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I n l e i d i n g  

Woningbouwcorporatie Elkien is voornemens aan de Eeltsje Folkertsmawei 1 in 

de wijk Westeinde te Leeuwarden een appartementencomplex voor senioren te 

bouwen. Op de begane grond van het complex wordt een eerstelijns zorgplint 

gerealiseerd voor de wijk Westeinde. 

 

Het plangebied ligt in de wijk Westeinde tussen de Eeltsje Folkertsmawei en 

de Pieter Sipmawei ten noorden van het winkelcentrum in Westeinde. In de on-

derstaande figuur wordt de globale ligging van het plangebied en haar omge-

ving weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F i g u u r  1 .  G l o b a l e  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( f o t o :  b i n g m a p s . c o m )  

 

Het planvoornemen is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Westeinde”. 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het appartementencomplex met zorgplint 

aan de Eeltsje Folkertsmawei 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 

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  

Het plangebied ligt in de wijk Westeinde. Ten noorden van het plangebied ligt  

het Middelseehiem, een dagopvang voor geestelijk gehandicapten. Ten zuiden 

van het plangebied ligt de Pieter Sipmawei en ten westen het wooncentrum 

Swettehiem. Direct grenzend aan het plangebied staat het multifunctioneel 

centrum (MFC) van de wijk Westeinde. Aan de oostzijde grenst het plangebied 

aan woningbouw op de Reinder Brolsmawei. In figuur 2 wordt de ligging van 

het plangebied verduidelijkt. Overigens was op het moment dat de foto werd 

gemaakt het MFC nog niet gebouwd en was het wijkgebouw er nog, dit is in-

middels afgebroken. De gronden binnen het plangebied zijn op dit moment 

onbebouwd. 

 

 
F i g u u r  2 .  P l a n g e b i e d  v a n u i t  o o s t e l i j k e  r i c h t i n g  

2 . 2   

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

Woningbouwcorporatie Elkien is voornemens aan de Eeltsje Folkertsmawei 1 

een appartementencomplex te realiseren. Naast 33 appartementen biedt het 

complex ruimte aan een zorgplint waarin eerstelijns zorg wordt geboden voor 

de wijk Westeinde. 

Het gebouw bestaat uit twee delen. Het grootste deel wordt gebouwd in 4 la-

gen met op de begane grond ruimte voor de entree en bergingen van de appar-

OMGEVING PLANGEBIED 
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tementen en kinderopvang. Het andere deel bestaat uit 3 bouwlagen. De ge-

bouwen staan in een “L”-vorm om daarmee een plein in de openbare ruimte te 

creëren. Het eerstelijns zorgpunt is hier op de begane grond gevestigd en be-

staat onder andere uit een huisartsenpost, apotheek, ruimte voor fysiotherapie 

en kantoor van de thuiszorgorganisatie. De eerste, tweede en derde verdieping 

bestaan uit appartementen. Rond het complex worden 65 parkeerplaatsen ge-

realiseerd. 

De oppervlakte van het gebouw bedraagt ongeveer 1500 m2. De bouwhoogte 

van het deel met drie bouwlagen bedraagt ruim 10 meter, het gedeelte met 4 

bouwlagen is ruim 13 meter hoog. 

In onderstaande figuren wordt een impressie van het appartementencomplex 

gegeven. 

 

 
F i g u u r  3 .  V o g e l v l u c h t  v a n  a p p a r t e m e n t e n c o m p l e x  v a n a f  h e t  z u i d -

o o s t e n  ( B r o n :  a g  n o v a  a r c h i t e c t e n )  

 

 
F i g u u r  4 .  A p p a r t e m e n t e n c o m p l e x  v a n a f  P i t e r  S i p m a w e i  

( B r o n :  a g  n o v a  a r c h i t e c t e n )  
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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 com-

binatie met herstructurering, stedelijke vernieuwing, verbetering van de ruim-

telijke kwaliteit en de leefbaarheid in de wijken. 

Door op wijkniveau meer gevarieerd te bouwen kan een bijdrage worden gele-

verd aan de leefbaarheid. Met meer functiemenging kan de veelzijdigheid, de 

werkgelegenheid en de leefbaarheid op wijkniveau worden bevorderd, waar-

door ook de combinatie van arbeid en zorgtaken wordt vergemakkelijkt. Het 

streekplan geeft aan dat het bij functiemenging kan gaan om detailhandel, ho-

reca, onderwijsvoorzieningen, kinderopvang, zorgvoorzieningen en kleinschali-

ge en milieuvriendelijke vormen van bedrijvigheid en dienstverlening. 

