
 

 

Bestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Harlingerstraatweg en Meester P. J. Troelstraweg 

Vastgesteld 

 

 

 

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen 



 

 

Bestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Harlingerstraatweg en Meester P. J. Troelstraweg 

Vastgesteld 



Overzicht belangrijkste wijzigingen1 
 
In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de nu nog geldende 
bestemmingsplannen en het voorontwerp bestemmingsplan opgesomd: 

 
 Correctie bestemmingsplan nav Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP) 

In de RO-wetgeving is bepaald dat bij het opstellen van bestemmingsplannen (regels en 
plankaart) de SVBP moet worden gehanteerd. In de SVBP zijn naast bindende bestemmingen 
(zoals Sport) ook functieaanduidingen (welke vervolgens weer aan een bindende bestemming 
zijn gekoppeld), opgenomen die de gebruiksmogelijkheden binnen een bestemming of een 
gedeelte daarvan nader specificeren. Een functieaanduiding geeft aan dat ter plaatse alleen een 
bepaalde, met name genoemde functie is toegestaan. 
 
In de huidige bestemmingsplannen Vogelwijk/Valeriuskwartier en Westeinde zijn bestemmingen 
opgenomen welke volgens de nu geldende regels niet meer toegepast kunnen/mogen worden. 
Wij hebben de bestemmingen aangepast overeenkomstig de SVBP. Voor het overige is er niets 
gewijzigd en blijven de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden gehandhaafd.  
 

 Correctie Leeuwerikstraat 119-121 
In het huidige bestemmingsplan heeft Leeuwerikstraat 119-121 de bestemming Dienstverlening 
met een aanduiding ‘sportschool’ toegestaan. In de SVBP komt de functie sportschool voor met 
daarbij aangegeven de bindende bestemming ‘Sport’. De sportschool, waar het hier om gaat, 
moeten wij gelet op bovenstaande toekennen aan de bestemming ‘Sport’. Daarnaast hebben wij 
de functieaanduidingen detailhandel en wonen toegevoegd zodat de huidige planologische 
ruimte gewaarborgd blijft. Voor het overige blijven de bebouwingsbepalingen gelijk ten opzichte 
van het huidige bestemmingsplan. 
 

 Correctie Spanjaardslaan 160 
In het huidige bestemmingsplan heeft Spanjaardslaan 160 de bestemming Dienstverlening met 
een aanduiding ‘huisarts en apotheek toegestaan’. Op basis van de begrippen in het 
bestemmingsplan (artikel 1) vallen een huisarts en apotheek binnen de bestemming 
‘Maatschappelijk’ die onder andere voorziet in medische voorzieningen. De bestemming van het 
perceel is aangepast naar ‘Maatschappelijk’ met de functieaanduidingen dienstverlening en 
wonen zodat de huidige planologische ruimte gewaarborgd blijft. In het pand op deze locatie is 
tevens een geldautomaat aanwezig. Voor het overige blijven de bebouwingsbepalingen gelijk ten 
opzichte van het huidige bestemmingsplan. 
 

 Correctie Kwartelstraat 36 
In het huidige bestemmingsplan heeft Kwartelstraat 36 de bestemming Dienstverlening. Op het 
perceel zit echter kinderfysiotherapie gevestigd. Op basis van de begrippen in het 
bestemmingsplan (artikel 1) valt fysiotherapie binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ die 
onder andere voorziet in medische voorzieningen. De bestemming van het perceel is aangepast 
naar ‘Maatschappelijk’ met de functieaanduidingen dienstverlening en wonen zodat de huidige 
planologische ruimte gewaarborgd blijft. Voor het overige blijven de bebouwingsbepalingen 
gelijk ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. 
 

 Correctie Berliozstraat 24 

                                                           
1
 Zoals de titel al aangeeft betreft het hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De gemeente kan dan ook niet 

aansprakelijk worden gesteld als een bepaalde wijziging niet is opgesomd.  



In het huidige bestemmingsplan heeft Berliozstraat de bestemming Dienstverlening. Op het 
perceel is echter een sportschool en zwembad gevestigd. In de SVBP komt de functie sportschool 
en zwembad voor met daarbij aangegeven de bindende bestemming ‘Sport’. Het perceel heeft 
gelet op bovenstaande de bestemming ‘Sport’ gekregen. Daarnaast hebben wij de  
functieaanduidingen detailhandel en wonen toegevoegd zodat de huidige planologische ruimte 
gewaarborgd blijft. Voor het overige blijven de bebouwingsbepalingen gelijk ten opzichte van het 
huidige bestemmingsplan. 
 

 Correctie Europaplein 20 
In het bestemmingsplan Vogelwijk/Valeriuskwartier is het perceel Europaplein 20 voorzien van 
de bestemming Hotel. Het perceel Europaplein 20 voorziet naast een hotel (Eurohotel) ook in 
appartementen welke momenteel niet zijn geregeld in het bestemmingsplan. In het nu 
voorliggende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Horeca met aanduiding (horeca 
categorie 5) gekregen. Daarnaast is aangegeven dat binnen deze aanduiding benoemde 
huisnummers ook gewoond mag worden.  
 

 Correctie Harlingerstraatweg 80 
In het bestemmingsplan Vogelwijk/Valeriuskwartier is het perceel Harlingerstraatweg 80 
voorzien van de bestemming bedrijfsdoeleinden. Het perceel voorziet naast een autobedrijf ook 
in appartementen op de verdieping welke momenteel niet zijn geregeld in het bestemmingsplan. 
In het nu voorliggende hotel heeft het perceel de bestemming ‘Bedrijf’ met aanduiding ‘woning’ 
gekregen op die plekken waar de appartementen zijn gesitueerd.  
 

 Gelijktrekken regeling maatvoering woonbebouwing 
In de huidige bestemmingsplannen werd nog de ‘oude’ systematiek toegepast. In de regels werd 
aangegeven wat bijvoorbeeld de maximale diepte van een hoofdgebouw, de goothoogte en 
minimale en maximale dakhelling mocht zijn. Binnen het bouwvlak moesten zowel de 
hoofdgebouwen als de aan-, uit-, en bijgebouwen worden gerealiseerd.  

