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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

Op 19 februari 2007 heeft de gemeenteraad voor de herontwikkeling van de ‘HTS- en Bristol-locatie’ 
aan de Tramstraat e.o. ten behoeve van de bouw van grondgebonden woningen, appartementen en 
een multifunctioneel centrum welstandsrichtlijnen vastgesteld. Ook heeft de raad ingestemd met de 
door het college vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze ontwikkeling. Medio 
2007 is vervolgens voor het gehele project de benodigde vrijstelling verleend van het 
bestemmingsplan. De bouw van het project is in twee fases opgesplitst: in eerste instantie worden de 
appartementen en het multifunctionele centrum gebouwd en in de tweede fase de grondgebonden 
woningen aan de Westerparkstraat en de Harlingerstraat. De bouw van de eerste fase is nagenoeg 
afgerond en de initiatiefnemer, Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie, wil binnenkort een begin 
maken met de bouw van de grondgebonden woningen.  
 
Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden heeft Bouwbedrijf Lont echter het ontwerp voor de 
grondgebonden woningen aangepast. Er is gekozen voor wat kleinere, maar wel hogere woningen. In 
een eerder ontwerp waren de woningen voorzien van een dakterras en een afgeknotte kap. In het 
nieuwe ontwerp is het dakterras komen te vervallen en wordt het dak doorgetrokken. Als gevolg 
hiervan past het ontwerp niet meer binnen de verleende vrijstelling. De verleende vrijstelling voorzag 
in een maximale bouwhoogte voor de grondgebonden woningen van 9,10 meter, terwijl in het huidige 
ontwerp de woningen een bouwhoogte krijgen van 9,75 meter. Dit brengt met zich mee, dat voor deze 
woningen wederom een planologische procedure gevolgd moet worden, in de vorm van een 
projectbesluit. 
De afwijking van de verleende vrijstelling betreft louter de bouwhoogte door de gekozen kapvorm. 
Aangezien de planologische procedure voor het oorspronkelijke ontwerp reeds doorlopen is, is het 
projectbesluit in belangrijke mate identiek aan de reeds verleende vrijstelling. Uit een oogpunt van 
zorgvuldigheid heeft dit projectbesluit betrekking op het gehele project en niet enkel op de afwijking 
van de verleende vrijstelling.  
 
De raad van Leeuwarden heeft in haar vergadering van 23 maart 2009 projectbesluiten gedelegeerd 
aan het college, onder voorwaarde dat ontwerpbesluiten die afwijken van gemeentelijk beleid dan wel 
ontwerpbesluiten die in het voortraject veel zienswijzen hebben opgeroepen schriftelijk ter beoordeling 
aan de commissie Stadsontwikkeling worden voorgelegd. In beginsel is door de gemeenteraad 
gekozen om terughoudend om te gaan met de toepassing van het projectbesluit in verband met de 
daaraan gekoppelde voorwaarde van herziening van het geldende bestemmingsplan. In voorliggend 
geval is wel gekozen voor een projectbesluit, omdat deze ontwikkeling zal worden meegenomen in de 
herziening van het bestemmingsplan “Vosseparkwijk”. 
 
Voor het nemen van een projectbesluit dient de aanvraag te worden voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. Voorliggende rapportage is hiertoe bedoeld. 
Op de verbeelding, horend bij het projectbesluit, is ten behoeve van enige flexibiliteit een wat ruimere 
bouwvlak aangehouden dan strikt genomen noodzakelijk op basis van de ingediende bouwaanvraag. 
Als gevolg hiervan kunnen kleine aanpassingen en woninguitbreidingen (aan- en uitbouwen) 
eenvoudig worden vergund, zonder dat hiervoor een planologische procedure nodig is.  
 
