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I n l e i d i n g  

Het planvoornemen betreft het oprichten van nieuwe bebouwing aan de Sem 

Dresdenstraat 6 ten behoeve van Uitvaartcentrum Noorderhof. Het uitvaart-

centrum is thans gevestigd aan de Jelsumerstraat 43 in Leeuwarden, waar het 

nog de naam Jelsumerhof draagt. De huidige bebouwing van het uitvaartcen-

trum is aan vervanging toe. Hiertoe is het terrein aan de Sem Dresdenstraat 6 

in beeld. Voorheen was basisschool It Twalûk (een school voor zeer moeilijk 

lerende kinderen) in het plangebied gesitueerd. De schoolbebouwing is inmid-

dels uit het plangebied verwijderd. 

 

Het plangebied ligt in het Valeriuskwartier op de hoek van de Sem Dresden-

straat met de Magere Weide. Onderstaande luchtfoto geeft het plangebied en 

de ligging daarvan in de omgeving weer. Het plangebied is kadastraal bekend 

als gemeente Leeuwarden, sectie D, nummers 7546 en 9926. 

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  ( B r o n :  B i n g  M a p s ,  2 0 1 0 )  

 

Het planvoornemen is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Vogelwijk 

/ Valeriuskwartier”. Dit bestemmingsplan is opgesteld om het uitvaartcentrum 

aan de Sem Dresdenstraat 6 planologisch mogelijk te maken. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan 

gegeven. In hoofdstuk 3 is het van toepassing zijnde beleid van de provincie en 

de gemeente uiteengezet. Een omschrijving van de omgevingsaspecten is op-

genomen in hoofdstuk 4. Een juridische toelichting op het plan is opgenomen 

in hoofdstuk 5. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappe-

lijke) uitvoerbaarheid van het plan uiteengezet. 

 

PLANVOORNEMEN 

PLANGEBIED 

VIGEREND 

BESTEMMINGSPLAN 

LEESWIJZER 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Direct ten noorden van het plangebied liggen tennisvelden. Ten westen zijn 

sportvelden gelegen. Oostelijk en zuidelijk van het plangebied wordt gewoond. 

Het plangebied grenst aan de oostzijde direct aan de tuinen van woningen en 

aan de zuid- en westzijde aan respectievelijk de Sem Dresdenstraat en Magere 

Weide. Op grotere afstand is ten noordwesten van het plangebied Vliegbasis 

Leeuwarden gelegen. 

 

 
F i g u u r  2 .  D r i e d i m e n s i o n a l e  w e e r g a v e  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  v a n u i t  

d e  l u c h t  ( B r o n :  B i n g  M a p s ,  2 0 1 0 )  

 

In het plangebied was een basisschool gevestigd, maar de gebouwen zijn enige 

jaren geleden afgebroken. In de luchtfoto in figuur 2 is de oude schoolbebou-

wing in het plangebied nog weergegeven. 

 

Het terrein is thans niet in gebruik. Het plangebied is begroeid met ruigtevege-

tatie en bomen. Dit is zichtbaar in figuur 3. 
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F i g u u r  3 .  Z i c h t  o p  h e t  p l a n g e b i e d  v a n a f  k r u i s i n g  M a g e r e  W e i d e  /  

S e m  D r e s d e n s t r a a t  ( B r o n :  G o o g l e  S t r e e t v i e w ,  2 0 1 0 )  

2 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

Het planvoornemen betreft het oprichten van een uitvaartcentrum aan de Sem 

Dresdenstraat 6. Het uitvaartcentrum bestaat uit twee losse gebouwdelen die 

in oost-westelijke richting naast elkaar worden geplaatst. Gebouwdeel A be-

treft het westelijk deel en is circa 506 m² groot. Gebouwdeel B is oostelijk 

gesitueerd en beslaat een oppervlakte van circa 760 m². 

 

Gebouwdeel A biedt onder meer plaats aan vijf opbaarkamers, een koelcel en 

een kantoor met dienstruimtes. Aan de noordzijde van het gebouw bevindt 

zich de dienstingang waar overledenen binnengebracht worden. 

 

Gebouwdeel B is bedoeld voor uitvaartplechtigheden, waarvoor een aula met 

ontvangstruimtes en de nodige voorzieningen worden gecreëerd. De maximale 

bouwhoogte van de aula is 12 m. Overige delen van de bebouwing kennen een 

bouwhoogte van 3,5 m. Een uitzondering hierop is de entree van de aula waar 

de hoogte 5 m bedraagt. Ter plaatse van de rouwkamers worden bovendien 

zogenaamde lichtscheppingen aangebracht die zorgen voor een natuurlijke 

lichtinval. Deze lichtscheppingen worden bovenop het dak aangebracht, waar-

door op enkele plekken de hoogte van de bebouwing eveneens 5 m zal bedra-

gen. 

 

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de indeling van beide gebouwdelen en 

de functies die de verschillende ruimten zullen vervullen. Figuur 5 toont de 

gevelaanzichten vanuit diverse windrichtingen. 
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F i g u u r  4 .  I n d i c a t i e f  o v e r z i c h t  e n  i n d e l i n g  v a n  g e b o u w d e e l  A  e n  B  

( B r o n :  L u c  d e  v r i e s  a r c h i t e c t ,  5  s e p t e m b e r  2 0 1 0 )  



129.34.50.00.00.toe - Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Noorderhof (Sem Dresdenstraat 6) - 
6 december 2010  10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

F i g u u r  5 .  G e v e l a a n z i c h t e n  

( B r o n :  L u c  d e  v r i e s  a r c h i t e c t ,  5  s e p t e m b e r  2 0 1 0 )  

 

In 2009 is in het kader van de herinrichting van het plangebied een bomenin-

ventarisatie uitgevoerd door Studio voor Tuinconsult en Stadstuinhersel en de 

gemeente Leeuwarden. Uit de inventarisatie is gebleken dat de staat van de 

bomen binnen de bouwgrens van het planvoornemen niet zodanig is dat be-

houd dient te worden nagestreefd. Bovendien kunnen de meeste bomen in het 

plangebied worden gehandhaafd. In totaal wordt een zevental bomen vanwege 

het planvoornemen gekapt. Het gaat daarbij om een driestammige wilg, am-

berboom, haagbeuk, esdoorn en drie essen. Deze bomen staan binnen een 

grens van 5 m van de op te richten bebouwing. 

 

Het parkeren ten behoeve van het uitvaartcentrum zal deels plaatsvinden op 

het eigen terrein en deels in openbaar gebied richting Magere Weide. Op het 

parkeren is nader ingegaan in paragraaf 4.4. 

 

De verwachting is dat per uitvaartplechtigheid gemiddeld 80 bezoekers van het 

uitvaartcentrum gebruik maken. Op drukke momenten worden tot 120 mensen 

verwacht. In het kantoorgedeelte werken 4 personen. 