3 . 1 . 2   

N o t i t i e  r e g i o n a l e  w o n i n g b o u w a f s p r a k e n  

In de Notitie Regionale Woningbouwafspraken zijn de afspraken over de verde-

ling van de woningbouw over de regio’s en gemeenten samengevat. Dit naar 

aanleiding van bijgestelde prognoses wat betreft het aantal te bouwen wonin-

gen in de provincie. De provincie zet zich ervoor in om de woningbouwcapaci-

teit in de toekomst vooral te benutten voor inbreiding, betaalbaar en duur-

zaam’. Binnen de bebouwde kom wordt het mogelijk contingentvrij te bouwen, 

indien de gemeente niet meer dan 60% van het voorgestelde contingent buiten 

de huidige bebouwde kom realiseert. Voor stedelijke centra geldt overigens 
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dat 30% van de netto woningtoename in binnenstedelijk gebied dient plaats te 

vinden. 

Verder benadrukt de notitie het belang van voldoende betaalbare woningen, 

geschikt voor senioren en starters. In het bijzonder moet er aandacht zijn voor 

de realisering van voldoende levensloopbestendige woningen in het goedkope 

en betaalbare prijssegment. Dit zowel in de huur- als de koopsector. 

3 . 1 . 3   

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 ontwikkeling van het appartementencomplex met zorgplint en kinderopvang 

aan de Eeltsje Folkertsmawei 1 past binnen het ruimtelijk beleid van de pro-

vincie. Er is sprake van ontwikkeling van een binnenstedelijke locatie met aan-

dacht voor variatie van het woningaanbod, waardoor bovendien functiemen-

ging mogelijk wordt gemaakt. 

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  W e s t e i n d e  

Het plangebied valt in het vigerend bestemmingsplan “Westeinde”, vastgesteld 

door de raad op 20 december 2004 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 

op 31 mei 2005. 

Het te realiseren gebouw past niet binnen dit bestemmingsplan. Volgens de 

bouwvoorschriften van het bestemmingsplan geldt dat geluidsgevoelige be-

stemmingen uitsluitend buiten de 50dB (A)-contour mogen worden gereali-

seerd, tenzij een hogere waarde is verleend voor het bouwen binnen de ge-

luidscontour. In het noordwestelijke deel van de geplande nieuwbouw valt het 

complex net binnen deze geluidscontour. Hiervoor wordt een hogere waarde 

procedure ten aanzien van geluid doorlopen. 

Bovendien zijn de parkeerplaatsen aan de noordzijde van het plangebied voor-

zien binnen de bestemming ‘Groendoeleinden’. Gelet op de doeleindenom-

schrijving van deze bestemming is het niet toegestaan om de gronden te ge-

bruiken als parkeervoorziening.  In figuur 5 wordt een fragment van bestem-

mingsplan Westeinde weergegeven. 

Het voorliggend bestemmingsplan maakt de bouw van het appartementencom-

plex planologisch mogelijk. 
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F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  u i t  b e s t e m m i n g s p l a n  W e s t e i n d e  

( B r o n :  G e m e e n t e  L e e u w a r d e n )  

3 . 2 . 2   

E l t s e n i e n  s y n  h û s ,  w o o n p l a n  L e e u w a r d e n  

2 0 0 8 – 2 0 1 2  

Op 23 juni 2008 is het Woonplan Leeuwarden vastgesteld. De hoofddoelstelling 

in het woonplan is het behouden en versterken van een evenwichtige, concur-

rerende woningmarkt met een duurzaam en gedifferentieerd aanbod van wo-

ningen en woonmilieus. De gemeente streeft hiertoe een kwaliteitsverbetering 

van de bestaande woningvoorraad na. De doelstelling van het beleid betekent 

onder meer dat woningen niet alleen bouwtechnisch goed moeten zijn, maar 

ook energiezuinig en voldoende flexibel om ook in de toekomst aantrekkelijk 

te blijven. 