 
De huidige toegepaste systematiek die we ook in dit plan toepassen is als volgt: hoofdgebouwen 
moeten binnen een bouwvlak gebouwd worden. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen 
binnen het bestemmingsvlak worden gerealiseerd. De feitelijk aanwezige hoofdgebouwen zijn 
voorzien van een bouwvlak. De goot- en bouwhoogtes van de hoofdgebouwen zijn op de 
verbeelding (plankaart) aangegeven conform de werkelijke situatie. De regeling omtrent het 
aantal vierkante meters bijgebouwen en de maatvoering hiervan is gelijk gebleven.  

 
Vooruitlopen op de toekomstige omgevingswet worden bestemmingsplannen qua regelgeving 
zoveel mogelijk eenduidig gemaakt. Bij conserverende plannen (zoals onderliggend plan) wordt 
uitgegaan van de feitelijke hoogte. Voor kleine verbouwingen biedt de Wabo voldoende 
mogelijkheden om al dan niet met een lichte procedure van het bestemmingsplan af te wijken.   
 
Het gaat hierbij om grondgebonden woningen als gestapelde woningen.  

 
 Opnemen zonnepark Westeinde.  

De Haak om Leeuwarden maakt de stad beter bereikbaar. Ter hoogte van de wijk Westeinde gaat 
de bestaande N383 over in de toekomstige Noordwestelijke invalsweg en verbindt rechtstreek 
met de nog aan te leggen Haak om Leeuwarden. Op het moment dat de Noordwestelijke 
invalsweg is gerealiseerd zal de Harlingerstraatweg vanaf de aansluiting tot aan Marsum komen 
te vervallen en naar verwachting in 2015 worden opgeruimd. De Poptawei welke overgaat in de 
Ljouweterdyk blijft bestaan. Het bestaande tankstation ter hoogte van de wijk Westeinde aan 
deze weg zal per december 2014 verdwijnen. Een gedeelte van dit trace ten zuiden van de wijk 
Westeinde zal worden ingericht als zonnepark. Het gaat hierbij om dat deel van het tracé wat na 



de ingebruikname van de noordwestelijke invalsweg wordt verwijderd. Er is een 
omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van dit zonnepark. Omdat het hier sprake is 
van een concreet bouwvoornemen dienen wij dergelijke zaken mee te nemen in het 
bestemmingsplan. Dat de gehele procedure voor het zonnepark nog niet is afgerond (beroep en 
hoger beroep) doet hier niets aan af.  

 
 Opnemen parkeerplaatsen nav opwaardering en uniformering van de westelijke stadsring 

(Valeriusstraat) 
De gemeente geeft de Valeriusstraat in de komende periode een vergelijkbaar profiel krijgen als 
de Heliconweg. Het nieuwe profiel van de Valeriusstraat is inmiddels uitgewerkt. Naar aanleiding 
van het nieuwe profiel dienen een aantal parkeerplaatsen gecompenseerd te worden. Deze 
compensatie gaat plaatsvinden bij het Beethovenplantsoen en de Corellistraat.  
 

 Opnemen algemene aanduidingsregels en zoneringen inzake vliegbasis Leeuwarden.  
Vanwege de ligging van Vliegbasis Leeuwarden nabij het plangebied dient rekening gehouden te 
worden met diverse milieu- en overige technische belemmeringen. Omwille van de veiligheid van 
het stijgen en landen van vliegverkeer zijn verschillende hoogtebeperkingen in het plangebied 
van toepassing. Deze restricties worden gevormd door:  
o obstakelbeheergebied;  
o radarverstoringsgebied van Wier en Vliegbasis Leeuwarden;  
o ILS-verstoringsgebied.  
Het opnemen van deze hoogtebeperkingen op de verbeelding is een wettelijke verplichting maar 
leiden niet tot beperkingen.  
 

 Aanvulling regels in verband met cultuurhistorie 
Toegevoegd is de dubbelbestemming Waarde – cultuurhistorie. De van belang zijnde 
cultuurhistorische waarden die in de gemeentelijke inventarisatie naar cultuurhistorie zijn 
onderkend, zijn opgenomen. Dit betreft uitsluitend percelen die in het bezit zijn van de 
gemeente.  
 

 Actualisatie karakteristieke panden 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden ten aanzien van de aanwezige karakteristieke panden 
in het plangebied. Dat zijn panden die weliswaar geen monument zijn maar waarvan het behoud 
wel wordt beschermd door aanvullende vergunningen bij ingrijpende verbouw of sloop. Naar 
aanleiding van de inventarisatie is een aantal panden toegevoegd. Zo was de periode 1850-1940 
al wel geïnventariseerd maar de periode 1940-1970 nog niet. De karakteristieke panden uit deze 
periode zijn nu ook toegevoegd. De geselecteerde panden zijn aangeduid door middel van de 
aanduiding ‘karakteristiek’.  
 

 Aanvulling regels in verband met monumentale bomen 
Toegevoegd is de dubbelbestemming Waarde – Monumentale bomen. De hiermee 
samenhangende regeling is gericht op het behoud van belangrijke, monumentale bomen. Het 
betreft uitsluitend bomen op gemeentegrond.  
 

 Verwerking verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen 
Alle in de looptijd van de oude bestemmingsplannen verleende vrijstellingen, ontheffingen, 
afwijkingen etc. zijn verwerkt en worden hier niet nogmaals afzonderlijk benoemd.  
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BP Vogelwijk-Valeriuskwartier-Westeinde 

Advies externe veiligheid inzake bestemmingsplan Vogelwijk-Valeriuskwartier-
Westeinde 

Geachte heer Breukelaar, 

U heeft het Bureau Externe Veiligheid Fryslan (Bureau EVF) verzocht om een advies externe veiligheid 
op te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Vogelwijk-Valeriuskwartier-Westeinde. 