 

NOORDGEVEL 

ZUIDGEVEL 

OOST- EN WESTGEVEL 

ENTREEGEVEL AULA EN 

KANTOOR 

BOMEN 

PARKEREN 

BEZOEKERSAANTALLEN 
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B e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n :  O m  d e  k w a l i t e i t  f a n  

d e  r o m t e  ( 2 0 0 7 )  

Op 13 december 2006 is het streekplan vastgesteld door Provinciale Staten. 

Het streekplan geeft de visie van Provinciale Staten op het ruimtelijk beleid 

van de provincie weer. Het streekplan vormt de basis van het provinciale be-

leid voor de periode 2006 tot 2016. 

 

Centraal in het streekplan staat het begrip “ruimtelijke kwaliteit”. Hiermee 

bedoelt de provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoe-

ring expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden 

toegevoegd aan de omgeving. De provincie zet daarbij in op zorgvuldig ruimte-

gebruik. Door het bestaande bebouwde gebied optimaal te benutten, wordt 

bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee aan een duur-

zame ruimtelijke inrichting. Voor Leeuwarden is in het streekplan verder aan-

gegeven dat benutting van het binnenstedelijk gebied prioriteit heeft, in 

combinatie met herstructurering, stedelijke vernieuwing, verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de wijken. 

3 . 1 . 2   

C o n c l u s i e  p r o v i n c i a a l  b e l e i d  

De herinvulling van het plangebied aan de Sem Dresdenstraat 6 past binnen het 

ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de provincie. Er is sprake van hergebruik en 

opwaardering van de bestaande locatie. 

3 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 2 . 1   

B e s t e m m i n g s p l a n  V o g e l w i j k  /  V a l e r i u s k w a r t i e r  

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan “Vogelwijk / Valeriuskwar-

tier”. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 novem-

ber 2004 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 10 mei 2005. De 

gronden ter plaatse van het plangebied kennen in dit bestemmingsplan de 

bestemming “Maatschappelijke doeleinden”. Het planvoornemen is in strijd 
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met de in artikel 7 van dit bestemmingsplan opgenomen doeleindenomschrij-

ving van de bestemming. Bovendien wordt met de beoogde bouw van het uit-

vaartcentrum niet voldaan aan de minimale bouwhoogte van 12 m, zoals 

genoemd in het bouwschema. De geprojecteerde bouwhoogte van de bebou-

wing is voor een deel 3,5 m en voor een deel 5,0 m hoog. De aula kent daaren-

tegen wel een bouwhoogte van 12 m. 

 

Over een deel van het plangebied ligt vanwege Vliegbasis Leeuwarden tevens 

de bestemming “Aandachtszone industrielawaai”. 

3 . 2 . 2   

W e l s t a n d s n o t a  L e e u w a r d e n  ( 2 0 0 4 )  

In de Welstandsnota Leeuwarden (vastgesteld 5 juli 2004) is specifiek wel-

standsbeleid opgenomen voor het plangebied. Het plangebied ligt in wel-

standsgebied 11b: Valeriuskwartier / Magere Weide. Binnen de ruimtelijke 

hoofdstructuur zijn incidentele veranderingen mogelijk. 

 

 
 

 
 

F i g u u r  6 .   F r a g m e n t  w e l s t a n d s n o t a  k a a r t  1 1 b :  V a l e r i u s k w a r t i e r  /  

M a g e r e  W e i d e  
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Plannen dienen aan het volgende welstandskader getoetst te worden: 

 
Rubriek Codering Beleidsintentie 

Ruimte   

Gebiedstypering Stedelijk gebied HR *  

Functionele typering Overwegend bewoning HR 

Beeldtypering Formele ruimtelijke structuur geometrisch concept HR 

Plaatsing   

Onderlinge positie Positie in rooilijn bepalend RI ** 

Onderlinge afstand Overwegend gesloten RI 

Richting Richting overwegend evenwijdig aan openbare weg RI 

* HR: Het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te handhaven leidraad voor de verdere 

ontwikkeling met het accent op herstel en restauratie. 

** RI: Het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/interpreteren voor de 

verdere ontwikkeling. 

3 . 2 . 3   

C o n c l u s i e  g e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

De realisatie van het uitvaartcentrum past prima binnen het gemeentelijk 

beleid, zoals dat in vorenstaande is verwoord. 
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O m g e v i n g s -

a s p e c t e n  

4 . 1   

G e l u i d h i n d e r  

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op 

gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoor-

weglawaai en industrielawaai te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 

1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. 

 

In het plangebied geldt gedeeltelijk een aandachtszone voor industrielawaai 

vanwege Vliegbasis Leeuwarden. Met het planvoornemen wordt echter niet 

voorzien in het oprichten van een geluidgevoelig object of functie. Akoestisch 

onderzoek is derhalve niet nodig. 

 

De uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door geluid-

hinder belemmerd. 

4 . 2   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), dan wel 

een milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij 

rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door 

middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebie-

den zo veel mogelijk voorkomen. 

 

Op basis van de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstanden-

lijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor 

elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aange-

geven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een be-

drijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare 

normen te houden. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn 

richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden 

afgeweken. 

 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van be-

drijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat 

het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. 

 

In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering worden twee omgevingstypen 

onderscheiden, te weten: 

1. rustige woonwijk en rustig buitengebied; 

2. gemengd gebied. 

 

In een rustige woonwijk of rustig buitengebied wordt functiescheiding nage-

streefd. Hiertoe worden minimale richtafstanden in de VNG-publicatie Bedrij-

ven en Milieuzonering gehanteerd. In de directe omgeving van het plangebied 

is evenwel sprake van omgevingstype 2, te weten gemengd gebied. Er komen 

diverse functies als wonen, bedrijvigheid en voorzieningen in de directe omge-

ving van het plangebied voor. In dergelijke gemengde gebieden is sprake van 

functiemenging. Voor gebieden met functiemenging worden geen minimale 

richtafstanden aangegeven, maar wordt gewerkt met een categorie-indeling 

(A, B of C) waarbij voorwaarden voor de inpassing zijn gegeven. In tegenstel-

ling tot rustige woongebieden zijn in dergelijke levendige gebieden milieube-

lastende activiteiten op kortere afstand van woningen mogelijk.  

 

Het op te richten uitvaartcentrum kan worden geschaard in de categorie ‘Overi-

ge dienstverlening – Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra’ (SBI-code 9603-

1: milieucategorie 1 met een minimale aan te houden richtafstand van 10 m). In 

gebieden met functiemenging geldt voor bedrijven, die behoren in milieucate-

gorie 1 op basis van de richtafstandenlijst (geldend voor omgevingstype 1), ca-

tegorie A. In deze categorie zijn bedrijven opgenomen met activiteiten die 

zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze in gebieden 

met functiemenging aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De 

eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij 

toereikend.  

