economische uitvoerbaarheid  
Het plan is een gemeentelijk initiatief. Dit betekent, dat 
de kosten volledig door de gemeente Leeuwarden worden 
gedragen. Er kan met voldoende zekerheid worden gesteld, 
dat de initiatiefnemer over de financiële middelen beschikt 
om het plan te realiseren. De economische uitvoerbaarheid 
is hiermee gewaarborgd. 
  
Eindconclusie 
Het plan past ruimtelijke en functioneel goed binnen de 
bestaande omgeving en ook binnen het ruimtelijke 
ordeningsbeleid van de gemeente Leeuwarden. De afwijking 
van het bestemmingsplan is dan ook aanvaardbaar. Gelet 
hierop kan medewerking worden verleend aan dit initiatief 
door middel van een ‘buitenplanse grote afwijking’ 
 
 
 
 
 
 


