
 
 
 

 
 

 

LEEUWARDEN - BEWEGINGSCENTRUM 
RENGERSLAAN 

 
 
 
 



 
 
  

Leeuwarden - Bewegingscentrum 
Rengerslaan 
   

Code 109975 / 06-07-10 



 
GEMEENTE LEEUWARDEN  109975 / 06-07-10 
LEEUWARDEN - BEWEGINGSCENTRUM RENGERSLAAN 
 
TOELICHTING 
 

   

 INHOUDSOPGAVE  blz 

1. INLEIDING   1
1.   1. Aanleiding   1
1.   2. Ligging plangebied   1
1.   3. Vigerende regeling   2
1.   4. Leeswijzer   2

2. BESCHRIJVING VAN HET PLAN   3
2.   1. Huidige situatie   3
2.   2. Toekomstige situatie   4

3. BELEIDSKADER   6
3.   1. Provinciaal beleid   6
3.   2. Gemeentelijk beleid   6

4. OMGEVINGSASPECTEN   8

5. JURIDISCHE PLANOPZET   9
5.   1. Algemeen   9
5.   2. Toelichting op de bestemming   9

6. UITVOERBAARHEID   10
6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid   10
6.   2. Grondexploitatie   10
6.   3. Economische uitvoerbaarheid   11
 
 
  
 
 



109975 blz 1 
 

 
 
Leeuwarden - Bewegingscentrum Rengerslaan    Buro Vijn B.V. 
Status: Ontwerp / 06-07-10 

1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Rengerslaan in Leeuwarden wordt momenteel een kenniscampus 
gerealiseerd met diverse voorzieningen, waaronder twee hogescholen 
(NHL en Stenden). Aan de westzijde van het, bij de kenniscampus beho-
rende, Kennisplein wenst initiatiefnemer een bewegingscentrum te realise-
ren. Het bewegingscentrum is deels bedoeld voor onderwijs- en kennis-
campusgerelateerde activiteiten en is deels een bewegingscentrum / fit-
nesscentrum voor derden. Het bewegingscentrum was oorspronkelijk voor-
zien nabij zwembad de “Blauwe Golf”, ten westen van het plangebied. De-
ze locatie bleek echter niet geschikt vanwege de geringe omvang en ligt 
bovendien op grotere afstand van de hogescholen.  
Op de beoogde locatie is het realiseren van het bewegingscentrum niet 
toegestaan. De gemeente Leeuwarden is in principe bereid medewerking 
te verlenen aan de ontwikkeling. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te 
maken is een nieuw bestemmingsplan nodig voor het desbetreffende ge-
bied. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologisch kader om 
het bewegingscentrum nabij het Kennisplein mogelijk te maken. 

1.   2. Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen in het noorden van Leeuwarden, nabij het Ren-
gerspark. Het bewegingscentrum is voorzien aan de westzijde van het 
Kennisplein, dat is gelegen tussen de twee hogescholen. De hogescholen 
die hier zijn gevestigd zijn NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en 
Stenden (voormalig Noordelijke Hogeschool Noord-Nederland).  
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 
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1.   3. Vigerende regeling 

Het plangebied is momenteel geregeld in het bestemmingsplan Leeuwar-
den Kenniscampus / Rengerspark (vastgesteld op 27 oktober 2008). Het 
plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming “Be-
drijventerrein”. Het bewegingscentrum voldoet qua maatvoering wel aan 
het vigerende bestemmingsplan, maar de functie is niet toegestaan binnen 
de geldende bestemming. 

1.   4. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de 
huidige situatie en de voorgestelde ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt 
het, voor het plan relevante, beleid op de verschillende niveaus beschre-
ven. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen getoetst aan de omgevings-
aspecten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het juridische systeem toege-
licht. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte de uitvoerbaarheid van het plan behan-
deld.  