Wij hebben uw verzoek beoordeeld aan de hand van het Besluit externe veiligheidsinrichtingen (Bevi), het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

(cRNVGS) en vastgesteld dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de 

haalbaarheid van voorliggend plan. 

Geadviseerd wordt om: 

in het bestemmingsplan te borgen dat geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR 10"® 
contouren worden gevestigd; 
in het bestemmingsplan te borgen dat niet zonder meer kwetsbare objecten binnen de 
invloedsgebieden worden gevestigd; 
te voorkomen dat een (grote) toename van personen mogelijk wordt gemaakt binnen de 
invloedsgebieden van de risicobronnen. 

Voor een nadere onderbouwing venwijzen wij naar het bijgevoegde advies. 

Het advies externe veiligheid als ook een begrippen- en afkortingslijst externe veiligheid zijn bijgevoegd. 
Het advies en de begrippen- en afkortingslijst zijn u separaat per mail toegezonden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Verhoeven, telefoonnummer 0566-
750466. 

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden • J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou m 0566 750 300 

info@fumo.nl • www.fumo.nl • NL93 RABO 0135 5152 38 a BTW nr NL 8526.08.263.B.01 • KvK nr 5749 9470 



FUMb 
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

"̂̂ WTvan Bergen 
Hoofd afdeling Specialistisch Advies 

Bijlage(n) Advies externe veiligheid inzake bestemmingsplan Vogelwijk-Valeriuskwartier-Westeinde 
Begrippen- en afkortingslijst externe veiligheid 

212- Ons kenmerk : PV/2014/0063 



Advies Externe Veiligheid inzake Bestemmingsplan "Voqelwijk-Valeriuskwartier- 

Westeinde" 

Algemeen toetsingskader 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 

ongeval voor de omgeving door: 

het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen) 

het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, watenwegen en 

spoorwegen) 

het gebruik van luchthavens. 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger 

door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico's gekwantificeerd, namelijk door 

middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 

onbeschermd verblijft. 

Groepsrisico (GR) 

Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende 

besluiten zijn relevant: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven 

met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. 

2. Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot 

aantal AMvB's. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende 

milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden. 

3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 

Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden 

getoetst aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het 

GR. 

Vogelwijk-Valeiuskwartier-Westeinde 



4. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) 

De cRNVGS is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen 
invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Verantwoordingsplicht 

In het Bevi, Bevb en de cRNVGS is onder andere een verantwoordingsplicht GR 
opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat bepaalde gevallen bij wijziging met 
betrekking tot planologische keuzes moeten worden onderbouwd en verantwoord door 
het bevoegd gezag. 

Vogelwijk-Valeiuskwartier-Westeinde 



Risicobronnen ten aanzien van het bestemmingsplan "Vogelwijk-

Valeriuskwartler-Westelnde" 

Het plangebied omvat de drie voornoemde wijken aan de noordwest kant van 
Leeuwarden. 

De ligging van het plangebied is in figuur 1 weergegeven. 

Figuur 1: begrenzing plangebied 

Uit de professionele Risicokaart blijkt dat in de directe nabijheid van het plangebied 
risicobronnen zijn gelegen waarvan de risicocontouren, de invloedsgebieden, zijn 
gelegen binnen het plangebied (zie figuur 2). 

Figuur 2: risicobronnen binnen plangebied 

De relevante risicobronnen voor het plangebied zijn: 

inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 
Vogelwijk-Valeiuskwartier-Westeinde 



transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

transport van gevaarlijke stoffen over wegen. 

Inrichting waar risicovolle activiteiten plaatsvinden 

LPG-tankstations 

Aan de Harlingerstraatweg 150 in Leeuwarden is LPG-tankstation Shell Marssum 

gevestigd. Dit tankstation ligt binnen het plangebied. De LPG-doorzet van het station is 

in de omgevingsvergunning onderdeel milieu vastgelegd op < 1000 mS/j. De inrichting 

heeft een ondergronds LPG reservoir van 20 m3. De PR 10"^ contouren vallen geheel 

binnen het plangebied. De invloedsgebieden vallen deels over het plangebied (figuur 2). 

Aan de Mr. P.J. Troelstraweg 151 in Leeuwarden is LPG-tankstation Tinq gevestigd. De 

LPG-doorzet van het station is in de omgevingsvergunning onderdeel milieu vastgelegd 

op < 1000 m3/j. De inrichting heeft een ondergronds LPG reservoir van 20 m3. Dit 

tankstation ligt buiten het plangebied. 

De PR 10"^ contouren van voornoemd LPG-tankstation vallen niet over het plangebied. 

De invloedsgebieden vallen voor een klein gedeelte over het plangebied (figuur 2). 

PR 

Conform tabel 1 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 

bedragen de PR 10 *̂  contouren van de afleverzuil, het ondergrondse reservoir en het 

vulpunt van een tankstation in het kader van de ruimtelijke ordening respectievelijk 15 m, 

25 m en 45 m. 

Met de transportsector voor LPG en het toenmalige ministerie van VROM is op 22 juni 

2005 een convenant "LPG-autogas^" afgesloten. Belangrijke afspraken uit dit convenant 

betreffen het toepassen van een verbeterde vulslang en het aanbrengen van een 

hittewerende bekleding op de tankauto's. Deze maatregelen zijn eind 2010 doorgevoerd. 

Zoals bovenstaand is aangegeven valt het LPG-tankstation aan de Harlingerstraatweg 

150 binnen het plangebied. 

De PR 10 *̂  contour van de afleverzuil valt geheel binnen de terreingrens van het LPG-

tankstation. De PR 10"*̂  contouren van het reservoir en het vulpunt vallen gedeeltelijk 

buiten de inrichtinggrens. De bestemming van deze gronden is verkeer en groen. Binnen 

de PRIO"^ contouren bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten. 

Het LPG-tankstation aan de Mr. P.J. Troelstraweg 151 is buiten het plangebied gelegen. 

De PR 10"^ contouren van de afleverzuil, het reservoir en het vulpunt vallen niet over het 

plangebied. 

