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Blad 2 

vaststelling bestemmingsplan Leeuwarden - bewegingscentrum 

Rengerslaan  

----------------------------------------------------------- 

Kenmerk  

 

 

Aan de gemeenteraad. 

 

Inleiding 

De ontwikkeling van de Kenniscampus Leeuwarden in het 

Rengersparkgebied is één van de prioritaire projecten van 

de gemeente Leeuwarden. De huisvesting van de hogescholen 

is inmiddels gerealiseerd en de volgende stap is het 

realiseren van de aanvullende voorzieningen op het gebied 

van wonen en bedrijven aan de overzijde van de Rengerslaan. 

Op basis van het inrichtingsplan wordt momenteel de 

noodzakelijke infrastructuur aangelegd. De verdere 

invulling is afhankelijk van initiatieven vanuit de markt, 

in samenspraak met de cv/bv Kenniscampus.  

Boelens bv uit Drachten heeft een verzoek ingediend om 

binnen het beoogde gebied voor kennisgerelateerde 

bedrijvigheid een bewegingscentrum op te richten. Het 

betreft een gebouw van ca 12 x 75 meter in drie bouwlagen 

dat de westelijke begrenzing gaat vormen van het 

Kennisplein. Voorgenomen functies zijn onderwijs 

gerelateerde sportactiviteiten als leerbedrijven op het 

gebied van bewegen, gezondheid en events, sportgerelateerde 

medische voorzieningen, kennisontwikkeling sportconcepting, 

sportartsen etc. Daarnaast zal er ook een 

fitnessvoorziening voor particulieren in het complex worden 

opgenomen.   

Aanvankelijk was deze voorziening gepland in de directe 

nabijheid van het zwembad Blauwe Golf. De hogescholen 

hebben echter de voorkeur uitgesproken om het complex meer 

te laten aansluiten op de onderwijsinstellingen. Zowel de 

Stenden Hogeschool als de NHL ondersteunen het voorstel om 

op de nu beoogde locatie het bewegingscentrum te 

realiseren. Deze locatie past niet in het bestemmingsplan 

Kenniscampus/Rengerspark. 

 

Beoordeling 

Ruimtelijk past het voornemen volledig binnen de 

randvoorwaarden van het bestemmingsplan 

Kenniscampus/Rengerspark. Het bouwplan is ook al voorgelegd 

aan de Welstandscommissie Hûs en Hiem en zij hebben een 

positief advies uitgebracht over het ingediende bouwplan.  

In het bestemmingsplan Kenniscampus/Rengerspark is met een 

aanduiding een differentiatie aangebracht in de toegelaten 

bedrijven. Aansluitend op de Blauwe Golf zijn de 

sportvoorzieningen in het kenniscampusgebied gepland. Wij 

kunnen instemmen met het verzoek van de initiatiefnemer, 

ondersteund door de twee hogescholen, om deze 

sportvoorziening op de beoogde locatie aan de Rengerslaan 
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te situeren. Het betreft een ondergeschikte herziening van 

het bestemmingsplan, mede op verzoek van twee belangrijke 

participanten van de kenniscampus. Het verzoek past goed in 

het hoofdconcept van de kenniscampus.  Ruimtelijk wordt 

hierdoor het kennisplein aan de noord-westzijde afgerond en 

functioneel betekent het een verlevendiging van het gebied 

met een functie die zowel voor studenten als inwoners van 

Leeuwarden van betekenis kan zijn.  

In dit geval gaat het om een combinatie met 

onderwijsvoorzieningen die overigens ook zonder 

bestemmingsplanherziening op een terrein nabij de Blauwe 

Golf had kunnen worden gebouwd. De inbreuk op het 

planologisch regiem is dan ook beperkt. Vanwege het belang 

voor de Kenniscampus, stellen wij voor medewerking verlenen 

aan de beoogde bestemmingsplanherziening.  

 

Exploitatieplan 

De gemeentelijke kosten voor de bestemmingsplanherziening 

worden via leges op de initiatiefnemer verhaald. Verder 

zijn er geen gemeentelijke kosten. Het is daarom niet 

noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen.    

 

Inspraak en Overleg 

Om het plan te kunnen realiseren is een (ondergeschikte) 

herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het 

ontwerp-plan heeft vanaf 8 juli t.e.m. 18 augustus ter 

inzage gelegen. Er zijn # zienswijzen ingediend.  

 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de 

bouwvergunning worden verleend. Het is het voornemen van de 

initiatiefnemer om het bewegingscentrum in 2011 te 

realiseren.  

 

Wij stellen u voor wel/niet tegemoet te komen aan de 

ingediende zienswijzen # en wij geven u in overweging om 

het plan conform dit raadsvoorstel vast te stellen. 

 

 

Leeuwarden, 29-06-2010 

 

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 

 

drs. Ferd. J.M. Crone, burgemeester, 

 

drs. C.H.J. Brugman, secretaris. 



 

 

Nummer  

GH 

 

 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  

29-06-2010 (kenmerk    ); 

 

BESLUIT: 

 

Het bestemmingsplan Bewegingscentrum – Rengerslaan vast te 

stellen.   

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

Van # 

 

 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

 

griffier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 2: publicatietekst 

 

Ontwerp bestemmingsplan 

 

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in relatie tot 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden – 

bewegingscentrum Rengerslaan met de bijbehorende stukken 

met ingang van 8 juli 2010 gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage ligt bij de front office Stadsontwikkeling 

en -beheer op het Stadskantoor (telefoon 14 058). Hier kunt 

u ook terecht als u vragen heeft over het plan of de 

procedure.  

 

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een 

bewegingscentrum in 3 bouwlagen van ca 12 x 75 aan de 

westzijde van de Rengerslaan ter hoogte van het 

kennisplein.  Het complex bevat zowel sport- en 

sportgerelateerde voorzieningen t.b.v. de hogescholen als 

fitnessvoorzieningen voor particulieren.  Het initiatief 

past goed in de geplande bedrijfsontwikkeling van de 

kenniscampus.  

Het ontwerp van het bestemmingsplan bevat een toelichting, 

een plankaart (verbeelding) en regels, die betrekking 

hebben op zowel het gebruik van de gronden en opstallen als 

de toegestane bebouwing. 

 

Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging 

bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp 

bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties 

kunnen worden gericht aan Gemeenteraad van Leeuwarden, 

Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. U wordt verzocht in uw 

brief te vermelden: ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Leeuwarden – bewegingscentrum Rengerslaan’. Voor het 

mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan via 

telefoonnummer 14 058 een afspraak worden gemaakt. Om 

praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijk 

verzoek te doen uiterlijk 14 dagen voor het einde van de 

ter inzage termijn om termijnoverschrijding te voorkomen. 

Deze kennisgeving, het ontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerp vaststellingsbesluit met de daarbij behorende 

stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.leeuwarden.nl, 

rubriek ‘Regelgeving en publicaties’ onder het kopje 

‘Inzage bestemmingsplannen’. 
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