
 

 

Beheersverordening Leeuwarden-Spoordok, eerste partiële herziening.   

REGELS 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

 In deze regels wordt verstaan onder:   

1.1 verordening 

De beheersverordening  Leeuwarden-Spoordok, eerste partiële herziening van de gemeente 

Leeuwarden, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0080.03010BV01-VG01 met 

bijbehorende regels.  

Artikel 2 Bedrijventerrein (artikel 3)  

Aan artikel 3 lid 3.1 onder a wordt een zinsnede toegevoegd:  

5. een kleur- en verfstoffenfabriek, ter plaatse van de aanduiding ‘verffabriek’.  

TOELICHTING  

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad de beheersverordening Leeuwarden-Spoordok 

vastgesteld. Uitgangspunt van deze beheersverordening is het voortzetten van de 

bestaande mogelijkheden van de planologische regelingen die van toepassing waren op het 

moment van vaststelling van de beheersverordening.  

Voor het terrein van Zandleven coatings aan de Snekertrekweg 57 zijn de planologische 

mogelijkheden, zoals die waren vastgelegd in het bestemmingsplan Spoordok, niet volledig 

overgenomen ten aanzien van de toegelaten bedrijfscategorieën.  

In dat bestemmingsplan waren binnen de bestemming “bedrijven” bedrijfsactiviteiten in 

de categorieën 1,2 en 3 volgens de bij dat plan behorende  “Staat van bedrijfsactiviteiten” 

opgenomen en categorie 4 indien ter plaatse op het moment van de ter inzage legging van 

het ontwerpplan de activiteit aanwezig was.  Dat was het geval ten aanzien van de fa. 

Zandleven.  

De beheersverordening Leeuwarden-Spoordok laat volgens de geactualiseerde lijst van 

bedrijfscategorieën bedrijven tot en met categorie 3.2 toe. Dat komt op hoofdlijnen 

overeen met categorie 3 van de ‘oude lijst’ en geeft daarmee invulling aan het 

uitgangspunt van de beheersverordening om de bestaande mogelijkheden van de 

voorliggende plannen te vertalen in de beheersverordening. Het bedrijf van de fa.  

Zandleven is echter volgens de geactualiseerde lijst een categorie 4.1 bedrijf. In de 

beheersverordening is geen regeling opgenomen om bestaande categorie 4.1 bedrijven die 

bij de ter inzage legging van de beheersverordening aanwezig waren, in te bestemmen.  

Op dit punt wordt dus  geen invulling gegeven aan het uitgangspunt van de 

beheersverordening  dat de bestaande planologische mogelijkheden worden voortgezet en 

daarom wordt een partiële herziening voorgesteld.  Deze herziening bestaat uit een 

verruiming van de toegelaten bestemming van de gronden van de fa. Zandleven door hier 

ook een kleur- en verfstoffenfabriek toe te staan.   









 

 

Eerste partiële herziening  beheersverordening Leeuwarden-Spoordok 
 
De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 24 november 2014 de eerste partiële 
herziening van de beheersverordening  Leeuwarden-Spoordok vastgesteld.   
 
Plangebied en inhoud van de herziening 
Het plangebied betreft het terrein van Zandleven coatings aan de Snekertrekweg 57 te 
Leeuwarden.  De herziening betreft het toelaten van een kleur- en verfstoffenfabriek op 
het betreffende perceel.  Bij de vaststelling van de beheersverordening Leeuwarden-
Spoordok op 24 juni 2013 is deze bedrijfscategorie abusievelijk niet als toegelaten 
bedrijfscategorie opgenomen. Dat wordt met deze herziening hersteld.  
 
Inzage  
De vastgestelde herziening van de beheersverordening met bijbehorende stukken kunt u 
inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ok vragen stellen over de 
verordening. 

 Via de websites:  
- www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
- www.ruimtelijkeplannen.nl  

 
Geen bezwaar en beroep  
Tegen de vaststelling van een beheersverordening of een herziening daarvan is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk. 