' Convenant LPG autogas d.d. 22 juni 2005 
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Belangrijk is dat in het bestemmingsplan geborgd wordt dat binnen de PR 10"̂  contour 
geen (beperkt) kwetsbare objecten gevestigd kunnen worden. Geadviseerd wordt om te 
borgen dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR 10"® contour kunnen 
worden gevestigd. 

Geconcludeerd kan worden dat het PR van de LPG-tankstations geen belemmering 
vormt voor het onderhavig plan. 

In vloedspebieden 

De invloedsgebieden bedragen 150 meter vanaf het vulpunt en het ondergrondse 
reservoir en vallen deels over het plangebied. Voor het gedeelte van het plangebied dat 
binnen de invloedsgebieden vallen is de bestemming wonen, groen, agrarisch, handel en 
verkeer. 

Toetsing GR 

Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 13, lid 1 van het 
Bevi) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid, 
bestrijdbaarheid van het incident, nut en noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk risico 
reducerende maatregelen. 

Conform artikel 13, lid 3 van het Bevi dient Brandweer Fryslan zich uit te laten over de 
externe veiligheid in relatie tot onderhavig plan. Dit is gebeurd. Er kan derhalve een 
volledige verantwoording van het GR worden gegeven. 

Huidige situatie 

LPG-tankstation Shell Marssum aan de Harlingerstraatweg 150 

Figuur 3: LPG-tankstation 'Marssum' aan de N383 
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Het plangebied ligt grotendeels binnen de invloedsgebieden van 150 m gerekend vanaf 
het LPG-vulpunt en de ondergrondse LPG-tank (zie figuur 3). Binnen het invloedsgebied 
van het reservoir en het vulpunt, wat gelegen is over het plangebied, bevinden zich een 
40-tal woningen (kwetsbare objecten). 

Voor dit LPG-tankstation is met behulp van de LPG-rekentool een GR-berekening door 
het Bureau EVF uitgevoerd. 
De berekening is gebaseerd op de in de omgevingsvergunning vastgelegde doorzet van 
< 1000 m3/jr en het feit dat de tankauto's voor de bevoorrading van LPG zijn voorzien 
van een hittewerende bekleding. Uit de berekening kan worden opgemaakt dat het GR 
laag is en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden (zie figuur 4). 

Zodra de "Haak om Leeuwarden" gerealiseerd is gaat het tankstation verdwijnen. 

LPG groepsrisico berekeningsmodule 
Project Shell Marssum 

Resultaat grafisch weergegeven 
Groepsberekersng 1 Doorzet < 1000 m3/j mot maatregelen 
Groepstjerekerïng 2 
Groepsl3erekernng 3 
GroepsijerekerMng 4 

fl«ntal d o d e l i j k e s i d c t t t o r r e r s 

Figuur 4: FN-curve LPG-tankstation Shell 'Marssum' 
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LPG tankstationTinq aan de Mr. P.J. Troelstraweg 150 (figuur 5) 

Figuur 5: LPG-tankstation 'Tinq' aan de Mr. P.J. Troelstraweg 

Dit LPG-tankstation ligt buiten het plangebied. 
De invloedsgebieden voor het groepsrisico van 150 meter, gerekend vanaf het vulpunt 
en de ondergrondse tank, vallen voor een klein deel over het bestemmingsplan. 

Door adviesbureau Save is voor dit tankstation een groepsrisicoberekening uitgevoerd: 
projectnr: 0236888 100896 - HB91, 28 okt. 2010". 
De berekening voor het GR is gebaseerd op het gebruik van een tankauto met 
hittewerende bekleding. Uit de rapportage blijkt dat het GR in de huidige en toekomstige 
situatie ver onder de onëntatiewaarde ligt. 

Sludy Folder Mi P J 
Troelslraweg 151 Leeuwarden 
Audil No 80353 
Risk Cul-oir 1,0000001 e-UB 
/AvgeVeai 

—Huidige situatie 
—Toekomstige situatie 
—Oriëntatiewaarde 

Frequency of N-» Fataiities/AvgeYeai 

Number of Fatalities (N) 

Figuur 6: FN-curve LPG-tankstation 'Tinq' aan de Mr. P.J. Troelstraweg 

Toekomstige situatie 
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GR t.o.v. nulsituatie 

In casu gaat het om een conserverend bestemmingsplan, waar planologisch geen 
nieuwe ontwikkelingen te venwachten zijn. Het aantal personen binnen de 
invloedsgebieden van de LPG-tankstations neemt conform dit bestemmingsplan niet toe. 
Ten opzichte van de nulsituatie treedt geen wijziging op. 

Geconcludeerd kan worden dat de twee voornoemde LPG tankstations geen 
belemmering vormen voor de hoogte van het GR van onderhavig plan. 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

In en in de nabijheid van het plangebied loopt een hogedruk aardgastransportleiding van 
N.V. Nedertandse Gasunie (hierna: Gasunie). Omdat sprake is van hogedruk 
aardgastransportleidingen is het Bevb van toepassing. De leiding heeft volgens de 
gegevens van Gasunie en de Risicokaart, de volgende kenmerken (figuur 7): 

Hogedruk aardgastransportleid ing 
Eigenaar Leiding-

Naam 
Diameter 
(mm) 

Druk 
(bar) 

1% Letaliteitszone 
(invloedsgebied) in 
(m) 

100% Letaliteitszone 
in (m) 

Gasunie N503 159 40 70 50 
Figuur 7: Overzicht hogedruk aardgastransportleiding 

Invloedsgebied 

De 1% letaliteitszone (het invloedsgebied) van de transportleiding valt (deels) over het 
plangebied. In figuur 8 wordt het invloedsgebied van de hogedruk 
aardgastransportleiding die door het plangebied loopt visueel met een bruine contour 
weergegeven. De transportleidingen zelf worden met een aqua kleur weergegeven. De 
blauw gekleurde transportleiding betreft de leiding waar het om gaat. De 100% 
letaliteitszones worden niet weergegeven. 
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Figuur 8: invloedsgebied aardgastransportleiding 

Hoewel door de aardgastransportleidingen transport van gevaartijke stoffen plaatsvindt 
valt alleen het invloedsgebied van de aardgastransportleiding over het plangebied. 