 

Het woonplan stoelt op de pijlers ‘bestaande stad’, ‘bouwbeleid’, ‘verbreden 

van woonbeleid naar woonklimaat’ en ‘aandacht voor huishoudens met lagere 

inkomens’. De hoofddoelstelling en deze vier pijlers zijn uitgewerkt in de vol-

gende drie thema’s: 

1. Bestaande stad: In de bestaande stad is ruimte voor kwaliteitsverbete-

ring door bijzondere nieuwbouw en verhoging van de kwaliteit van de 

woningen. De komende jaren wil de gemeente de potentie van de be-

staande stad beter benutten, omdat het woningaanbod hier het grootst 

en meest divers is. Met de bestaande stad kan Leeuwarden zijn stede-

lijkheid profileren en zich onderscheiden op de woningmarkt. Hiervoor is 

het nodig dat de bestaande stad toekomstbestendig is waar het gaat om 

de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Aspecten als ener-

gieverbruik, duurzaamheid, architectuur, economische kwaliteit en in-

novatie spelen hierbij een rol.  
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2. Nieuwbouw: Het nieuwbouwprogramma moet het woningaanbod verder 

versterken en de groei van de bevolking c.q. aantal huishoudens opvan-

gen. 

3. Wonen en meer: Het thema wonen en meer gaat over de relatie tussen 

wonen en omgeving. Hierbij wordt gestreefd naar een optimaal woon-

klimaat voor elke leefstijl. De invloed van de woonomgeving op de bele-

ving en de economische waarde van woningen wordt prominenter. Een 

goed woonklimaat wordt bereikt door woningen en woonomgeving van 

voldoende kwaliteit te laten zijn en op elkaar af te stemmen. Bepalende 

elementen in de woonomgeving zijn: levendig, schoon en veilig, par-

keergelegenheid en (zorg)voorzieningen. Per doelgroep verschilt de be-

hoefte sterk. Daarom streeft de gemeente er niet naar om in elke wijk 

hetzelfde aanbod en woonklimaat te creëren, maar wordt gekozen voor 

differentiatie tussen wijken, afgestemd op de precieze vraag vanuit de 

wijk. Door ruimte te bieden aan functiemenging ontstaan levendiger, 

aantrekkelijker en veerkrachtiger wijken. Wijken moeten ruimte bieden 

aan zorg, dienstverlening en kleinschalige detailhandel. 

 

De gemeente garandeert samen met de woningcorporaties de toegankelijkheid 

tot de woningmarkt voor de lagere inkomens. Dit betekent dat er voldoende 

aanbod moet zijn. De omvang van de kernvoorraad mag niet afnemen, omdat 

het aantal huishoudens met een lager inkomen gelijk blijft. Om de kernvoor-

raad1 op peil te houden is nieuwbouw nodig. Er is voor gekozen om 10% van de 

nieuwbouw uit sociale huur te laten bestaan, waarmee: 

- de sloop van huurwoningen wordt gecompenseerd; 

- het kwalitatieve aanbod wordt vergroot; 

- er ruimte ontstaat om minder gewilde huurwoningen te transformeren; 

- er voldoende differentiatie in het totale aanbod ontstaat, ook in de 

uitleg. 

 

In het uitvoeringsprogramma is de concrete uitvoering van het woonplan be-

schreven. Hierbij is rekening gehouden met recente ontwikkelingen die zich op 

de woningmarkt hebben voorgedaan. 

 

                                                   
1 Alle sociale huurwoningen met een huur onder de grens van de huurtoeslag.  
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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. Geluidhinder kan 

ondervonden worden van industrie, spoorwegen en wegen. De Wgh is er op ge-

richt om de geluidhinder te voorkomen en te beperken. Deze wet is op  

1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. 

Ten aanzien van wegverkeerslawaai is in de Wgh bepaald dat de hoogst toege-

stane geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op een gevel van een 

woning binnen een geluidszone 48 dB is. In artikel 74 van de Wgh is bepaald 

dat bij elke weg in beginsel een (geluid-)zone aanwezig is. Dit met uitzonde-

ring van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toegestaan. 

 

Binnen de geluidzone geldt een onderzoeksplicht naar geluidshinder. 