109975 blz 3 
 

 
 
Leeuwarden - Bewegingscentrum Rengerslaan    Buro Vijn B.V. 
Status: Ontwerp / 06-07-10 

2. BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

2.   1. Huidige situatie 

Ten noorden van het centrum van Leeuwarden wordt momenteel een ken-
niscampus gerealiseerd (zie figuur 2). Het doel van de kenniscampus is het 
versterken van het hoger onderwijs, onderzoek en de kenniseconomie in 
de regio.  
 

 
Figuur 2. De Kenniscampus 

 
De Kenniscampus 
De kenniscampus bestaat voor een groot deel uit onderwijsgebouwen voor 
de hogescholen NHL en Stenden. De hogescholen zijn gevestigd ten oos-
ten van de Rengerslaan, langs de Dokkumer Ee.  
Tussen de gebouwen ligt in oostwestelijke richting de waterloop de Oude 
Meer. Op deze plek wordt het Kennisplein gerealiseerd, waarin het water 
van de Oude Meer wordt geïntegreerd. Vanaf het Kennisplein wordt in wes-
telijke richting een wandelpromenade aangelegd die een verbinding vormt 
met onder meer het zwembad de “Blauwe Golf”.  
Ten zuiden van de wandelpromenade is ruimte voor gebouwen voor stu-
dentenhuisvesting.  
 
Bedrijven en dienstverlening 
In de plinten van de gebouwen voor studenten is ruimte voor kennisgerela-
teerde bedrijven en kennisgerelateerde dienstverlening mogelijk.  
Op de kop van de wandelpromenade, op de hoek met de kruising van de 
Rengerslaan, is ruimte voor een architectonisch beeldbepalend gebouw. 
Dit kan worden gerealiseerd in de vorm van een gesloten bouwblok van 
maximaal 3 bouwlagen. Dit gebouw dient dan tevens als afsluiting van het 
Kennisplein.  
Ook is ten noorden van de wandelpromenade ruimte gereserveerd voor 
kennisgerelateerde bedrijvigheid en dienstverlening. 

Kennisplein 
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De te vestigen bedrijven in het kenniscampusgebied moeten een belangrij-
ke rol spelen bij de realisatie van de doelstelling van de Kenniscampus en 
mede zorg dragen voor een optimale kenniscirculatie.  
 
Parkeren en verkeer  
Het parkeren vindt plaats aan de randen van de Kenniscampus. Zo wordt 
de Rengerslaan zoveel mogelijk ontlast voor bestemmingsverkeer. Met het 
aantal parkeerplaatsen wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. 
Het doorgaand autoverkeer gaat via de Rengerslaan over het kennisplein. 
Het streven is erop gericht dat het verkeer het plein zo langzaam mogelijk 
passeert, omdat deze een verblijfsfunctie heeft. De inrichting en het profiel 
van het plein zijn hierbij cruciaal.  

2.   2. Toekomstige situatie 

Het initiatief bestaat uit het realiseren van een bewegingscentrum op de 
kop van de wandelpromenade, op de hoek met de kruising van de Renger-
slaan. Het gebouw zal dienen als afsluiting van het Kennisplein. Op deze 
locatie is ruimte voor een architectonisch beeldbepalend gebouw in de 
vorm van een gesloten bouwblok van maximaal 3 bouwlagen.  
 
Functionele aspecten 
Het bewegingscentrum gaat deels ruimte bieden aan activiteiten die gerela-
teerd zijn aan de kenniscampus. Voor het overige deel gaat het bewe-
gingscentrum dienst doen als fitnesscentrum voor derden. Voor het gebied 
geldt als uitgangspunt dat bedrijven moeten bijdragen aan de doelstelling 
van de Kenniscampus. Het bewegingcentrum gaat onder meer samenwer-
ken met de hogescholen en draagt op die manier bij aan het doel van de 
Kenniscampus om het hoger onderwijs, onderzoek en de kenniseconomie 
in de regio te versterken.  
De functie van het bewegingscentrum als fitnesscentrum draagt in mindere 
mate ook bij aan de doelstelling van de Kenniscampus. De sportvoorzie-
ning is bedoeld voor derden, waaronder studenten en omwonenden. Op 
deze manier kunnen studenten gebruik maken van de sportruimte. Dit kan 
bijdragen aan het welzijn van de studenten op de Kenniscampus. Boven-
dien is de sportvoorziening een functie die ook in de avonduren plaatsvindt. 
Daardoor wordt de levendigheid op de campus vergroot en krijgt de cam-
pus meerwaarde voor de omwonenden.  
  