 

Het uitvaartcentrum wordt ingedeeld in categorie A. De bebouwing van het 

uitvaartcentrum wordt bouwkundig afgescheiden van hindergevoelige bebou-

wing. Hinder van het uitvaartcentrum op bebouwing in de directe omgeving 

(wonen, bedrijvigheid en voorzieningen) is op grond van de VNG-publicatie dan 

ook uitgesloten en mag derhalve toelaatbaar worden geacht in het plangebied. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande zijn er geen belemmeringen voor wat betreft 

bedrijven en (milieu)hinder te verwachten. Onderhavig plan is uitvoerbaar voor 

het aspect hinder van bedrijven. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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4 . 3   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder 

andere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtre-

ding van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 no-

vember 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be-

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de 

luchtkwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ont-

wikkelingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die 

binnen het NSL passen, hoeven niet meer te worden getoetst aan de grens-

waarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die 'niet in betekende mate' (nibm) 

gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaar-

den te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij een plan 

sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur 

(AMvB)-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m3 NO2 of PM10. 

 

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de lucht-

kwaliteit hoeven niet te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwa-

liteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van 

nibm zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. Hierin is vastgelegd dat een grens van 

3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 

NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. Als vuistregel 

kan gehanteerd worden dat een project dat een verkeerstoename van minder 

dan 700 motorvoertuigen per etmaal genereert niet in betekende mate van 

invloed is. 

 

De CROW-publicatie 272 “Verkeersgeneratie Voorzieningen; Kengetallen gemo-

toriseerd verkeer” (CROW, 2008) reikt vuistregels en kengetallen aan om de 

verkeersgeneratie bij ontwikkelingen te bepalen. Verkeersgeneratie is de tota-

le hoeveelheid gemotoriseerd wegverkeer (exclusief openbaar vervoer) die 

gedurende een gekozen tijdsperiode door een voorziening wordt aangetrokken 

en geproduceerd. In de publicatie is de concrete verkeersgeneratie van uit-

vaartcentra (rouwcentra) echter niet behandeld, omdat geen of onvoldoende 

eenduidige informatie beschikbaar is geweest om daaruit kengetallen te kun-

nen afleiden. Derhalve is gekeken naar het aantal motorvoertuigbewegingen 

die per weekdag door soortgelijke voorzieningen wordt geproduceerd. Vanwe-

ge crematoria en begraafplaatsen worden in stedelijk gebied respectievelijk 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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41,7 en 44,4 motorvoertuigbewegingen per weekdag gegenereerd. Uitgaande 

van dergelijke cijfers zal het voorliggende bestemmingsplan ten behoeve van 

het uitvaartcentrum niet tot een extra toename van het aantal motorvoertuig-

bewegingen van meer dan 700 motorvoertuigbewegingen per etmaal leiden. 

Het project moet derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Nader 

onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is uitvoerbaar ten aanzien van het aspect 

luchtkwaliteit. 

4 . 4   

P a r k e r e n  

Op basis van CROW-publicatie 182: “Parkeerkencijfers – Basis voor parkeer-

normering” (CROW, 2004) kan voor begraafplaatsen of crematoria een minima-

le parkeernorm van 15 en een maximale parkeernorm van 30 parkeerplaatsen 

per plechtigheid worden gehanteerd. Deze normering is ongeacht de verstede-

lijkingsgraad van het plangebied. 

 

Samen met de parkeerbehoefte voor personeel komt de maximale parkeerbe-

hoefte in het plangebied uit op 33 plaatsen. In de huidige situatie beschikt het 

uitvaartcentrum aan de Jelsumerstraat over ruim 40 parkeerplaatsen. De initi-

atiefnemer wil op de locatie aan de Sem Dresdenstraat ook graag over hetzelf-

de aantal parkeerplaatsen kunnen beschikken. Het planvoornemen gaat dan 

ook uit van enkele parkeerplaatsen meer dan volgens de volgens de normering 

maximaal nodig is. 

 

Het gemeentelijke uitgangspunt is dat parkeerplaatsen zoveel mogelijk op 

eigen terrein worden gerealiseerd. Het plangebied is er in principe groot ge-

noeg voor. In de terreininrichting is rekening gehouden met het behoud van 

zoveel mogelijk bomen. Hierdoor blijft de parkeercapaciteit op eigen terrein 

beperkt tot ruim 20 parkeerplaatsen. Aan de Magere Weide zijn aan de zijde 

van de locatie voor het uitvaartcentrum nog 13 openbare parkeerplaatsen 

aanwezig. Deze parkeerplaatsen worden vooral ’s avonds en in de weekeinden 

door de bezoekers van de nabijgelegen sportvoorzieningen gebruikt. Dit aantal 

openbare parkeerplaatsen zal worden vergroot tot ruim 20. Hierdoor kan het 

uitvaartcentrum overdag beschikken over de gewenste ruim 40 parkeerplaat-

sen. 

 

Door het multifunctionele gebruik zullen doorgaans voldoende parkeerplaatsen 

beschikbaar zijn om in de maximale behoefte van 33 plaatsen te voorzien. In 

pieksituaties kunnen bezoekers van het uitvaartcentrum bovendien uitwijken 

naar verderop aan de Magere Weide gelegen parkeervoorzieningen en eventu-

eel naar parkeervoorzieningen bij de nabijgelegen Noorderbegraafplaats. Het 

aantal parkeerplaatsen daar is inmiddels uitgebreid naar 40 plaatsen. 

 

CONCLUSIE 
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Het planvoornemen mag uitvoerbaar worden geacht voor wat betreft de par-

keerbehoefte die in de toekomstige situatie vanwege het plan ontstaat. 

4 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zijn de lijnen uitgezet voor een vernieuwing van het 

externe veiligheidsbeleid. Deze vernieuwing gaat uit van de zogenaamde risi-

cobenadering. Het beleid is gericht op het beheersen van de risico’s in de om-

geving vanwege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Ook op de risico’s die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het 

externe veiligheidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

- het plaatsgebonden risico (PR): risico op een plaats buiten een inrich-

ting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken 

en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een ge-

vaarlijke stof betrokken is; 

- het groepsrisico (GR): cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 

100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwe-

zigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voor-

val binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

 

Voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze 

normen zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het 

plaatsgebonden risico wordt (voor ‘nieuwe’ ruimtelijke ontwikkelingen) een 

kans van één op een miljoen (10-6) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is 

deze norm een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toe-

gestaan. Voor het groepsrisico worden bij inrichtingen de volgende kansen 

aanvaardbaar geacht van het: 

- eens per honderdduizend jaar (10-5 per jaar) overlijden van 10 personen 

of meer; 

- eens per tien miljoen jaar (10-7 per jaar) overlijden van 100 personen of 

meer; 

- eens per miljard jaar (10-9 per jaar) overlijden van 1.000 personen of 

meer. 

 

Het beleid in het NMP4 is uitgewerkt in AMvB’s voor het vervoer van gevaarlij-

ke stoffen en inrichtingen. 

 

C i r c u l a i r e  Z o n e r i n g  l a n g s  h o g e d r u k  a a r d g a s t r a n s p o r t l e i d i n -

g e n  ( 1 9 8 4 )  

De Circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ van de Mi-

nister van VROM uit 1984 geeft regels voor zonering van nieuwe tracés van 

aardgastransportleidingen en voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de 

omgeving van bestaande leidingen. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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De circulaire komt met afstanden vanaf de transportleiding waarop kwetsbare 

bestemmingen gerealiseerd kunnen worden, de zogenaamde toetsingsafstand. 