Wanneer een plan in het gebied tussen de 100% en 1% letaliteitszone ligt dient een 
beperkte verantwoording van het GR plaats te vinden. Bij een beperkte verantwoording 
dienen de volgende elementen betrokken te worden: de personendichtheid binnen het 
invloedsgebied, de hoogte van het GR, de bestrijdbaarheid/beperking van de omvang 
van een incident en de zelfredzaamheid. 

Als een plangebied binnen de 100% letaliteitszone valt dan dient een volledige 
verantwoording van het GR plaats te vinden. Dit houdt in dat, naast bovengenoemde 
aspecten, ook gekeken wordt naar de maatregelen ter beperking van het GR, andere 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en de mogelijkheden 
en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het GR in de nabije toekomst. 
Het object in het plangebied ligt voor wat betreft de transportleiding deels binnen de 100 
% letaliteitszone. Dit houdt in dat er een volledige verantwoording van het GR dient 
plaats te vinden. 

Met behulp van het rekenprogramma CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt 
aan de nsiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb. 
Het resultaat van een berekening bestaat uit PR-contouren en een FN-curve voor het 
GR. 
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PR 

Het Bevb stelt dat geen kwetsbare objecten mogen voorkomen binnen de 10-6 
contouren van leidingen waarin gevaartijke stoffen worden getransporteerd. Als dat toch 
het geval is dan is er sprake van een zogenaamd knelpunt. De leidingbeheerder is 
verplicht zodanige maatregelen te treffen dat zulke knelpunten vóór 1 januan 2014 
worden opgeheven. 

In het kader van het Bevb is de PR 10-6 contour relevant. Uit zowel het 
rekenprogramma CAROLA als uit de professionele Risicokaart is gebleken dat geen 
sprake is van een PR 10-6 contour. Een PR 10-6 contour wordt visueel met een gele 
contour weergegeven. In figuur 9 is echter te zien dat geen sprake is van een gele 
contour. Wel is sprake van een PR 10-7 contour (groene kleur). In het kader van het 
Bevb wordt deze contour in casu buiten beschouwing gelaten. De transportleiding wordt 
met een blauwe kleur weergegeven. 

yP . • • • • il'iBuwi. jntatn 

1 CJ l£-4 < PR O • UH 13 
H n < PR < s •is-5 • PfÈB 
9 B lÊ-6 < PR < l t s U 
1 S < PR < lE-6 B • IE'7 B 
I I Ü lE^ < PR < lt-7 

-

Figuur 9: PR contouren 

Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleiding geen belemmenng 
vormt voor het PR van onderhavig plan. 

Belemmeringenstrook 

Conform artikel 14, lid 1 van het Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te 
geven van de in het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende 
belemmenngenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De 
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belemmenngenstrook bedraagt, bij leidingen met een druk t/m 40 bar, tenminste 4 meter 
aan weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding. 

Toetsing GR 

Indien sprake is van een planologische procedure dient, naast de numeneke waarde van 
het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van de onëntatiewaarde en de 
toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, ter beoordeling van het GR en de 
verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1 van het Bevb) ook gekeken te worden 
naar kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid van het incident, nut 
en noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk nsico reducerende maatregelen. 

Ligging GR to.v. oriëntatiewaarde 

De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij 
een PR-contour. 

Wel bestaat voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van ruimtelijke plannen de 
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor 
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen dat het Bevb dat 
voorschrijft. Uit het voorgaande is gebleken dat de hogedruk aardgastransportleiding de 
nsicobron is. 

Huidige situatie 

Het invloedsgebied van de aardgastransportleiding valt over het plangebied. 

De bepaling van de aanwezige personen binnen de invloedsgebieden van de 
aardgastransportleiding is enerzijds gebaseerd op het aantal personen per eenheid 
genoemd in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsnsico van november 2007 
(hierna : Handreiking) en anderzijds gebaseerd op de aantallen personen per hectare 
genoemd in deze Handreiking. 

In de Handreiking staat beschreven dat voor de functie Wonen gerekend kan worden 
met 2,4 personen per woning. Voor een agrarisch bedrijf geldt hetzelfde. In casu 
betekent dit dus dat gerekend dient te worden met 2,4 personen per woning/agransch 
bedrijf. Verder staat in de Handreiking voor een aantal objecten aangegeven met welke 
fractie aanwezigheid standaard gerekend wordt. In figuur 10 zijn de 
bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden weergegeven. 

Type gebied Bevolkingsdichtheid 

(personen/ha) 

Woongebieden Buitengebied 1 
Rustige woonwijk 25 
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Drukke woonwijk 70 

Industnegebieden Personeelsdichtheid laag 

Midden 

5 

40 
Figuur 10: Bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden 

Voor bebouwing waarvan bekend is hoeveel personen zich in het pand bevinden wordt 
gerekend met de daadwerkelijke aantallen. Voor bebouwing waarvan niet bekend is 
hoeveel personen zich in het pand bevinden wordt gerekend met een indicatieve 
aanname. 

Van de Gasunieaardgastransportleiding N503 is het GR berekend. Voor de GR-
berekening is rekening gehouden met de volgende populatie: 

50 personen per ha voor de woonwijk 
40 personen per ha voor het zuidelijke industnegebied 
10 personen per ha voor het noordelijke industriegebied 

Zoals reeds eerder vermeld wordt bij het berekenen van het GR rekening gehouden met 
de aanwezige personen binnen de invloedsgebieden van de aardgastransportleidingen. 
In figuur 11 wordt het resultaat van de berekeningen van de transportleiding 
weergegeven die met behulp van het rekenprogramma CAROLA is gegenereerd. Het 
invloedsgebied van de transportleiding wordt met een bruine contour weergegeven. De 
donkerblauw gekleurde transportleiding betreft de leiding waar het om gaat en het groen 
gekleurde deel betreft het stuk tracé welk het meest impact heeft op het plangebied. 