Ruimtelijke aspecten 
Het gebouw voor het bewegingscentrum, van ongeveer 80 meter bij 12 me-
ter, heeft een grondoppervlak van circa 960 m². Het gebouw bestaat uit 3 
bouwlagen en heeft een bouwhoogte van bijna 12,50 meter.  
De derde bouwlaag heeft een overstekend gedeelte aan de noordzijde van 
het gebouw. Het gebouw is bijzonder door een geheel uit glas opgetrokken 
tussengedeelte. Verder heeft het gebouw opvallend grote raampartijen. Het 
gebouw heeft de vorm van een gesloten bouwblok, die als afsluiter van het 
Kennisplein zal dienen. Bovendien wordt op deze manier het achterliggen-
de parkeerterrein enigszins aan het zicht onttrokken. 
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Het gebouw sluit qua afmetingen en verschijningsvorm goed aan bij de ge-
wenste bebouwing op de locatie. Het gebouw is namelijk architectonisch 
beeldbepalend en bestaat uit een gesloten bouwblok van maximaal 3 
bouwlagen. Zie figuur 3 en 4 voor impressies van het bewegingscentrum. 
 

 
Figuur 3. Impressie van de naar het Kennisplein gerichte gevel  

 

 
Figuur 4. Impressie van het bewegingscentrum 

 
Conclusie 
Het bewegingscentrum is een functie die goed past op de gewenste locatie, 
omdat het bijdraagt aan de doelstelling van de Kenniscampus. Verder is de 
sportfunctie passend in een gebied bedoeld voor studenten en draagt het 
bij aan de leefbaarheid. Het gebouw van het bewegingscentrum past bin-
nen de reeds gestelde kaders voor bebouwing op de campus.  
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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, Om de kwaliteit fan de romte, is op 13 de-
cember 2006 door Provinciale Staten vastgesteld. In het Streekplan zetten 
Gedeputeerde Staten (GS) onder meer in op de concentratie van verstede-
lijking in de stedelijke bundelingsgebieden. Hiermee wordt blijkens het 
Streekplan de benodigde massa, schaal en draagvlak verkregen voor het 
goed benutten van stedelijke potenties, hetgeen voor de leefbaarheid en vi-
taliteit 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 vergemakke-
lijkt. Het gaat daarbij onder meer om onderwijsvoorzieningen, zorgvoorzie-
ningen en detailhandel.  
De provincie vindt het belangrijk dat Leeuwarden steeds voldoende ontwik-
kellocaties voor wonen, werken en voorzieningen beschikbaar heeft Een 
voorbeeld daarvan is de clustering van hoger onderwijs met bijbehorende 
kennisinfrastructuur tot een kenniscampus in het Rengersparkgebied. 

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 duurzame 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.  
 
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 “Kennisstad” relevant. Deze pijler richt zich op het uitbouwen van de 
regionale en bovenregionale opleidingsmogelijkheden en op kennisontwik-
keling, mede ten dienste van het bedrijfsleven. De pijler is fysiek geworteld 
in de Kenniscampus, waarbij bundeling van kennis en het onderhouden 
van netwerken tussen onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsle-
ven de richtlijnen zijn. 
 