Wanneer de toetsingsafstand niet gehaald wordt, gelden er minimale bebou-

wingsafstanden. In de circulaire worden drie zones onderscheiden in verband 

met de aanwezigheid van aardgastransportleidingen: 

-  een belemmerende strook vastgelegd in het zakelijk recht, waar geen 

bebouwing is toegestaan; 

-  een gebied waar incidentele bebouwing en minder kwetsbare objecten 

zijn toegestaan; 

-  een gebied waar woonbebouwing en andere kwetsbare objecten zijn 

toegestaan. 

 

Deze zones zijn met bijbehorende toetsingafstanden en minimaal aan te hou-

den bebouwingsafstanden uitgewerkt. 

 

O n t w e r p - B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  b u i s l e i d i n g e n  ( B e v b )  

De overheid streeft ernaar om de regelgeving rond inrichtingen met gevaarlijke 

stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen te uniformeren. Daartoe is het 

Bevb opgesteld, in lijn met de voor inrichtingen geldende regels (Bevi) en spe-

cifiek gericht op het transport van gevaarlijke stoffen. Het ontwerpbesluit van 

het Bevb is op 19 augustus 2009 door de minister van VROM ter goedkeuring 

aan de Tweede Kamer gestuurd. Met het Bevb komt het beleid voor buisleidin-

gen als vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

(en daarmee de Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen 1984) 

te vervallen. 

 

De inventarisatie van de rond de leiding aanwezige bevolking dient zich uit te 

strekken tot een afstand waarop ten hoogste 1% van de aanwezigen nog slacht-

offer wordt van een calamiteit met de leiding. Dat is de zogenaamde inventa-

risatiezone. 

 

B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h t i n g e n  ( 2 0 0 4 )  

Het externe veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat in oktober 2004 in werking is 

getreden. Het Bevi is een AMvB die verbonden is aan de Wet milieubeheer en 

de Wet ruimtelijke ordening. Het Bevi is het eerste besluit dat de Richtlijn 

voor externe veiligheid wettelijk verankert. Daarmee heeft de wettelijke ver-

ankering van het 10-6 per jaar plaatsgebonden risiconiveau als grenswaarde of 

als richtwaarde plaatsgevonden. 

 

Noviteit in dit besluit is dat ten aanzien van het groepsrisico een verantwoor-

dingsplicht is ingevoerd. Dit houdt in dat bij een toename van het groepsrisico 

ten opzichte van de oriëntatiewaarde gekeken moet worden naar alternatie-

ven, de rol van de brandweer en dergelijke. 

 

 

 

TOETSINGS- EN  

BEBOUWINGSAFSTANDEN 
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A d v i s e r i n g  B r a n d w e e r  F r y s l â n  

Brandweer Fryslân is gevraagd om een advisering betreffende het aspect ex-

terne veiligheid. Per brief van 11 mei 2010 is op het planvoornemen gerea-

geerd. Hierbij is tevens een toelichting1 gevoegd. Zowel de adviesbrief als wel 

de toelichting zijn in bijlage 1 van dit bestemmingsplan opgenomen. Brand-

weer Fryslân heeft de volgende aspecten bij haar advisering betrokken: 

- plaatsgebonden risico; 

- groepsrisico; 

- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen; 

- bestrijdbaarheid; 

- zelfredzaamheid. 

 

Per risicobron zijn de volgende conclusies getrokken: 

- Binnen het plangebied bevinden zich geen risicovolle inrichtingen. Op 

het plangebied is echter wel het effectgebied (880 m) van zwembad De 

Blauwe Golf van toepassing, waar chloorbleekloog is opgeslagen. Hoewel 

het zwembad geen Bevi-inrichting betreft, is het wel een inrichting met 

gevaaraspecten. De invloed van de inrichting op het plangebied is ech-

ter te verwaarlozen.  

- Op ongeveer 190 m van het plangebied loopt de Valeriusstraat (N355) 

waar dagelijks vervoer van gevaarlijke stoffen over plaatsvindt. Het in-

vloedsgebied loopt over een deel van het plangebied. Op de Valerius-

straat worden de drempelwaarden voor de groepsrisiconorm over-

schreden, wat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat de oriëntatie-

waarde van het groepsrisico overschreden zou kunnen worden. 

- In de nabijheid van het plangebied ligt een hoge druk aardgasleiding. 

Het invloedsgebied valt echter ruim buiten het plangebied, waardoor de 

leiding niet direct relevant is. 

 

Brandweer Fryslân heeft met betrekking tot onderhavig planvoornemen onder 

meer geadviseerd om: 

- een volledige verantwoording van het groepsrisico op te stellen; 

- een groepsrisicoberekening te laten uitvoeren voor wat betreft het ver-

voer van gevaarlijke stoffen over de Valeriusstraat; 

- aspecten als bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid in het 

bestemmingsplan op te nemen en te betrekken bij de verantwoording.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 “Toelichting op het advies van Brandweer Fryslân; met betrekking tot de externe veiligheid 

in relatie tot het Projectbesluit ‘Uitvaartcentrum Noorderhof’ te Leeuwarden”, Brandweer 

Fryslân, 11 mei 2010. 
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V e r a n t w o o r d i n g  g r o e p s r i s i c o  

Door het Bureau Externe Veiligheid Fryslân van de Milieuadviesdienst regio 

Noord-Friesland is een verantwoording van het groepsrisico opgesteld2. Deze 

rapportage is als bijlage 2 bij dit bestemmingsplan opgenomen. De conclusies 

uit de verantwoording van het groepsrisico zijn in het hiernavolgende overge-

nomen. 

 

Binnen het plangebied zijn geen 10-6-contouren voor het plaatsgebonden risico 

aanwezig. 

 

Een gedeelte van het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de trans-

portroute gevaarlijke stoffen. Vanwege de school die als kwetsbaar object in 

het plangebied gevestigd was, neemt het groepsrisico niet toe ten opzichte van 

de thans vergunde situatie. Het groepsrisico blijft (ver) onder de oriëntatie-

waarde. In de berekening is uitgegaan van de vergunde situatie van de school. 

In de praktijk zijn echter minder mensen binnen het invloedsgebied aanwezig 

dan voorheen en is het groepsrisico dus lager. 

 

Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de aardgastransportleiding. 

 

Met het vaststellen van het plan heeft het college verantwoord dat het groeps-

risico en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de zelfredzaamheid en 

hulpverlening maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat 

externe veiligheid geen belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorlig-

gend plan. 

 

Op basis van bovenstaande onderzoeken mag worden geconcludeerd dat voor-

liggend bestemmingsplan uitvoerbaar is voor wat betreft het aspect externe 

veiligheid. 

4 . 6   

E c o l o g i e  

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet (Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

op 1 oktober 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van 

instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe 

leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’. 

Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toege-

staan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing 

                                                   
2 “EV-paragraaf/verantwoording GR betreffende nieuwbouw uitvaartcentrum ‘De Noorderhof’ 

aan de Sem Dresdenstraat te Leeuwarden”, Bureau Externe Veiligheid Fryslân (onderdeel van 

Milieuadviesdienst regio Noord-Friesland), 3 juni 2010.  