 

Ten aanzien van industrielawaai (in de zin van de Wet geluidhinder) is in de 

Wgh bepaald dat de toegestane geluidbelasting vanwege industrielawaai van 

dat industrieterrein in de directe omgeving van de geluidszone is ten hoogste 

50 dB(A) mag bedragen. Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige 

objecten worden gerealiseerd, moet worden vastgesteld of aan de grenswaar-

den uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Op grond van de Wgh kan het college van Burgemeester en Wethouders (B en 

W) voor woningen in stedelijk gebied een hogere waarde voor de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting vaststellen. 

 

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Het te realiseren appartementencomplex is gelegen aan de Eeltsje Folkerts-

mawei. Dit is een doodlopende weg waarop een maximale snelheid van 30 km 

per uur is toegestaan. Rond de weg is geen geluidszone aanwezig. Er bestaat 

geen verplichting tot het verrichten van akoestisch onderzoek. 

 

I n d u s t r i e l a w a a i  

In het plangebied geldt gedeeltelijk een aandachtszone voor industrielawaai 

vanwege de Vliegbasis Leeuwarden. Rondom de vliegbasis is een zone (geluids-

contour) van 50 dB(A) vastgesteld. Dit houdt in dat activiteiten op de vliegbasis 

er niet toe mogen leiden dat het geluidsniveau (geluidbelasting) meer dan 50 

dB(A) bedraagt buiten de vastgestelde contour. Binnen de 50 dB (A) contour 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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mag enkel gebouwd worden indien een hogere waarde is verleend. Het geplan-

de appartementencomplex wordt voor een klein deel gerealiseerd binnen deze 

contour. Hiervoor zal de gemeente een hogere waarde procedure doorlopen. 

 

Voor de uitvoering van voorliggend plan dient een procedure hogere waarde 

doorlopen te worden. Deze procedure zal parallel aan het bestemmingsplan 

worden gevoerd. Het bestemmingsplan mag uitvoerbaar worden geacht. 

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 nor-

men te houden. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn rich-

tinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afge-

weken. 

 

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-

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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ling tot rustige woongebieden zijn in dergelijke levendige gebieden milieube-

lastende activiteiten op kortere afstand van woningen mogelijk. 

 

Bij het plan voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 33 senio-

renwoningen. Op de eerste bouwlaag biedt het plan ruimte aan een aantal 

(zorg)voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk en kinderopvang. De huisarts-

praktijk valt onder ‘Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven’ (SBI-code 

8610: milieucategorie 1 met een richtafstand van 10 m). De kinderopvang en 

buitenschoolse opvang (BSO) valt onder ‘kinderopvang’ (SBI-code 8891: Milieu-

categorie 2 met een richtafstand van 30 meter). 

In gebieden met functiemenging geldt voor bedrijven, die behoren in milieuca-

tegorie 1 op basis van de richtafstandenlijst (geldend voor omgevingstype 1), 

categorie 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. 

Bedrijven die behoren tot milieucategorie 2, worden in gebieden met functie-

menging ingedeeld in categorie B. In deze categorie zijn bedrijven en voorzie-

ningen opgenomen die wel in een gemend gebied kunnen worden uitgeoefend, 

maar met een zodanige milieubelasting voor de omgeving dat zij bouwkundig 

afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vin-

den. 

 

De artsenpraktijk wordt ingedeeld in categorie A. De ruimte van de huisarts-

praktijk wordt bouwkundig afgescheiden van hindergevoelige bebouwing. Het 

kinderdagverblijf en de BSO vallen in categorie B. Echter, ook deze voorzienin-

gen worden bouwkundig afgesloten van de bovenliggende woningen. Hinder 

van de praktijk en de kinderopvang/BSO 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. 

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 lucht-
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kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke-

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin-

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaar-

den voor luchtkwaliteit. 

Ook plannen die ‘niet in betekende mate’ (nibm) gevolgen hebben voor de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaarden te worden beoor-

deeld. 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. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool (2009) 

ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald 

of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. 

 

Door middel van de rekentool verkeersgeneratie op CROW.nl kan het aantal 

verkeersbewegingen van motorvoertuigen worden berekend. Verkeersgeneratie 

is de totale hoeveelheid gemotoriseerd wegverkeer (exclusief openbaar ver-

voer) die gedurende een gekozen tijdsperiode door woningen of voorziening 

wordt aangetrokken en geproduceerd. 

 

De verschillende onderdelen van het plan resulteren in productie van motor-

voertuigbewegingen. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gege-

ven. 