Figuur 11: Nulsituatie 
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Uit de FN-curve van transportleiding N503, zie figuur 12, kan worden opgemaakt dat er 
sprake is van een GR binnen het invloedsgebied. Het GR is beneden de 
onëntatiewaarde gelegen. 

Groepsrisico 

Figuur 12: FN-curve N503 

Toekomstige situatie 

Toename GR Lo.v. nulsituatie (toekomstige situatie) 

Het aantal personen binnen de invloedsgebieden van risicobronnen neemt conform dit 
bestemmingsplan niet toe. Er is dientengevolge geen toename van het GR. 

Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleiding geen belemmenng 
vormt voor het GR van onderhavig plan. 

Transport van gevaarlijke stoffen over wegen 

Bronnen en afbakening 

Door het plangebied lopen de N383 (Hartingerstraatweg) en de N357 (Valeriusstraat). 
Deze wegen zijn mogelijk relevant in verband met transport van gevaartijke stoffen. 

Toetsingskader bij beoordeling van nsico's van vervoer van gevaartijke stoffen bij 
ruimtelijke ordeningsbesluiten is de cRNVGS. In de cRNVGS is aangegeven dat 
berekeningen uitgevoerd dienen te worden overeenkomstig de conceptversie van de 
Handleiding Risicoanalyse Transport (hierna: HART). In de HART staat uitvoeng 
beschreven op welke wijze de risicoberekening uitgevoerd moet worden. Daarbij wordt 
ook aangegeven welke gegevens (ven/oer en populatie) daarbij ingevoerd moeten 
worden. 

In de cRNVGS is aangegeven dat in sommige gevallen de berekening van het PR en 
het GR achterwege kan blijven. Hiervoor zijn vuistregels in de vorm van 
drempelwaarden voor vervoersaantallen opgesteld die de gebruiker een indicatie geven 
wanneer een nsicoberekening zinvol is. Met de vuistregels kan ingeschat worden of de 
vervoersaantallen, bebouwingsafstanden en/of aanwezigheidsdichtheden te klein zijn 
om tot een overschrijding van grenswaarde of richtwaarde voor het PR dan wel een 
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overschrijding van de onëntatiewaarde of 0,1 maal de onëntatiewaarde voor het GR te 

kunnen leiden. 

De drempelwaarde voor 0,1 maal de onëntatiewaarde voor het GR geeft een indicatie 

dat zeker een GR-berekening moet worden uitgevoerd. 

In vrijwel alle gevallen wordt het GR bepaald door stofcategone GF3 (LPG). Voor de 

uitkomst van de GR-berekening is het dan voldoende nauwkeurig om de 

bevolkingsdichtheid te inventanseren tot 300 meter van de as van de weg. 

De Harlingerstraatweg (N383) is voor een gedeelte eenzijdig en voor een gedeelte 

tweezijdig bebouwd. Het betreft een weg die gedeeltelijk buiten de bebouwde kom is 

gelegen, waar maximaal 80 km/uur gereden mag worden, en gedeeltelijk binnen de 

bebouwde kom is gelegen, waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden. De 

dichtstbijzijnde bebouwing ligt op een afstand van circa 25 m meter van de weg. De 

maximale dichtheid is 40 personen per ha. 

De Valenusstraat (N357) is voor een gedeelte eenzijdig en voor een gedeelte tweezijdig 

bebouwd. Voorts betreft het een weg binnen de bebouwde kom, waar maximaal 50 

km/uur gereden mag worden. De dichtstbijzijnde bebouwing ligt op een afstand van circa 

25 m meter van de weg. De maximale dichtheid is 40 personen per ha. 

In het kader van het Fries Uitvoenngsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010^ is in 

2006 en 2010 een onderzoek uitgevoerd naar het vervoer van gevaartijke stoffen door 

de provincie Fryslan. Dit onderzoek was gebaseerd op feitelijke tellingen. Het doel 

hiervan was om inzicht te krijgen in deze transportstromen en de mogelijke knel- en 

aandachtspunten voor de veiligheid in de directe omgeving en de ruimtelijke 

ontwikkelingen. In 2010 zijn 130 transporten GF3 per jaar geteld voor de 

Harlingerstraatweg en zijn 130 transporten GF3 per jaar geteld voor de Valenusstraat. 

PR 

Volgens de bijlage van de HART heeft een weg binnen de bebouwde kom geen 10-6 

contour. 

Volgens HART heeft een weg buiten de bebouwde kom geen 10-6 contour wanneer het 

aantal GF3 transporten per jaar lager is dan 500. In casu zijn 130 transporten per jaar 

geteld. Er is geen sprake van een 10-6 contour. 

GR 

Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens stoffen bevat uit de 

categoneën LT3^, GT4'' of GT5^, dan zal een RBM-II berekening uitgevoerd moeten 

worden. Hiervan is geen sprake. 

2 

Rapportage "Vervoer van gevaarlijke stoffen door Fryslan" d.d. 20 december 2010 
^ Toxische vloeistoffen, bijvoorbeeld acroleïne 
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Wanneer de vervoersstroom gevaartijke stoffen in tankwagens met stofcategorie GF3 
minder is dan 10 maal de drempelwaarde in tabel 6 van de bijlage van de HART wordt 
de onëntatiewaarde van het GR niet overschreden. Het aantal GF3 transporten bedraagt 
maximaal 130. De minimale afstand tussen de weg en de bebouwing is 20 meter, de 
maximale dichtheid is 50 p/ha. 

Aangezien sprake is van twee verschillende wegen, met verschillende 
maximumsnelheden, bebouwingen en bevolkingsdichtheden wordt uitgegaan van het 
worst case scenano. Dit houdt in een weg buiten de bebouwde kom, tweezijdig 
bebouwd, maximum snelheid 80 km/uur, een personendichtheid van 50 personen per 
hectare en een afstand tot de as van de weg tot bebouwing van 20 meter. 