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te hande-

len nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk 

handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van 

hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingzones op 

grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 

aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuur-

gebieden is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

E c o l o g i s c h e  b e o o r d e l i n g  

In de periode februari/maart 2010 is door Altenburg&Wymenga een ecologi-

sche beoordeling3 voor het plangebied uitgevoerd. Hiertoe is op 25 februari 

2010 een oriënterend veldbezoek uitgevoerd. In het kader van de Ffw en van 

de Nbw is gekeken naar respectievelijk de aanwezige natuurwaarden in het 

gebied en de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. 

 

De gehele ecologische beoordeling is als bijlage 3 bij dit bestemmingsplan 

opgenomen. In de ecologische beoordeling komen de volgende twee conclusies 

naar voren: 

1. De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflicten met de Nbw en 

andere wet- en regelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming. 

2. De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflicten met de Ffw, mits 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

- Er wordt voorkomen dat verstoring optreedt van broedende vo-

gels en hun nesten. 

- Er wordt voorkomen dat lichtverstoring optreedt van eventueel 

aanwezige vliegroutes van vleermuizen langs de randen van het 

plangebied. 

 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaats en foerageergebied maken vleermuizen 

gebruik van lijnvormige landschapselementen (zoals houtwallen) om zich daar-

langs te oriënteren. Binnen het plangebied komen dergelijke structuren niet 

voor. Daardoor zal de beoogde kap van de zeven bomen binnen het plangebied 

niet van invloed zijn op vliegroutes van vleermuizen. De rijen van bomen en 

struiken rond het plangebied zouden in principe deel kunnen uitmaken van 

vliegroutes. Het is daardoor mogelijk dat vleermuizen vliegroutes langs de Sem 

Dresdenstraat en de Magere Weide gebruiken. Mocht dit het geval zijn, dan 

kunnen deze beplantingsrijen tijdens en na realisatie van de herinrichting blij-

ven functioneren als geleidende structuren voor vliegroutes, mits extra licht-

                                                   
3 Biezenaar, P. 2010, “Ecologische beoordeling bestemmingsplanwijziging Vogelwijk Valerius-

kwartier, Leeuwarden”, A&W-notitie 1530/1/v1., Altenburg&Wymenga bv, Feanwâlden.  

ONDERZOEK 



129.34.50.00.00.toe - Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Noorderhof (Sem Dresdenstraat 6) - 
6 december 2010  24 

verstoring van deze groenstroken wordt voorkomen. Dit is mogelijk door even-

tuele kunstlichtbronnen in aantal en intensiteit te beperken, te kiezen voor 

lampen met een beperkte (alleen neerwaartse) lichtuitstraling en deze lampen 

laag te plaatsen. Door dergelijke aanpassingen wordt een directe lichtuitstra-

ling op de randen van het plangebied voorkomen.  

 

Met de hiervoor beschreven maatregelen zal in de verdere planuitwerking re-

kening worden gehouden, zodat de beoogde herinrichting geen conflict met de 

Ffw ten aanzien van vleermuizen zal veroorzaken. 

 

Het planvoornemen mag voor wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar wor-

den geacht. 

4 . 7   

B o d e m  

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels moe-

ten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko-

men. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van een 

(bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de bo-

dem. Ook is bepaald dat Burgemeester & Wethouders een beslissing op een 

aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen moeten aanhouden als 

blijkt dat de bodem is verontreinigd dan wel het vermoeden bestaat dat er 

sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een bestemmingsplan 

inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit bete-

kent dat er inzicht verkregen moet worden in de noodzakelijke financiële in-

vestering van een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering. Een onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is dus feitelijk een onder-

deel van de onderzoeksverplichting van Burgemeester & Wethouders en de 

gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mili-

euhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

 

Een bepaalde mate van bodemverontreiniging hoeft in veel gevallen niet direct 

een probleem op te leveren. In veel gevallen zal historisch onderzoek inzake 

de betreffende verdachte locatie kunnen uitwijzen of er voldoende aanleiding 

is om ook bodemonderzoek te laten uitvoeren. Met een verkennend bodemon-

derzoek en/of een nader bodemonderzoek kan worden vastgesteld of inder-

daad sprake is van bodemverontreiniging, en zo ja, in welke mate en van 

welke omvang. Op basis van een nader onderzoek kan de gemeente Leeuwar-

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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den bepalen of er een noodzaak is tot gedeeltelijke of gehele sanering van de 

locatie en of er beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen. Daarbij zal 

ook de huidige en/of toekomstige bestemming en het gebruik van de locatie 

een rol spelen uit welke saneringsvarianten kan worden gekozen. 

 

V e r k e n n e n d  b o d e m o n d e r z o e k  

Door CSO Milfac Adviesbureau4 is in 2007 bodemonderzoek in het plangebied 

uitgevoerd. Het doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhy-

giënische kwaliteit van grond en grondwater geweest. Dit in verband met een 

eigendomstransactie van het terrein.  

 

Aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich een oud vulpunt van een (inmid-

dels verwijderde) ondergrondse brandstoftank. Ter plaatse van dit vulpunt is in 

de grond een lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond; vermoede-

lijk veroorzaakt door morsverlies tijdens het vullen. Aangezien direct naast het 

vulpunt onderzoek is verricht, is er geen reden om te vermoeden dat hier spra-

ke zou zijn van een substantiële bodemverontreiniging. Verspreid over de ge-

hele locatie zijn in de grond voorts enkele (zeer) licht verhoogde gehalten aan 

zink of PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) aangetoond. In het 

grondwater van de locatie zijn geen verontreinigingen aangetoond. Wel is ar-

seen in een verhoogde concentratie aangetroffen, maar dit kan worden be-

schouwd als een natuurlijke achtergrondwaarde.  

 

Aangezien slechts licht verhoogde gehalten zijn aangetroffen, wordt door CSO 

Milfac adviesbureau geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk geacht. De 

aangetoonde lichte verontreinigingen leveren volgens CSO Milfac Adviesbureau 

vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen op.  

 

Uit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ten opzichte van de kwaliteit van de 

bodem geen beperkingen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het plan-

voornemen. 

4 . 8   

A r c h e o l o g i e  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, 

dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Neder-

landse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het 

behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is 

onder meer het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in 

het plangebied voor vaststelling van een ruimtelijk plan. Ook het zogenoemde 

veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. Dit bete-

                                                   
4 “Verkennend bodemonderzoek Sem Dresdenstraat 4 te Leeuwarden”, CSO Milfac Adviesbu-

reau, Leeuwarden, projectnummer 07F110, 23 maart 2007. 
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kent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem verstoort, 

financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar en het be-

houd van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van de Wamz 

werd ook de Monumentwet 1988 (Monw) gewijzigd. Op grond van de Monw 

moeten in een ruimtelijk plan (mogelijke) archeologische waarden in de bo-

dem van het plangebied worden overwogen. 