 
Tabel 1. Motorvoertuigen per etmaal ten gevolge van het planvoornemen 

woning/voorziening aantal/eenheid motorvoertuigen per etmaal 

seniorenappartementen (huur) 33 56 

gezondheidscentrum 415 m2 83 

kinderopvang 330 m2 92 

totaal  231 

 

In de berekening in bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met even-

tuele combinatieritten. Wanneer dit zou worden meegerekend zou het totaal 

aantal motorvoertuigbewegingen ten gevolgen van het plan lager uitvallen. 

Echter, ook de 231 motorvoertuigbewegingen ten gevolge van het plan resulte-
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ren niet in een onaanvaardbare verslechtering van de luchtkwaliteit zoals de 

nibm-tool (figuur 6) laat zien. 

 

Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 be-

paald. In de berekening is rekening gehouden met een aandeel vrachtverkeer 

van 2 %. 

 

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggem iddelde) 231

Aandeel vrachtverkeer 2,0%

Maxim ale bijdrage extra verkeer NO 2 in μg/m 3 0,26

PM 10 in μg/m 3 0,06

1,2

W orst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkw aliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m 3

 

F i g u u r  6 .  N i b m - t o o l  

 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet der-

halve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan achterwege blijven. Het plan voldoet hiermee aan het ge-

stelde in de Wet milieubeheer. 

 

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) is een berekening gemaakt van het aantal benodigde 

parkeerplaatsen.  

22 van de 33 appartementen hebben 1,5 parkeerplaats per woning nodig. Voor 

de andere 11 appartementen geldt een gemiddelde van 0,6 parkeerplaats per 

woning. Gezamenlijk komt dit neer op 44 parkeerplaatsen. 

  

Voor de voorzieningen op de eerste bouwlaag zijn er 2 parkeerplaatsen per 100 

m2 bruto vloeroppervlak nodig. De zorgvoorzieningen hebben een gezamenlijke 

oppervlakte van 500 m2, hiervoor zijn 10 parkeerplaatsen nodig. 

Het kinderdagverblijf/BSO heeft een oppervlakte van 300 m2. Hiervoor zijn 

6 parkeerplaatsen nodig. 

Op basis van deze berekening zijn in totaal 56 parkeerplaatsen nodig. Binnen 

het plan kunnen maximaal 64 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
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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 ten minste 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 de-

ze norm een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toege-

staan. Voor het groepsrisico worden bij inrichtingen de volgende kansen aan-

vaardbaar 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. 

 

Op de Risicokaart van de provincie Fryslân staan verschillende risicovolle in-

richtingen aangegeven. Op de risicokaart is te zien dat in het plangebied geen 

risicovolle inrichting staat aangegeven. De twee dichtstbijzijnde risicovolle in-

richtingen liggen op ongeveer 350 meter van het plangebied. Het betreft een 

buisleiding van de gasunie ten oosten van het plangebied en een biogasopslag 

ten noorden van het plangebied. Beide hebben een risicozone voor plaatsge-

bonden risico van 0 meter. 

Op ongeveer 600 meter ten westen van het plangebied ligt een benzineservice-

station. Bij het benzinestation is een LPG-installatie aanwezig. Deze installatie 
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bestaat uit een vulpunt, een reservoir en een afleveringsinstallatie. Voor de 

verschillende onderdelen gelden risicozones voor plaatsgebonden risico van 

respectievelijk 35, 25 en 15 meter. 

De risicozone voor groepsrisico bedraagt 150 meter rondom de drie onderdelen 

van de installatie. Aangezien de plannen voor het appartementencomplex 

worden gerealiseerd buiten de risicozone voor groepsrisico wordt het groepsri-

sico door de bouw van het appartementencomplex niet vergroot. Omdat het 

groepsrisico niet toeneemt, is een verantwoording ervan ook niet nodig. 

 

Voorliggend bestemmingsplan is uitvoerbaar voor wat betreft het aspect exter-

ne 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 

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. 

 

Door Altenburg & Wymenga is een ecologische beoordeling2 voor het plange-

bied uitgevoerd. In het kader van de Ffw en van de Nbw is gekeken naar res-

pectievelijk de aanwezige natuurwaarden in het gebied en de effecten op 

beschermde gebieden in de omgeving. 