Om het project binnen de beoogde planning te kunnen realiseren is het noodzakelijk om zo spoedig 
mogelijk een besluit voor dit project te nemen. Een projectbesluit is daartoe een instrument. Dit 
projectbesluit loopt volgens de wet (artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening [Wro]) vooruit op de 
bestemmingsplanherziening voor dit project. Op grond van artikel 3.13, lid 1 Wro dient binnen een jaar 
nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden een ontwerp voor een bestemmingplan 
overeenkomstig het projectbesluit ter inzage te worden gelegd. En volgens artikel 3.13, lid 4 dient het 
projectbesluit daarna binnen een jaar worden vastgesteld.  



Hoofdstuk 2  Gebiedsomschrijving 

 
2.1 Huidige situatie 

Zoals hiervoor reeds vermeld worden de woningen gebouwd in de Tramstraat, de Westerparkstraat en 
de Harlingerstraat in de Vosseparkwijk in Leeuwarden. 
 
Op grond van het geldende bestemmingsplan heeft het bouwperceel de bestemmingen Bijzondere 
Doeleinden en Gemengde Doeleinden. Binnen deze bestemming zijn o.a. toegestaan gebouwen voor 
onderwijsdoeleinden, sociaal-medische doeleinden, detailhandel en kantoren. 
Door middel van een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19, lid 2 WRO kunnen op dit terrein 
ook grondgebonden woningen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 9,10 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3  Projectomschrijving 

 
3.1 Stedenbouwkundige inpassing 
 
Het plan voorziet in de bouw van een aantal gesloten woningbouwblokken, aansluitend bij de opzet 
van de Vosseparkwijk. Op het voormalige parkeerterrein aan de Harlingerstraat hoek 
Westerparkstraat en in het verlengde van de woningen Tramstraat 3-13 worden grondgebonden 
woningen gebouwd, die bestaan uit twee bouwlagen met kap.  
De woningen voegen zich door de maatvoering, de situering en de afstand tot de belendingen goed in 
de bestaande omgeving. Op de hoek Westerparkstraat/Harlingerstraat wordt de bebouwingsgrens 
zoals vastgelegd in het bestemmingsplan overschreden. Uit ruimtelijk oogpunt ligt de gekozen 
oplossing voor de hand;  de gehele wijk bestaat uit gesloten bouwblokken en in stedenbouwkundig 
opzicht is het wenselijk, dat ook deze hoek wordt bebouwd. Als gevolg hiervan worden belangen van 
omwonenden niet onevenredig aangetast. 
De feitelijke afwijking van de verleende vrijstelling betreft enkel de bouwhoogte als gevolg van het 
toepassen van kappen. Deze planaanpassing wordt echter breed gedragen. Naar aanleiding van 
reacties uit de Vosseparkwijk, zijn op verzoek van de gemeenteraad de welstandsrichtlijnen voor dit 
gebied aangepast, zodanig, dat de grondgebonden woningen voorzien moeten worden van kappen. 
 
 
3.2 Planologische inpassing 

Het geldende bestemmingsplan laat de woningbouw aan Westerparkstraat en de Harlingerstraat niet 
toe. Tegen de woonfunctie, op deze plek in een woonwijk, bestaan geenszins bezwaren. Teneinde 
realisering mogelijk te maken wordt een procedure voor een projectbesluit volgens artikel 3.10 van de 
Wet ruimtelijke ordening gevolgd. Het voorliggende rapport dient in dat kader als onderbouwing.  
Volgens de nieuwe Wro is een projectbesluit een besluit, inhoudende dat ten behoeve van de 
verwezenlijking van een project, dat een of meer bouwwerken, werken geen bouwwerken zijnde of 
werkzaamheden of het daarbij behorende gebruik kan omvatten en dat afwijkt van het geldende 
bestemmingsplan, dit bestemmingsplan buiten toepassing blijft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 4  Planologisch beleidskader 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifiek voor dit plangebied geldende 
uitgangspunten weergegeven. Het beleid is in dit projectbesluit afgewogen. 
 
4.1 Rijksbeleid 
De belangrijkste bronnen waarin het rijksbeleid tot uitdrukking komt zijn de nota's over de ruimtelijke 
ordening, structuurschetsen, structuurschema's en andere beleidsbeslissingen, die van belang zijn 
voor het nationaal ruimtelijk beleid.  