 

Het plangebied is op de Archeologische Waardenkaart Leeuwarden aangegeven 

als gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Onderhavig be-

stemmingsplan maakt een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk waarbij ingrepen 

in de grond worden voorzien op een locatie die voorheen bebouwd is geweest. 

Deze gronden zijn dientengevolge reeds verstoord.  

 

Het plangebied heeft op de gemeentelijke archeologische waardenkaart een 

lage archeologische verwachtingswaarde. In gebieden met een archeologische 

verwachtingswaarde mogen diepere graafwerkzaamheden in principe pas wor-

den uitgevoerd als hiervoor een “archeologievergunning” is verleend. Echter in 

geval van een verwachte lage informatiewaarde geldt dit alleen voor bodemin-

grepen die MER-plichtig zijn. De bodemingreep is niet MER-plichtig. 

 

Voor bodemingrepen, zoals in dit plangebied, wordt in principe een archeologi-

sche toets verlangd. Een archeologische toets moet bestaan uit een onderzoek 

naar de aan- of afwezigheid, de omvang en de behoudenswaardigheid van ar-

cheologische waarde(n). Op basis van een dergelijke toets kan door het be-

voegd gezag een selectiebesluit worden genomen en moet overeenkomstig dit 

besluit worden gehandeld. Gezien de bovenstaande gegevens kan op deze 

locatie voor de archeologische toets worden volstaan met deze quickscan. 

Aanvullend veldonderzoek is, gezien de lokale situatie, niet noodzakelijk. 

 

Het is raadzaam om amateurarcheologen tijdens een eventuele eerste bouwfa-

se (bijvoorbeeld bij het uitgraven van funderingen e.d.) de ruimte te bieden 

om archeologische waarnemingen te doen, zolang deze werkzaamheden het 

civieltechnische werk niet belemmeren. Door het laten uitvoeren van archeo-

logische waarnemingen door amateurarcheologen op gedeselecteerde terrei-

nen kan het huidige archeologiebeleid van de gemeente Leeuwarden getoetst 

worden. Aan de archeologische waarnemingen zijn geen kosten verbonden. Het 

zal evenmin leiden tot aanpassing van de besluitvorming op het gebied van 

archeologie op deze locatie.  

 

Het plangebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde en de i 

greep is niet MER-plichtig. Op basis van deze gegevens is geen inventariserend 

archeologisch veldonderzoek nodig. Uit het oogpunt van archeologie stuit de 

realisering van onderhavig planvoornemen niet op bezwaren. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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4 . 9   

W a t e r  

I n l e i d i n g  

Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst “Waterbeleid 21e eeuw” 

dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient uiteengezet te worden wat 

voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weer-

slag van de zogenaamde watertoets die sinds 1 november 2003 is verankerd in 

het Besluit op de ruimtelijke ordening en opnieuw is bekrachtigd in de Water-

wet (2009). Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkun-

dige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden 

genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en beslui-

ten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 

besteed aan het wateraspect. 

 

R o l  v a n  d e  g e m e e n t e  e n  v a n  h e t  w a t e r s c h a p  i n  h e t  

w a t e r b e h e e r  

Voor het uitvoeren van de watertoets is het beleid van het Wetterskip Fryslân 

van belang. Dit beleid is neergelegd in het waterbeheerplan 2010-2015 (WBP) 

“Wiis mei wetter” en het waterhuishoudingsplan (WHP) “Wetter jout de romte 

kwaliteit”. Beide waterplannen houden rekening met de nieuwe Waterwet. 

   

De Watertoets voor duurzame ruimtelijke inrichting heeft betrekking op veilig-

heid tegen overstromingen en op de kwantiteit en kwaliteit van zowel opper-

vlakte- als grondwater. Het is een instrument om verdroging te bestrijden en 

wateroverlast te voorkomen. Door toepassing van de watertoets worden de 

effecten van ruimtelijke ingrepen op de waterhuishouding duidelijk. Dit kan 

leiden tot aanpassingen in het ruimtelijke ontwerpplan. 

  

De aandacht gaat daarbij uit naar: 

-  I n r i c h t i n g  v o o r  w a t e r k w a n t i t e i t  

De inrichting voor kwantiteit volgt de prioriteitstrits ‘vasthouden-

bergen-afvoeren’. Geprobeerd wordt eerst het gebiedseigen water vast 

te houden in de bodem. Als dat niet toereikend is, wordt gezocht naar 

locaties om water te bergen. Wanneer ook deze pogingen niet tot het 

gewenste effect leiden, wordt afvoeren als optie overwogen. Aan-

dachtspunten bij het toekennen van bestemmingen zijn het zoveel als 

mogelijk voorkomen van verzilting, verdroging, watertekorten en water-

overlast. 

-  I n r i c h t i n g  v o o r  w a t e r k w a l i t e i t  

Hierbij staat de trits: ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’ centraal. Eerst 

wordt een brongerichte aanpak toegepast, zonder te vervuilen. Als dat 

niet toereikend is, wordt ervoor gezorgd dat de verontreinigende stoffen 

zich niet kunnen verspreiden. Als dat niet volledig te voorkomen is, 

WET- EN REGELGEVING 

BELEID WETTERSKIP 

FRYSLÂN 
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worden de verontreinigingen gezuiverd. De nadruk bij de voorkeursvolg-

orde ligt dus op het zoveel als mogelijk vasthouden van schoon water. 

Aandachtspunten zijn grondwaterbeschermingsgebieden en zwemwater-

locaties. 

-  V o o r k o m e n  v a n  a f w e n t e l i n g  

Bij de toepassing van de watertoets wordt niet alleen naar het plange-

bied zelf gekeken. Ook de benedenstroomse gebieden vragen aandacht. 

Het is niet de bedoeling dat lokale ruimtelijke ingrepen leiden tot nega-

tieve effecten elders. Als deze afwenteling niet te voorkomen is, moe-

ten maatregelen leiden tot compensatie (liefst binnen het plangebied) 

en mitigatie (beperking van de effecten). Desgewenst moet het plange-

bied vergroot worden om de benodigde ruimtelijke maatregelen mee te 

nemen in het bestemmingsplan. 

-  O p  t i j d  

De watertoets kent naast deze inhoudelijke criteria ook een procesmatig 

criterium; namelijk het zeer vroegtijdig betrekken van de waterbeheer-

ders bij het planproces. Eerder dan tot nu toe. Dit is vooral van belang 

bij locatiekeuzen, in bijvoorbeeld structuurvisies. Een optimale locatie-

keuze vanuit de waterhuishouding voorkomt een vergaande en dus dure 

compensatie van nadelige effecten. 

 

W a t e r h u i s h o u d i n g k a a r t  

Vanuit de aandachtspunten die het Wetterskip Fryslân heeft opgesteld, is ge-

keken naar het plangebied. 