 

                                                   
2 Wymenga E. en M. Groeneweg, 2005, “Ecologische beoordeling van de locatie Folkertsmawei 

te Westeinde, Leeuwarden”, A&W-rapport 649, Altenburg&Wymenga bv, Feanwâlden.  
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De gehele ecologische beoordeling is als bijlage 1 bij dit bestemmingsplan op-

genomen. Uit de ecologische beoordeling volgt de volgende conclusie: 

 

Het plan stuit niet op bezwaren in het kader van de ecologische wet- en regel-

geving mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarde: 

 

De vogelrichtlijn vereist dat kritieke bouwwerkzaamheden, zoals het weghalen 

van bomen en struiken, het afgraven van grond en het bouwrijp maken van het 

plangebied, voor het broedseizoen (dat duurt van 15 maart tot 15 juli) wordt 

uitgevoerd. Zo wordt geen schade aan broedende vogels en hun nesten toege-

bracht en is de kans klein dat daar broedvogels gaan nestelen. Daarbij is het 

van belang om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat geen nieuwe broedge-

legenheid wordt gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld door gekapt hout weg te 

halen en zandwallen af te dekken, zodat Oeverzwaluwen er niet in kunnen 

nestelen. Wanneer tijdens de werkzaamheden vogels alsnog in het plangebeid 

gaan broeden, dienen de werkzaamheden te worden stilgelegd. 

 

Met de hiervoor beschreven voorwaarde zal in de verdere planuitwerking reke-

ning worden gehouden, zodat de beoogde ontwikkeling geen conflict met de 

Ffw ten aanzien van broedvogels 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 ge-

meenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 
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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 wel-

ke omvang. Op basis van een nader onderzoek kan de gemeente Leeuwarden 

bepalen of er een noodzaak is tot gedeeltelijke of gehele sanering van de loca-

tie 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. 

 

In opdracht van Elkien heeft CSO-Milfac een verkennend onderzoek uitgevoerd 

op de locatie Eeltsje Folkertsmawei te Leeuwarden3.  

 

Hieronder staan de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek: 

- Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de 

aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Ook zijn geen asbestver-

dachte materialen in de opgeboorde grond of op het maaiveld waarge-

nomen. 

- In zowel bovengrond als ondergrond zijn geen van de geanalyseerde 

parameters verhoogd aangetoond ten opzichten van de achtergrond-

waarden. 

- In het grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd 

aangetoond ten opzichte van de streefwaarden. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn geen belemmeringen voor de nieuwbouw 

van het appartementencomplex op de onderzoekslocatie. Aanvullend onder-

zoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

De uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan wordt niet belemmerd 

door een bodem met onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit. 

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 

                                                   
3 Jansma, F.W.L., Verkennend bodemonderzoek, Locatie Eeltsje Folkertsmawei te Leeuwar-

den, projectcode 11F087, CSO-Milfac Adviesbureau, 2011. 
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veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. Dit bete-

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 gemeentelijke Archeologische Waardenkaart aangege-

ven als gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Onderhavig 

bestemmingsplan maakt een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk waarbij ingre-

pen in de grond worden voorzien op een locatie die voorheen bebouwd is ge-

weest. Deze gronden zijn dientengevolge reeds verstoord. 

In gebieden met een archeologische verwachtingswaarde mogen diepere 

graafwerkzaamheden in principe pas worden uitgevoerd als hiervoor een “ar-

cheologievergunning” is verleend. Echter in geval van een verwachte lage in-

formatiewaarde geldt dit alleen voor bodemingrepen die MER-plichtig zijn. De 

bodemingreep is niet MER-plichtig. 

 

Door archeologisch onderzoeksbureau RAAP in 2004 een archeologisch vooron-

derzoek gedaan (Plangebeid E. Folkertsmawei te Leeuwarden, RAAP-notitie 

820, 2004). Het onderzoek is in bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de bodem in het plangebied diep 

verstoord is. De verstoorde lagen liggen direct op kwelderafzettingen. In de 

boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van ar-

cheologische resten en de diepe verstoring ter plaatse, wordt ten aanzien van 

het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Uit het oogpunt van archeologie stuit de realisering van onderhavig planvoor-

nemen niet op bezwaren. 