 
4.1.1 Nota Ruimte 
Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede en Eerste Kamer der 
Staten-Generaal ingestemd met de Nota Ruimte “Ruimte voor ontwikkeling”. De Nota Ruimte is een 
strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk beleid zoveel mogelijk is 
ondergebracht. Uitwerkingen van deze Nota zijn onder andere de Nota Mobiliteit, de Agenda Vitaal 
Platteland, de Nota Pieken in de Delta en het Actieprogramma Cultuur en Ruimte.  
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de 
belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke 
economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de 
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. De tekst van de 
Nota Ruimte geldt als deel 4 van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid en vervangt de ruimtelijk 
relevante rijksnota's, te weten de PKB's, behorend bij de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Extra en het Structuurschema Groene Ruimte. De Nota Ruimte is met het in werking treden van de 
(nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 aangemerkt als structuurvisie volgens artikel 
2.3 van die wet. 

De nota schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat 
moet' en verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van 
gewenste ontwikkelingen. De nota ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling. 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende 
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking staat. Meer 
specifiek richt het zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de Nederlandse economie en 
concurrentiepositie, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, waarborging en 
ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en waarborging van de veiligheid.  
De geplande woningbouw in de Vosseparkwijk past binnen het nationaal geldende ruimtelijke beleid.  
 
4.2 Provinciaal en regionaal beleid 
 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Fryslân komt vooral tot uitdrukking in het door Provinciale Staten 
vastgestelde streekplan. 
 
Het Streekplan Fryslân 2007, vastgesteld op 13 december 2006, is met het in werking treden van de 
(nieuwe) Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 aangemerkt als structuurvisie zoals bedoeld in artikel 
2.2 van die wet. Het Streekplan schrijft voor dat bij herstructurering van de bestaande woningvoorraad 
van een kern 100 % terugbouw plaatsvindt, zodat er per saldo in de kern geen woningafname 
plaatsvindt.  
 
Het Streekplan geeft aan dat er wel aandacht dient te worden besteed aan het behoud van voldoende 
groene, recreatieve kwaliteiten. Met het oog daarop is maatwerk nodig. Gemotiveerde afwijkingen zijn 
mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de ruimtelijke kwaliteiten van een kern zich slecht verdragen met het 
bebouwen of intensiveren van bepaalde open plekken en bij de herstructurering van woonbuurten in 
de kern een afname van het aantal woningen (verdunning) in verband met de gewenste woonkwaliteit 
dringend geboden. 
 
De herontwikkeling van een bedrijvenlocatie tot woningbouw binnen een woonwijk is in 
overeenstemming is met het Streekplan Fryslân 2007.  
 



4.3 Gemeentelijk beleid 
 
4.3.1 Geldend bestemmingsplan 
 
Ter plekke geldt het bestemmingsplan “Vossepark”. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 9 oktober 1995 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 19 april 1996 en daarna 
onherroepelijk geworden.  
Het ontwikkelen van woningbouw binnen bestaande woonwijken past binnen het vigerende beleid van 
de gemeente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5  Omgevingsaspecten 