 

 
F i g u u r  7 .  W a t e r h u i s h o u d i n g k a a r t  W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

( B r o n :  W e t t e r s k i p  F r y s l â n ,  2 0 1 0 )  

 

In figuur 7 is de waterhuishoudingkaart van het Wetterskip Fryslân weergege-

ven. Hieruit blijkt dat in het plangebied geen waterhuishoudkundige zaken van 

ONDERZOEK 
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belang gelden. In de nabije omgeving liggen een tweetal ‘zone boezemkaden’ 

bij een hoofdwatergang. Een boezemkade heeft met een bepaalde hoogte een 

kerende werking. Deze kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd blij-

ven. Voor boezemkaden zijn daarom zones vastgesteld om bij ingrepen binnen 

dit gebied te kunnen constateren of deze van gevaar zijn voor achterliggende 

gebieden. De boezemkadezones liggen op voldoende afstand van het plange-

bied en zijn niet van invloed op het planvoornemen. 

 

W a t e r t o e t s  

Door de gemeente is voor het planvoornemen bij Wetterskip Fryslân een wa-

tertoets aangevraagd. Op 30 juni 2010 is een wateradvies door het waterschap 

uitgebracht. In bijlage 4 van dit bestemmingsplan is het advies opgenomen. 

Het gaat om een standaardadvies dat voor alle kleine plannen door het water-

schap wordt afgegeven. Daarin is geconstateerd dat het planvoornemen geen 

invloed heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Verder overleg 

met Wetterskip Fryslân is dan ook niet nodig. 

 

Bij uitvoering van het project wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen 

voor wat betreft het wateraspect. De watertoets is hiermee afgerond. Er zijn 

voor het aspect water geen belemmeringen ten aanzien van onderhavig plan-

voornemen. Het plan mag uitvoerbaar worden geacht. 

 

CONCLUSIE 
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (in werking getreden per 1 juli 

2008) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP2008) (in 

werking getreden op 1 januari 2010) toegepast. Dit houdt onder andere in dat 

in de nieuwe Wro de strafbepaling en de algemene gebruiksbepaling zijn neer-

gelegd, zodat deze niet meer hoeven te worden opgenomen in de planregels. 

 

De SVBP2008 bevat een aantal voorschriften die moeten worden opgevolgd. 

Voor de planregels betekent dit ondermeer dat niet meer wordt gesproken van 

voorschriften maar van regels. Tevens zijn er een aantal dwingend voorgeschre-

ven begripsbepalingen, die worden neergelegd in het artikel aangaande begrip-

pen. Ook schrijft de SVBP2008 voor op welke wijze er invulling moet worden 

gegeven aan de wijze van meten. 

 

In het nieuwe Bro is een formulering opgenomen ten aanzien van de anti-

dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze teksten zijn neergelegd in de plan-

regels. De nieuwe regelingen hebben als gevolg dat het bestemmingsplan wat 

betreft de vorm en de inhoud enigszins kan afwijken van de tot nu toe gebrui-

kelijke wijze van opstellen. 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoe-

ring van de Wabo en het Bor heeft grote gevolgen voor het ruimtelijk omge-

vingsrecht zoals dat nu geldt op grond van de Wro. Met de inwerkingtreding 

van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in de Wabo. 

 

In de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld. 

In de omgevingsvergunning zijn de verschillende toestemmingen voor locatie-

gebonden activiteiten geïntegreerd, waarbij sprake is van een samenloop met 

andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. Ook de ontheffingen die in een bestemmingsplan zijn geregeld, 

zijn na 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning. Dit geldt ook 

voor de aanlegvergunning. Het algemene gebruiksverbod dat is opgenomen in 

artikel 7.10 Wro is komen te vervallen en is vervangen door het algemene ge-

bruiksverbod dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd 

met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 

OMGEVINGSRECHT 
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Door de komst van de Wabo en het Bor zijn een aantal begrippen uit de Wro  

vervallen (onder andere ontheffing en aanlegvergunning); deze begrippen wor-

den ook in de RO-standaard SVBP2008 gebruikt. In september 2010 zijn er 

werkafspraken met betrekking tot de SVBP2008 gepubliceerd. Het voorliggende 

plan is aangepast aan de werkafspraak september 2010 SVBP2008. Zo wordt er 

niet meer gesproken over ontheffingen, maar over afwijkingen. De in het over-

gangsrecht genoemde bouwvergunning is vervangen door een omgevingsver-

gunning voor het bouwen. 

5 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

De bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 

afdeling 3.2 van de Wro, hoofdzakelijk in artikel 3.8 Wro. Het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) geeft een aantal aanvullende regels met betrekking tot bestem-

mingsplannen. In de procedure als beschreven in artikel 3.8 Wro zijn verschil-

lende fasen te onderscheiden: 

 

-  V o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e  

Voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan verricht de gemeente 

onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar de bestaande 

toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen een gemeen-

te. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor overleg gezonden aan de in 

artikel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. Bovendien wordt het vooront-

werp ter inzage gelegd voor inspraak op de wijze zoals die in de gemeentelijke 

inspraakverordening is vastgelegd. De gemeente reageert vervolgens op het 

overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak door in de toelichting van het plan 

op de gemaakte op- en aanmerkingen in te gaan en aan te geven welk stand-

punt de gemeente daarover inneemt. 

 

-  V a s t s t e l l i n g s p r o c e d u r e  

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswij-

zen omtrent het ontwerp naar  voren brengen. Na afloop van de termijn van de 

terinzagelegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet ge-

wijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van terinzagelegging vast. 

 

-   B e r o e p s p r o c e d u r e  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Indien Gedeputeerde Staten of de VROM inspectie een zienswijze hebben inge-

diend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de 

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt 

bekendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 
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6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 

aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM inspectie wordt het 

vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling 

bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het be-

stemmingplan het vaststellingsbesluit bekendgemaakt. Indien door Gedepu-

teerde Staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze zienswijze 

niet volledig is overgenomen, wordt het vaststellingsbesluit na 6 weken na de 

vaststelling van het bestemmingsplan bekendgemaakt. De termijn van be-

kendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan na 6 weken geldt 

eveneens indien er door de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen zijn 

aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

5 . 3   

I n s p r a a k  e n  o v e r l e g  

I n s p r a a k  

In het kader van de uitvoeringsmaatregelen Wro heeft de gemeenteraad op 23 

maart 2009 wat betreft het onderdeel inspraak het volgende besloten. Alleen 

wanneer de omvang van het plangebied of het maatschappelijk belang van de 

inhoud daar aanleiding toe geeft, wordt er gelegenheid geboden tot inspraak 

op een voorontwerpbestemmingsplan. In dit geval bestaat er geen aanleiding 

tot het bieden van inspraak. Uiteraard geldt wel de mogelijkheid tot het naar 

voren brengen van een zienswijze op het ontwerpplan conform de Uniforme 

Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). 

 

Op 27 oktober 2010 is door burgemeester en wethouders overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 1.3.1. van het Bro (in Huis aan Huis en via de website) ken-

nis gegeven van hun voornemen om het bestemmingsplan Uitvaartcentrum 

Noorderhof (Sem Dresdenstraat 6) voor te bereiden. In het kader van de par-

lementaire behandeling van de Wro werd het namelijk wenselijk gevonden om 

voorafgaand aan de ruimtelijke besluitvorming meer garanties te geven voor 

tijdige informatie aan en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke or-

ganisaties. 

