
Ruimtelijke onderbouwing voor het tijdelijk afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van gronddepots, werkterreinen 
en werkwegen ‘Haak om Leeuwarden – Aquaduct RW31’ te 
Leeuwarden 
 
Er is een aanvraag binnen gekomen voor het oprichten van 
tijdelijke gronddepots, werkterreinen en werkwegen voor een 
periode van 5 jaar. De aanvraag heeft betrekking op de 
percelen globaal gelegen in de Polder Deinum tussen het 
Zijlsterrak en het Van Harinxmakanaal, kadastraal bekend 
gemeente Leeuwarden, Sectie P, nummers 148, 149, 151 en 
152. De aanvraag is in strijd met de ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’.  
 
In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ hebben de percelen de 
bestemming ‘Agrarisch gebied’. Het gebruik ten behoeve van 
gronddepots, werkterreinen en werkwegen in strijd met de 
gebruiksvoorschriften. 
 
Om de realisatie van de tijdelijke gronddepots, 
werkterreinen en werkwegen mogelijk te maken dient een 
tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd te 
worden. Conform artikel 2.12 lid 2 van de Wabo dient 
aangetoond te worden dat de ontwikkeling past binnen de 
kaders van een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
In geval van een planologische procedure moet op een 
deugdelijke wijze worden gemotiveerd op welke gronden 
medewerking wordt verleend aan een initiatief; de 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
 
Beschrijving aanvraag 
De aanvraag voorziet in het oprichten van tijdelijke 
gronddepots, werkterreinen en werkwegen voor de periode van 
5 jaar. De aanvraag gaat over 4 percelen globaal gelegen in 
de Polder Deinum tussen het Zijlsterrak en het Van 
Harinxmakanaal, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, 
Sectie P, nummers 148, 149, 151 en 152.      
 
 
Beoordeling verzoek  
 
Functioneel 
Het traject de ‘Haak om Leeuwarden’ betreft de uitvoering 
van het Tracébesluit Rijksweg 31 welke voorziet in een 
nieuwe rijksweg ten zuidwesten van Leeuwarden. Ten behoeve 
van de realisatie van het deelproject ‘Haak om Leeuwarden – 
Aquaduct RW31’ zijn terreinen benodigd die gedurende de 
uitvoering gebruikt kunnen worden voor het oprichten en 
inrichten van depots, werkterreinen en werkwegen. 
 
De gronddepots, werkterreinen en werkwegen worden liggen in 
de directe nabijheid van het uit te voeren werk. 



 

 

 

Blad 2 

 
Tegen de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan ten 
behoeve van gronddepots, werkterreinen en werkwegen bestaan 
in functioneel opzicht dan ook geen bezwaren. 
 
 
Archeologie 
De percelen liggen in de archeologische waardenkaart in een 
zone met lage archeologische verwachtingswaarde. Met het 
tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 
grondepots, werkterreinen en werkwegen kan archeologisch 
bodemonderzoek derhalve achterwege blijven. 
Archeologie is derhalve geen beletsel voor de realisatie 
van het plan. 
 
Bodem 
De tijdelijke opslag van grond en slib dient te voldoen aan 
de regels van het Besluit bodemkwaliteit. De melding 
Besluit bodemkwaliteit moet nog worden ingediend. Voor de 
opslag van verontreinigde grond is in het kader van de Wet 
Milieubeheer een vergunning nodig. Ook deze aanvraag moet 
nog worden ingediend. De geplande activiteiten vormen geen 
bedreiging voor de kwaliteit aan de bodem mits voldaan 
wordt aan de voorwaarden van de nog aan te vragen melding 
Besluit Bodemkwaliteit en de vergunning in het kader van de 
Wet Milieubeheer. 
 
 
Water 
Er is overleg geweest tussen de aanvrager en het Wetterskip 
Fryslân over dit plan. Voor het tijdelijk gebruik is een 
watervergunning verleend. Op 20 november 2012 is voor de 
tijdelijke gronddepots, werkterreinen en werkwegen een 
watertoets doorlopen. Hieruit is gebleken dat voor dit plan 
de normale procedure van toepassing is. In deze procedure 
zijn aanvullende aandachtspunten gegeven. Wanneer de 
adviezen en afspraken die in het 
vergunningsverleningstraject zijn gemaakt worden meegenomen 
in de verdere planvorming dan heeft het Wetterskip Fryslân 
geen bezwaren tegen dit plan en wordt er een positief 
wateradvies gegeven. Het wateradvies is als bijlage 
opgenomen. 
 
 
Ecologie 
Door Altenburg & Wymenga is een ecologische begeleiding 
uitgevoerd voor het gehele plangebied van de ‘Haak om 
Leeuwarden’ waaronder ook het deelproject ‘Haak om 
Leeuwarden - Aquaduct RW31’ valt. Uit de ecologische 
begeleiding volgt de conclusie dat er in het plangebied 
verschillende soorten aanwezig zijn die worden beschermd 
door de Flora- en faunawet. Om te voorkomen dat er 
conflicten optreden tussen werkzaamheden en wetgeving is 
daarom een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd 
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en verkregen in juni 2011. In de ontheffing zijn 
voorwaarden gesteld voor de manier waarop werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. De ecologische begeleiding en de 
ontheffing Flora-en faunawet zijn als bijlage opgenomen.  

 
Milieuaspecten 
 
Bedrijven, lucht en geluid 
Binnen 400 meter zijn geen objecten aanwezig. Een 
gronddepot met ‘installaties’ als laadschoppen, shovels en 
bulldozers is te beschouwen als een categorie 3.1 bedrijf. 
Hiervoor dient nog een omgevingsvergunning te worden 
aangevraagd voor het oprichten van een inrichting. De aan 
te houden afstand tot woningen bedraagt 50 meter. Een 
gronddepot is geen geluidgevoelig object. Dit zal dan ook 
geen beperkende factor opleveren.  
 
Externe veiligheid 
Door of nabij de beoogde locatie liggen geen externe 
veiligheidsbronnen. De aanleg van de gronddepots, 
werkterreinen en werkwegen is een tijdelijke situatie. 
Brandweer Fryslân heeft al eerder aangegeven dat voor 
tijdelijke situaties geen specifiek advies gegeven wordt. 
Externe veiligheid is geen beletsel. 
 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft vanaf 10januari 2013 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
bestond voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen 
van zienswijzen. Er zijn wel/geen zienswijzen ontvangen. 
 
 
 
 
 
 

 