In tabel 6 van de HART (tweezijdige bebouwing) staat beschreven dat 530 transporten 
GF3 nodig zijn om tot een overschrijding van 10% van de onëntatiewaarde te komen en 
5300 transporten om de oriëntatiewaarde te overschrijden. In 2010 zijn 130 transporten 
per jaar geteld. Dit betekent dat het aantal GF3 transporten minder is dan de 
drempelwaarde uit tabel 6 van de HART. De 10% van de oriëntatiewaarde wordt niet 
overschreden. 

Geconcludeerd kan worden dat het transport van gevaartijke stoffen over de 
Hartingerstraatweg en de Valenusstraat geen belemmenng vormt voor het 
bestemmingsplan. 

Brandweer Fryslan 

Door Brandweer Fryslan is advies uitgebracht omtrent de externe veiligheid. 
Aangezien het zich hier handelt om een conserverend plan, ziet Brandweer Fryslan af 
van de mogelijkheid tot het opstellen van een repressief advies. 
Het advies is bij de verantwoording van het GR betrokken. 

Verantwoording GR 

Naast de numeneke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1, van het 
Bevb) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten. 

Naast de numeneke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de onëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan ook gekeken te worden naar 
kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid van het incident, nut en 
noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk nsicoreducerende maatregelen. 

Toxische gassen, bijvoorbeeld zwaveldioxide 
^ Toxische gassen, bijvoorbeeld chloor of stikstofdioxide 
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Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde 

Huidige situatie (nulsituatie) 

De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij het 
PR. Wel bestaat voor de gemeente bij het vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen de 
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor 
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied van een nsicovolle activiteit. Uit het 
voorgaande is gebleken dat de volgende risicobronnen relevant zijn voor het GR: 

LPG tankstation(s): Tinq,mr. P.J. Troelstraweg 151: 
Shell, Harlingerstraatweg 150, Marssum 

Hogedruk Aardgastransportleiding 

Uitgaande van het conserverende karakter van het bestemmingsplan hoeft, op basis van 
het Bevi, het vervoer van gevaarlijke stoffen niet nader verantwoord te worden. 

Toekomstige situatie 

Het aantal personen binnen de invloedsgebieden van risicobronnen neemt conform dit 
bestemmingsplan niet toe, omdat dit bestemmingsplan een conserverend 
bestemmingsplan is, er is dan ook geen sprake van een toename van het GR in de 
toekomst. 

Bestrijding en beperking van rampen 

Aangezien het zich hier handelt om een conserverend plan, ziet Brandweer Fryslan 
geen aanleiding om verdere opmerkingen in dit kader te maken. 

Bereikbaarheid 

Het plangebied is op meerdere zijden ontsloten, het plangebied is over het algemeen 
voldoende bereikbaar. 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het 
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). 
Dit is in dit kader specifiek van belang voor de kwetsbare objecten en verminderd 
zelfredzame personen binnen deze objecten. 
Binnen het invloedsgebied verblijven, in pnncipe, geen verminderd zelfredzame 
personen. 

Mogelijkheden om Groepsrisico te verlagen/optimaliseren 

De doorzet van LPG in de vergunningen van de LPG-tankstations op <500 m3/jr vast te 
leggen. 
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Het GR wordt in de toekomst lager/geoptimaliseerd doordat het Shell LPG tankstation 
Marssum na realisatie van de 'Haak om Leeuwarden' zal verdwijnen. Voorts zal het GR 
naar verwachting in de toekomst lager/geoptimaliseerd worden doordat het transport van 
gevaartijke stoffen na de realisatie van de 'Haak om Leeuwarden ' en de 'Noord-west 
Tangent' over de Hartingerstraatweg en de Valeriusstraat zal afnemen. 

Nut en noodzaak van de ontwikkeling / Tijdsaspect 

Het bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en dient daarom geactualiseerd te worden. 
De situatie is hierbij tevens op de externe-veiligheidsaspecten beoordeeld. 
Zoals hiervoor ook aangegeven vindt er geen overschrijding plaats van de 
onëntatiewaarde voor het GR en wordt de zelfredzaamheid voldoende geacht. 

Conclusie 

Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen nsico's nooit voor 100% 
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal 
een restnsico blijven bestaan. 

Met behulp van het uitvoeren van de verantwoordingsplicht voor het GR en het advies 
van Brandweer Fryslan, dient het bevoegd gezag zich uit te spreken over de 
aanvaardbaarheid van het restrisico. Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico 
dient ook het belang van de ontwikkeling meegewogen te worden. 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmenng vormt 
voor de haalbaarheid van voortiggend plan. 

Geadviseerd wordt: 
om in het bestemmingsplan te borgen dat binnen PR 10"̂  contouren geen 
(beperkt)kwetsbare objecten worden toegestaan; 

- conform artikel 14, lid 1 van het Bevb de ligging van de in het plangebied 
aanwezige buisleiding alsmede de daarbij behorende belemmenngenstrook ten 
behoeve van het onderhoud van de buisleiding in het bestemmingsplan weer te 
geven. 
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Begrippen en afkortingen externe veiligheid: 

Basisnet weg/water/spoor 

Het Basisnet is een routenetwerk voor transport van gevaartijke stoffen over 

spoorwegen, vaarwegen en rijkswegen. Het Basisnet moet een robuust routenetwerk 

vormen waann een duidelijke keuze tussen het spanningsveld van transport, economie 

en ruimtelijke ordening is aangebracht. Het Basisnet wordt ontworpen voor de 

middellange termijn (tot 2020). Elke route/elk traject krijgt daartoe een vervoersplafond 

in de vorm van een nsicoruimte en afhankelijk daarvan een veiligheidszone. 

Belemmeringenstrook 

Een strook van 5 meter aan weerszijden van een buisleiding, ten behoeve van 

onderhoud, waarbinnen in pnncipe geen bebouwing toegestaan is. 