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-
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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-ber-

gen-afvoeren’. Geprobeerd wordt eerst het gebiedseigen water vast te 

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

caties om water te bergen. Wanneer ook deze pogingen niet tot het ge-

wenste effect leiden, wordt afvoeren als optie overwogen. Aandachts-

punten bij het toekennen van bestemmingen zijn het zoveel als mogelijk 

voorkomen van verzilting, verdroging, watertekorten en wateroverlast. 

-  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, 

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-

BELEID WETTERSKIP 

FRYSLÂN 
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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 1 )  

 

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

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

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

Een boezemkade heeft met een bepaalde hoogte een kerende werking. Deze 

kerende werking moet te allen tijde gehandhaafd blijven. Voor boezemkaden 

zijn daarom zones vastgesteld om bij ingrepen binnen dit gebied te kunnen 

constateren of deze van gevaar zijn voor achterliggende gebieden. De boe-

zemkadezones liggen op ongeveer 450 meter afstand van het plangebied en 

zijn niet van invloed op het planvoornemen. 

 

Op 12 augustus 2010 is het plan door de gemeente naar Wetterskip Fryslân 

gezonden voor een beoordeling ten aanzien van mogelijke effecten van het 

plan op de waterhuishouding. In de brief is aangegeven dat wanneer de ge-

meente binnen vier weken geen reactie van het Wetterskip zou ontvangen, de 

gemeente ervan uit gaat dat het plan akkoord is bevonden door het Wetterskip 

Fryslân. Er is geen reactie van het Wetterskip ontvangen. 

 

Voorliggend bestemmingsplan wordt niet belemmerd door nadelige gevolgen 

voor de waterhuishouding. 

 

 

 

ONDERZOEK 

 

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 leef-

omgeving. 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 arti-

kel 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 be-

kend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het bestem-

mingplan het vaststellingsbesluit bekendgemaakt. Indien door Gedeputeerde 

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

volledig is overgenomen, wordt het vaststellingsbesluit na 6 weken na de vast-

stelling van het bestemmingsplan bekendgemaakt. De termijn van bekendma-

king van de vaststelling van het bestemmingsplan na 6 weken geldt eveneens 

indien er door de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen zijn aange-

bracht 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). 

 

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. 

 

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 Provincie 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 
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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 aan de Eeltsje Folkertsmawei te Leeuwarden 

vallen onder de beschrijving van B2, sub d. van genoemde provinciale limita-

tieve lijst, te weten: “Nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen op open 

plekken c.a. binnen de kom / woningbouw in het kader van herstructurering”: 

vrijstelling t.b.v. o.a. het bouwen van bedrijfsgebouwen t.b.v. de bedrijfsca-

tegorieën 1 en 2 volgens de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering ter 

invulling van open plekken en op andere locaties binnen de bebouwde kom-

men, 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 gebou-

wen ter plaatse.” 

 

Het plan voor het appartementengebouw is passend binnen de hiervoor opge-

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

Fryslân noodzakelijk is.  

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 on-

derzoek en de uitkomsten van het overleg zijn vermeld. 

 

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. 

INHOUD 

BESTEMMINGSPLAN 



 

  
129.40.50.00.00.toe - Bestemmingsplan Eeltsje Folkertsmawei 1 te Leeuwarden - 11 mei 2011  29

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 ‘Verkeer- Verblijf’ 

en ‘Wonen – Woongebouw’. 

 

De voor ‘Verkeer – Verblijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor (woon)stra-

ten en pleinen, voet- en rijwielpaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzienin-

gen en speelvoorzieningen. 

 

De voor ‘Wonen – Woongebouw’ aangewezen gronden zijn bestemd voor woon-

gebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden 

beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van bed and breakfast. Daar-

naast is uitsluitend de eerste bouwlaag van het woongebouw bestemd maat-

schappelijke voorzieningen en dienstverlenende functie gerelateerd aan ge-

zondheidszorg. 

 

 

 

VERKEER - VERBLIJF 

WONEN - WOONGEBOUW 
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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 grondver-

koop alle financiële aspecten geregeld. Derhalve is geen exploitatieplan nood-

zakelijk.  

 

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.  

 

Voortgaande betekent dat de uitvoerbaarheid van het plan niet door onvol-

doende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

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  

Het ontwerpbestemmingsplan zal overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruim-

telijke ordening (Wro) met ingang van 19 mei 2011 gedurende een periode van 

6 weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.  
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