 

O v e r l e g  

Het Bro bepaalt in artikel 3.1.1. dat het bestuursorgaan dat belast is met de 

voorbereiding van een bestemmingsplan daarbij overleg pleegt met de bestu-

ren van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van pro-

vincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 

belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding 

zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige 

toepassing. 
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Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk Onze Minister kunnen bepalen dat 

onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg is vereist 

met de diensten van provincie, onderscheidenlijk Rijk, die betrokken zijn bij 

de zorg voor de ruimtelijke ordening. De Provinsje Fryslân heeft in haar brief 

van 30 juni 2008 (verzonden d.d. 4 juli 2008) aangegeven dat voorontwerp-

plannen aan GS dienen te worden voorgelegd indien deze provinciale belangen 

bevatten. Om dit na te gaan is er een “verkorte checklijst provinciale belan-

gen” opgesteld. Ten aanzien van projecten met ontwikkeling binnen de be-

bouwde kom vinden GS toezending nodig behoudens projecten die zijn vermeld 

in de limitatieve lijst (zie meest recente lijst in de brief van GS d.d. 6 februari 

2007 (verzonden 12 februari 2007) met aangewezen vrijstellingen in de be-

bouwde kom ad B2. 

 

De plannen voor het plangebied Sem Dresdenstraat 6 Leeuwarden vallen onder 

de beschrijving van B2, sub d. van genoemde provinciale limitatieve lijst, te 

weten: “Nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen op open plekken c.a. bin-

nen de kom / woningbouw in het kader van herstructurering”: vrijstelling 

t.b.v. o.a. het bouwen van bedrijfsgebouwen t.b.v. de bedrijfscategorieën 1 

en 2 volgens de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering ter invulling van 

open plekken en op andere locaties binnen de bebouwde kommen, mits dit 

blijkens de ruimtelijke onderbouwing milieuhygiënisch passend is en geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke en sociale structuur en 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen ter plaat-

se.” 

 

Het plan voor het uitvaartcentrum is geheel passend binnen de hiervoor opge-

somde voorwaarden. Hieruit volgt dat er geen vooroverleg met de Provinsje 

Fryslân noodzakelijk is. Wel is er advies gevraagd / overleg gevoerd met Wet-

terskip Fryslân en Brandweer Fryslân. De adviezen van het waterschap en de 

brandweer zijn als bijlage aan dit plan toegevoegd 

5 . 4   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het 

doel of de doeleinden worden aangegeven; 

2. bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3. regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4. voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsbepalingen. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, waar-

in de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van het 

onderzoek en de uitkomsten van het overleg zijn vermeld. 

 

INHOUD 

BESTEMMINGSPLAN 
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Bij de vormgeving van de regels en verbeelding is aangesloten bij de systema-

tiek die is voorgeschreven door de SVBP2008. Dit heeft tot gevolg dat er meer 

uniformiteit in bestemmingsplannen ontstaat. 

 

De wijze waarop de regeling is vormgegeven wordt in grote lijnen bepaald door 

de Wro en het Bro. Dit betekent dat het bestemmingsplan bestaat uit een ana-

loog bestemmingsplan, bestaande uit een kaart, regels en toelichting en ook 

een digitaal bestemmingsplan, de verbeelding, bestaande uit een kaart, regels 

en toelichting. Het digitale bestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl 

raadpleegbaar. 

5 . 5   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g e n  

Er is voor een zo eenvoudig mogelijke planologische regeling gekozen die voor-

ziet in een helder stelsel van regels en de nodige flexibiliteit biedt. Aan de 

hand van de bestemmingsregels kan het planvoornemen worden gerealiseerd. 

In de toekomst kan de gerealiseerde situatie vervolgens worden gehandhaafd. 

In het plan zijn twee bestemmingen opgenomen, te weten “Maatschappelijk” 

en “Verkeer - verblijfsgebied”. 

 

De gronden met de bestemming “Maatschappelijk” zijn bestemd voor gebou-

wen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en de daar aan gerela-

teerde kantoren. Een functie als uitvaartcentrum is passend in deze 

bestemming. Bij het uitvaartcentrum behorende voorzieningen, zoals horeca 

en het parkeren, zijn als ondergeschikte functie in de bestemming begrepen. 

Op de verbeelding is de toegestane maatvoering van de bebouwing aangege-

ven. Voor alle bebouwing van het uitvaartcentrum geldt dat deze met een plat 

dak worden uitgevoerd. De bebouwing kent een maximale bouwhoogte van 5 m 

en ter plaatse van de aula een maximale bouwhoogte van 12 m. Ter plaatse 

van de aanduiding “bijgebouwen” is het mogelijk een bijgebouw met een 

maximale oppervlakte van 50 m² en een maximale bouwhoogte van 3 m te 

realiseren.  

 

In de bestemming “Verkeer – Verblijf” zijn de gronden in het plangebied opge-

nomen die bedoeld zijn voor het openbaar parkeren ten behoeve van diverse 

functies in de omgeving (uitvaartcentrum, sportvoorzieningen en wonen). 

 

Voorts is op de verbeelding de gebiedsaanduiding “geluidzone – industrie” 

opgenomen. De aanduiding komt zowel in de bestemming “Maatschappelijk” 

als “Verkeer – Verblijf” voor. De aanduiding is overgenomen uit het voorgaande 

bestemmingsplan en betreft een aandachtsgebied voor industrielawaai vanwe-

ge de noordelijk van het plangebied gelegen bedrijvigheid behorende bij 

Vliegbasis Leeuwarden. In deze aandachtszone mogen in beginsel geen geluid-

gevoelige objecten en functies worden gebouwd. Overigens laten de onderlig-

gende bestemmingen geen geluidgevoelige objecten of functies toe. 

MAATSCHAPPELIJK 

VERKEER - VERBLIJF 
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In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, parkeervoorzie-

ningen, bermen, geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoe-

ve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de water-

beheersing in de vorm van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke 

in de bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 

 

ADDITIONELE  

VOORZIENINGEN 
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U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het project wordt uitgevoerd door een particulier. De kosten die gepaard gaan 

met de uitvoering van het project zullen door de initiatiefnemer worden ge-

dragen. De gebruikelijke kosten voor de gemeente worden in rekening ge-

bracht bij de initiatiefnemer. De gemeente betreffende zijn in de 

grondverkoop alle financiële aspecten geregeld. Derhalve is geen exploitatie-

plan noodzakelijk. 

 

Met de initiatiefnemer is bovendien een planschadeovereenkomst afgesloten, 

zodat eventuele uit het bestemmingsplan voortkomende verzoeken tot plan-

schade voor rekening van de initiatiefnemer zullen komen. 

 

Voorgaande betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende bestem-

mingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belem-

merd. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

In deze paragraaf worden te zijner tijd de resultaten van het overleg op grond 

van artikel 3.1.1 Bro uiteengezet. 

CONCLUSIE 
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