
Ruimtelijke onderbouwing voor het tijdelijk afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van ten behoeve van 
gronddepots, werkterreinen en werkwegen ‘Haak Midden’ 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 rondom de nog aan te leggen Haak om Leeuwarden en 
Westelijke invalsweg, globaal tussen de Hendrik Algraweg en 
de Tsjusterewei en een perceel ten zuiden van de Hendrik 
Algraweg te Leeuwarden. De aanvraag is in strijd met de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen ‘Uitbreidingsplan in 
hoofdzaak van de gemeente Menaldumadeel’ en ‘Newtonpark 
IV’.  
 
In het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak van 
de gemeente Menaldumadeel’ hebben de percelen de bestemming 
‘Landelijke bebouwing klasse H’. Gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor bebouwing met boerenhofsteden 
en andere vrijstaande woningen ten dienste van de 
uitoefening van de land- of tuinbouw of de veehouderij met 
bijgebouwen. 
 
Eén van de percelen ligt in het bestemmingsplan ‘Newtonpark 
IV’ en heeft de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met klasse 
aanduiding III. Gronden met deze bestemming zijn bestemd 
voor gebouwen ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in 
bijlage 1 onder categorie 1, 2, 3.1, 3,2, 4,1 en 4.2 van 
het bestemmingsplan. 
 
In beide bestemmingsplannen is 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 een aantal percelen tussen de 
Hendrik Algraweg en de Tsjusterewei en een perceel ten 
zuiden van de Hendrik Algraweg te Leeuwarden, kadastraal 
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bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 7655 en 
7654,gemeente Huizum, sectie E, nummers 1676, 1677, 1678, 
1710, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1729, 1738, 1749, 
1994, 1995, 1996 en 2129.  
 
 
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 de ‘Haak Midden’ 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. 
 
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. De depots 
worden uitsluiten gebruikt voor de tijdelijke opslag van 
grond die vrijkomt bij de aanleg van het project Haak 
Midden. Deze grond wordt later verwerkt in de grondlichamen 
en ophogingen. Voor de opslag van verontreinigde grond is 
in het kader van de Wet Milieubeheer een vergunning 
aangevraagd. 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. Daarnaast is er een melding Wet 
Milieubeheer richting het Wetterskip verzonden voor het 
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lozen van afvloeiend hemelwater uit de depots in de 
aanwezige sloten. 
 
De watervergunning en de melding Wet Milieubeheer is als 
bijlage opgenomen. 
 
 
Ecologie 
Door Regelink Ecologie & Landschap is ecologische 
beoordeling voor het plangebied uitgevoerd. Uit de 
ecologische beoordeling volgt de conclusie dat er 
aanvullend onderzoek naar vissen moet worden uitgevoerd. 
Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor het 
tijdelijk gebruik van de gronddepots, werkterreinen en 
werkwegen worden geen sloten gedempt.  

De conclusie van de onderzoeken is dat de beoogde 
realisatie van de tijdelijke voorzieningen in het 
plangebied geen conflicten opleveren met de wet- en 
regelgeving ten aanzien gebiedsbescherming 
(Natuurbeschermingswet, Ecologische Hoofdstructuur en 
overige regelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming). De 
ecologische beoordeling en het aanvullend onderzoek naar 
vissen is als bijlage opgenomen. 

 
Milieuaspecten 
 
Geluid en lucht 
De dichtstbijzijnde woning ligt in Menaldumadeel (ongeveer 
100 meter) en in Leeuwarden ligt de dichtstbijzijnde woning 
op ongeveer 1 kilometer afstand van de beoogde terreinen. 
Een gronddepot met ‘installaties’ als laadschoppen, shovels 
en bulldozers is te beschouwen als een categorie 3.1 
bedrijf. De aan te houden afstand tot woningen bedraagt 50 
meter. Er is een melding in het kader van de Wet 
Milieubeheer gedaan. Hierin zijn algemene voorwaarden 
opgesteld ten aanzien van geluid en lucht waaraan de 
activiteiten moeten voldoen. 
 
 
Externe veiligheid 
De locatie ligt binnen de zone van de route gevaarlijke 
stoffen die over de Hendrik Algraweg loopt. 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 27 september 
2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 
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periode bestond voor een ieder de mogelijkheid voor het 
indienen van zienswijzen. Er zijn wel/geen zienswijzen 
ontvangen. 
 
 
 
 
 
 