Een projectbesluit kan gevolgen hebben voor de belangen van natuur en milieu, voor de 
cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden, de waterhuishouding en andere 
waarden. De ruimtelijke ordening moet nadrukkelijk rekening houden met de gevolgen van ruimtelijke 
ingrepen voor het milieu en de beperkingen die milieuaspecten opleggen. De afstemming tussen 
ruimtelijke ordening en milieu is voor een deel verankerd in beleid, wet- en regelgeving. In de praktijk 
is de benodigde planologische maatregel een belangrijk instrument voor een integrale afstemming 
tussen milieuaspecten en de ruimtelijke ordening en het doorvertalen van ruimtelijk relevante 
onderdelen van het milieubeleid. 
Een goede ruimtelijke ordening vereist dat aandacht wordt besteed aan de diverse relevante 
milieuaspecten die bij ruimtelijke afwegingen een belangrijke rol spelen. Het bestuursorgaan dient bij 
de voorbereiding van een projectbesluit daarom te onderzoeken welke waarden bij het plan in het 
geding zijn en wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden. In dit hoofdstuk wordt aan deze 
omgevingsaspecten nader aandacht besteed en worden de resultaten van het onderzoek beschreven. 
Binnen het plangebied spelen diverse milieuaspecten een rol. Op grond van artikel 5.1.3 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (zoals deze luidt per 1 juli 2008) is de gemeente verplicht om de resultaten 
van het onderzoek naar de milieuaspecten te beschrijven in de ruimtelijke onderbouwing van het 
projectbesluit. Hierbij moet rekening worden gehouden met de geldende wet- en regelgeving alsmede 
met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven of en zo ja, op welke wijze in dit projectbesluit rekening is 
gehouden met de verschillende milieu-aspecten. Aan de orde komen bodemkwaliteit, geluidhinder, 
milieuhinder van bedrijvigheid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. 

5.1 Bodem 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen dienen mogelijke verontreinigende plekken in het plangebied te worden 
gesignaleerd. Waar nodig moeten saneringsmaatregelen worden genomen. Bij nieuwbouw waarborgt 
de Wet bodembescherming dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. De verwachting is dat 
de bodemgesteldheid voor de nieuwbouw geen probleem zal zijn. Bij de bouwaanvraag zal moeten 
worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
5.2 Geluid 
 
De nieuwbouw wordt door het reeds gerealiseerde multifunctionele centrum met appartementen 
volledig afgeschermd van de Pier Panderstraat. De Harlingerstraat en de Westerparkstraat zijn 30 km 
gebied. Hier is de verkeersintensiteit zo laag, dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel van de 
woningen niet wordt overschreden. 



 
5.3 Externe veiligheid 
 
De risico’s waaraan burgers worden blootgesteld door de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen in 
hun leefomgeving dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daarom heeft de 
overheid landelijk geldende regels opgesteld voor die categorieën van inrichtingen die, indien 
gesitueerd in de directe nabijheid van kwetsbare objecten zoals woningen, scholen en 
bejaardencentra, onaanvaardbaar grote risico’s opleveren voor de in die kwetsbare objecten 
aanwezige personen. In die regels wordt bepaald dat nieuwe kwetsbare objecten niet binnen een 
bepaalde afstand (hindercontour) van dergelijke inrichtingen mogen worden gerealiseerd en dat 
inrichtingen gesaneerd dienen te worden, indien er bestaande kwetsbare objecten aanwezig zijn 
binnen de bij die inrichtingen behorende hindercontouren.  
 
In de nabijheid van het plangebied zijn geen aspecten waarop het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen op van toepassing is. Externe veiligheid is derhalve geen beperkende factor voor deze 
planontwikkeling. 
 
5.4 Luchtkwaliteit 
 
De Europese richtlijn inzake beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit, de Kaderrichtlijn uit 1996 
(96/62/EG), biedt het juridische kader voor het gemeenschappelijk luchtkwaliteitsbeleid in Europa. De 
implementatie van deze Europese Kaderrichtlijn (en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen met 
luchtkwaliteitsnormen) in de Nederlandse regelgeving heeft onder andere plaatsgevonden in het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: Besluit). Doel van dit Besluit is mensen te beschermen tegen 
risico's van luchtverontreiniging. Het geeft aan op welke termijn de normen gelden en gehaald moeten 
worden en welke bestuursorganen verantwoordelijk zijn voor het behalen van die normen.  
Momenteel wordt gewerkt aan het uiteindelijk vastleggen van regels in wetgeving. Overigens geldt 
deze regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit naast de reeds bestaande regels waaronder de Wet 
inzake de luchtverontreiniging.  
Bestuursorganen (Rijk, provincies en gemeenten) moeten ingevolge het geldende Besluit bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden die gevolgen voor de luchtkwaliteit kunnen hebben, de in de 
richtlijnen vastgestelde grenswaarden in acht nemen voor de volgende stoffen: 
Zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en 
benzeen. 
 