Welstandsnota 
Het uitgangspunt is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van wel-
stand en vergezeld gaat van een positief welstandsadvies. De welstand-
commissie heeft aangegeven dat er zicht is op een positieve welstandsad-
visering. Wel vraagt de architectonische detaillering nog een nadere uit-
werking. 
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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 en elk complex of bedrijf in 
zijn of haar eigen parkeerbehoefte te voorzien, zodat de openbare ruimte 
minder wordt belast. 
 



blz 8 109975    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Leeuwarden - Bewegingscentrum Rengerslaan 
 Status: Ontwerp / 06-07-10 

4. OMGEVINGSASPECTEN 

In het bestemmingsplan moet aandacht worden besteed aan de diverse 
omgevingsaspecten. De locatie van het bewegingscentrum bevindt zich in 
een ontwikkelingsgebied, waarvoor in het kader van het bestemmingsplan 
‘Leeuwarden Kenniscampus / Rengerspark’ reeds aandacht is besteed aan 
de omgevingsaspecten. Er heeft in 2007 toetsing plaatsgevonden van de 
aspecten milieuzonering, geluid, water, bodem, archeologie, ecologie, ex-
terne veiligheid en luchtkwaliteit. Ten behoeve van de toetsing zijn voor en-
kele van deze aspecten nadere onderzoeken uitgevoerd. Uit de toetsing is 
gebleken dat het plan voor het gebied Kenniscampus, waar het onderhavi-
ge bouwplan ook binnen ligt, uitvoerbaar was met betrekking tot de omge-
vingsaspecten.  
Omdat er sprake is van de realisering van een gebouw dat past binnen de 
bouwmogelijkheden van het gebied en de functie als passend kan worden 
beschouwd, zijn er geen omstandigheden die nader onderzoek op deze 
onderdelen noodzakelijk maakt. De realisatie van het bewegingscentrum 
voldoet aan de eisen met betrekking tot de diverse omgevingsaspecten en 
is uitvoerbaar.  
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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 
eenzelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de re-
gels 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 en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende be-
stemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden.  

5.   2. Toelichting op de bestemming 

Bedrijventerrein 
Voor het plangebied wordt de bestemming “Bedrijventerrein” vastgelegd, 
omdat op deze manier wordt aangesloten bij de vigerende bestemming van 
het plangebied. Om de sportfunctie van het bewegingscentrum mogelijk te 
maken, wordt het plangebied aangeduid met “Sport”. Door het plangebied 
op deze manier te bestemmen is niet alleen een sportfunctie toegestaan, 
maar zijn ook de overige regels met betrekking tot het bedrijventerrein van 
toepassing.  
 
De bestemming “Bedrijventerrein” is bedoeld voor kennisgerelateerde be-
drijven en kennisgerelateerde dienstverlening. Hieronder worden functies 
verstaan die de onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen van de kennis-
campus ondersteunen en de hiermee samenhangende faciliteiten voor 
startende ondernemingen. 
 
De bebouwing moet worden gerealiseerd binnen het bouwvlak, waarin de 
maximale bouwhoogte van de bebouwing is weergegeven.  
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6. UITVOERBAARHEID 

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.   1. 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 ligt voor zienswijzen (artikel 3.8 Wro).  
Tijdens deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid voor 
het indienen van zienswijzen. 
 
Eventueel ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt in het be-
stemmingsplan. Het plan wordt door het college van Burgemeester en 
Wethouders vastgesteld, binnen 12 weken na terinzagelegging. De indie-
ners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Uiteindelijk 
is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 

6.   2. 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. Het vaststellen van een exploitatie-
plan is niet verplicht op het moment dat het kostenverhaal anderszins ver-
zekerd is en het stellen van eisen en regels niet noodzakelijk wordt geacht. 
Het kostenverhaal kan door middel van een exploitatieovereenkomst zijn 
verzekerd.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een bewegings-
centrum. 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 de 
daaraan verwante kosten, worden verhaald via de leges van de gemeente. 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is daarnaast een planschade-
overeenkomst gesloten. Van overig kostenverhaal of het stellen van nadere 
eisen en een fasering is geen sprake.  
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Het kostenverhaal is derhalve anderszins verzekerd, waardoor de verplich-
ting tot het vaststellen van een exploitatieplan vervalt.  

6.   3. Economische uitvoerbaarheid 

Er wordt vanuit gegaan dat de initiatiefnemer de ontwikkeling financiert en 
over de benodigde middelen beschikt. Zoals hiervoor aangegeven, hebben 
de gemeente en de initiatiefnemer over de planschade een overeenkomst 
gesloten. 
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