Ingevolge de toelichting op het Besluit behoren onder andere het vaststellen en herzien van een 
bestemmingsplan en het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan als bedoeld in de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening tot de hiervoor bedoelde bevoegdheden. Bij het nemen van besluiten zal 
primair gekeken moeten worden naar de grenswaarden (kwaliteitsnormen) van stikstofdioxide en 
zwevende deeltjes (PM10) aangezien op bepaalde plaatsen in Nederland de voor deze stoffen 
gestelde normen worden overschreden. Op basis van het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2005 wordt 
geconcludeerd, dat in Nederland momenteel alleen in uitzonderingssituaties overschrijdingen van de 
grenswaarden voorkomen van de andere in het Besluit genoemde stoffen. Daar waar de 
grenswaarden van deze stoffen worden overschreden, worden overigens ook altijd de grenswaarden 
voor stikstofdioxideen zwevende deeltjes (PM10) overschreden. Het Besluit vermeldt bij de 
verschillende grenswaarden een termijn waarop de luchtkwaliteit uiterlijk aan de grenswaarden moet 
voldoen. Voor stikstofdioxide gelden voor geheel Nederland grenswaarden die uiterlijk in 2010 moeten 
worden gehaald. Bij de planontwikkeling is derhalve de kritische vraag of de situatie – de te 
verwachten ontwikkelingen in aanmerking nemende – uiterlijk in 2010 in overeenstemming met het 
Besluit zal zijn. Voor zwevende deeltjes (PM10) gelden de in het Besluit gestelde grenswaarden.  
 



Ingevolge dit Besluit en de inmiddels ontstane jurisprudentie, dienen wij de consequenties van nieuwe 
ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit te onderzoeken. Voor wat betreft deze nieuwe ontwikkelingen 
maken wij onderscheid in:  

- de consequenties van de aanwezige en nieuwe bedrijvigheid;  
- de consequenties van toenemend wegverkeer; 
- de consequenties van het situeren van zogenaamde gevoelige bestemmingen (zoals 

woningen en scholen) in de omgeving van deze bedrijven en wegen.  
 
Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. In 
deze wet is geen directe en harde koppeling meer tussen besluiten en grenswaarden. Er is nu sprake 
van een flexibele toetsing of koppeling tussen ruimtelijke besluiten en de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit. Eén van de elementen daarvan is dat projecten die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen 
aan de concentraties, niet meer afzonderlijk getoetst hoeven te worden aan de grenswaarden voor de 
buitenlucht. 
 
Wanneer een project kleiner is dan 501 woningen bij minimaal 1 ontsluitingsweg of kleiner is dan 1001 
woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen is het project ‘ niet in betekenende mate’. 
De nieuwbouw van de 16 woningen samen met het reeds gerealiseerde multifunctionele centrum en 
appartementen blijft ruim onder de norm voor ‘niet in betekenende mate’. Verdere toetsing is dan ook 
niet noodzakelijk. 
 
5.5 Water 

Het plan is in het kader van de ‘ versnelde watertoets’ voorgelegd aan het Wetterskip. Het plan is niet 
van invloed op de waterhuishouding. Dit heeft met name te maken met de omstandigheid dat het 
huidige terrein ook reeds volledig verhard en bebouwd is.  
 
5.6 Cultuurhistorie/monumenten 

Als gevolg van de nieuwbouw worden geen cultuurhistorische waarden aangetast. Het betrokken 
projectgebied maakt geen onderdeel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht en heeft geen 
monumenten binnen haar grenzen. 
 
5.7 Archeologie 

Algemeen 
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 de 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.  
 
Archeologische aspecten m.b.t. dit bouwplan 
Om de bovengenoemde redenen heeft de initiatiefnemer door het Archeologisch Adviesburo RAAP 
een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is verwoord in de RAAP-notitie 1399 van 21 november 
2005. Volgens dit rapport van zijn in het plangebied geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Aanbevolen wordt geen archeologisch vervolgonderzoek te verrichten. Vanuit archeologisch oogpunt 
kunnen de plannen zonder bezwaren worden uitgevoerd.    



 
5.8 Ecologie 

Flora- en faunawet 
De aanvraag is getoetst aan de Ecologische Basiskaart Leeuwarden. De bouwlocatie ligt niet in of in 
de directe nabijheid van een Speciale Beschermingszone (SBZ), of Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). De Basiskaart geeft verder aan dat, buiten de aanwezigheid van vleermuizen, geen zwaar 
beschermde of bijzondere diersoorten in het plangebied aanwezig 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.  
Aan de hand hiervan heeft het bureau Onckens Ecologie uit Groningen in oktober 2005 een 
verkennend vleermuisonderzoek gedaan.  Tijdens de veldbezoeken zijn geen verblijfplaatsen van 
vleermuizen geconstateerd. Gezien de matige of slechte geschiktheid van de gebouwen voor 
vleermuizen is het ook onwaarschijnlijk dat er zich vaste verblijfplaatsen in de panden bevinden. Op 
grond hiervan is de kans op het verstoren of vernietigen van verblijfplaatsen van vleermuizen bij de 
sloop van de gebouwen in het plangebied zeer klein. Een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet is daarom ook niet nodig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid 

De gronden waar de woningbouw gepland is in eigendom van Bouwbedrijf Lont. Het project wordt 
ontwikkeld voor rekening en risico van dit bouwbedrijf. 
Binnen het plangebied worden openbare wegen en parkeerplaatsen aangelegd. Dit gebeurt 
overeenkomstig het gemeentelijke Kwaliteitsdocument Openbare Ruimte.  
 
Kostenverhaal: 
Op grond van artikel 6.2.1., onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening dient het project aangemerkt 
te worden als een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. 
In artikel 6.12, eerste lid Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In 
afwijking hiervan kan de gemeente besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is.  
Ten aanzien van dit project is er sprake van een dergelijke situatie. De afspraken tussen de gemeente 
Leeuwarden en Bouwbedrijf Lont zijn vastgelegd in een overeenkomst.  

Planschade 
Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente en Bouwbedrijf Lont 
hebben hierover een overeenkomst gesloten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

7.1 Voortraject 

De door het college vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn voorafgaand aan de 
procedures besproken met het wijkpanel van de Vosseparkwijk. Ook is over de randvoorwaarden in 
de wijk een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens de tervisielegging van de randvoorwaarden is uit 
de buurt slechts één zienswijze ingediend. Tegen de bouwaanvraag voor het multifunctionele centrum 
en de koop- en zorgappartementen zijn destijds geen bezwaren ingediend. Hieruit blijkt dat de 
plannen in de wijk positief zijn ontvangen. 
 
7.2 Vooroverleg 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt in artikel 5.1.1 dat het bestuursorgaan dat belast is met 
de voorbereiding van een projectbesluit daarbij overleg pleegt met de besturen van betrokken 
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn met de 
zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het  
projectbesluit in het geding zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
In het geval van het onderhavige projectbesluit heeft overleg plaatsgevonden met het Wetterskip 
Fryslân. Hiervoor is reeds aangegeven dat het Wetterskip geen bezwaren heeft tegen deze 
herontwikkeling. 
  
 
7.3 Procedure 

Voor het voeren van de noodzakelijke procedure is de voorliggende ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld. Deze wordt samen met het ontwerp-projectbesluit na publicatie ter inzage gelegd, 
overeenkomstig het daarvoor bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
De in deze periode (eventueel) te ontvangen zienswijzen worden vervolgens afgewogen in het kader 
van de maatschappelijke uitvoerbaarheid, waarna het college van burgemeester en wethouders het 
definitieve projectbesluit kan nemen.  
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