(Beperkt) kwetsbare functies/objecten 

In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid innchtingen (Bevi) zijn (beperkt) kwetsbare 

objecten gedefinieerd (http://wetten.overheid.nl/BWBR0016767). Hieronder volgen de 

meest voorkomende objecten: 

beperkt kwetsbare functies/objecten: 

o.a. verspreid liggende woningen, bedrijfswoningen, kleinere kantoorgebouwen, 

horeca, winkels, sporthallen, kampeerterreinen en bedrijfsgebouwen; 

kwetsbare functies/objecten: 

o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kinderdagverblijven, 

grote (meer dan 1500 m^ opp) kantoorgebouwen, horeca en winkelcomplexen. 

Groepsrisico (GR) inrichting 

GR: cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overtijden als 

rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en 

een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaartijke 

afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Anders gezegd geeft het GR weer wat de 

kans is op het overtijden van een groep personen ten gevolge van een ongeval bij een 

bedrijf. 

Voor het GR is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er de zogeheten onëntatiewaarde, 

deze dient door het bevoegde gezag (de vergunningverlener, zijnde de provincie of de 

gemeente) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het GR. Deze onëntatie-

waarde is de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 

10"̂  per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10'*̂  per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke 

slachtoffers van ten hoogste 10"̂  per jaar. In onderstaand figuur is een FN-diagram 

weergegeven met daann als voorbeeld een FN-curve en tevens de onëntatiewaarde. 
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FN-curve voor het GR 

GR transportroute 

Het GR is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of meer 
personen in de omgeving van een transportroute in één keer dodelijk slachtoffer wordt 
van een ongeval op die transportroute. 

Voor het GR is een onëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is van het aantal 
dodelijke slachtoffers per kilometer transportroute. Deze oriëntatiewaarde is de kans op 
een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar, met de 
kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per 
jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten 
hoogste 10-8 per jaar. 

GR aandachtsgebied 

Gebied van 200 meter rondom de infrastructuur (weg, water, spoor) waarbinnen het 

bevoegd gezag bij ruimtelijke relevante besluiten een GR afweging moet maken. 



Invloedsgebied/ effectafstand/ inventarisatieafstand 

Het gebied waann personen worden meegeteld bij de GR-berekening. De grens van dit 

gebied wordt bepaald door de 1% letaliteitgrens, ofwel de afstand waarop nog 1% van 

de blootgestelde mensen in de omgeving als gevolg van een ongeval met gevaartijke 

stoffen op de infrastructuur komt te overtijden. Voor LPG-tankstations geldt een vaste 

afstand voor het invloedsgebied (100% letaal) van 150 meter. 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 

Met een QRA worden de externe risico's bepaald vanwege de activiteiten met en de 

opslag van gevaarlijke stoffen bij een bedrijf. 

Overschrijdingsfactor 

De overschrijdingsfactor is de maximale verhouding tussen de FN-curve en de 

onëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in 

hoeverre de onëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdings-

factor kleiner dan één geeft aan dat de FN-curve onder de onëntatiewaarde blijft, bij één 

waarde groter dan een wordt de onëntatiewaarde overschreden. 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het PR is het nsico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken 

en onbeschermd op die plaats bevindt, overtijdt als rechtstreeks gevolg van een 

calamiteit met een gevaartijke stof. De norm voor het plaatsgebonden nsico in 

Nedertand is in beginsel een kans van 1 op de miljoen per jaar (ofwel 10'^ per jaar). 

De grenswaarde voor het plaatsgebonden nsico is de contour waarvoor het 

plaatsgebonden risico een waarde heeft van delO'^/j (de zogenaamde PR 10'^contour). 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

Een zogenaamd PAG houdt rekening met de effecten die kunnen ontstaan door een 

ongeval met een zeer brandbare vloeistof in een zone rond de infrastructuur (weg, 

water, spoor). De zone bedraagt 30 meter voor een weg en spoor en 25 meter voor 

water. 

Risicocontour 

Een nsicocontour geeft aan hoe groot in de omgeving de overtijdenskans is door een 

ongeval met een risicobron. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone 

hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het 

nsico kleiner. 

Toetsingsafstand 

Onder de toetsingsafstand wordt verstaan de afstand waarbinnen de aard van de 

omgeving moet worden nagegaan. 
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Figuur 1.1. - Ligging van het bestemmingsplangebied Valeriuskwartier en Westeinde in de stad 

Leeuwarden.
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1. Inleiding 
 

De gemeente Leeuwarden is voornemens een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het 

bestemmingsplangebied Leeuwarden – Valeriuskwartier en Westeinde. Het nieuwe 

bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit betekent dat in het bestemmingsplangebied 

geen nieuwe ontwikkellocaties zijn opgenomen. Bij het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan dienen globaal de wettelijk beschermde natuurwaarden in het gebied te 

worden beschreven en is ook een toetsing aan de natuurwetgeving nodig. Deze notitie bevat: 

  

 Een beknopte beschrijving van de ecologische waarden binnen de grenzen van het nieuwe 

bestemmingsplan. Daarbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de Ecologische 

Basiskaart van de gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011). Daarnaast zijn 

andere informatiebronnen geraadpleegd (recente verspreidingsatlassen en websites) en 

heeft een oriënterend veldbezoek plaatsgevonden op 27 februari 2014.  

 Een advisering over mogelijke knelpunten met ecologische wet- en regelgeving ten aanzien 

van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, die opgenomen kunnen worden in het nieuwe 

bestemmingsplan. 

 

 

2. Omschrijving bestemmingsplangebied 
 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in het noordwestelijk deel van de 

bebouwde kom van Leeuwarden. Het omvat de woonwijken Valeriuskwartier en Westeinde en 

wordt begrenst door de ‘Meester P.J. Troelstraweg’/ ‘Valeriusstraat’ (N357) aan de oostzijde en 

de ‘Harlingerstraatweg’ aan de zuidzijde. Zie voor de ligging van het bestemmingsplangebied 

figuur 1.1. 

 

Het bestemmingsplangebied bestaat voor het grootste deel uit bebouwing en infrastructuur. In 

de tuinen en plantsoenen is opgaande begroeiing aanwezig. Het overige deel van het 

plangebied bestaat uit sportvelden, winkelcentra, parkeergelegenheid en oppervlaktewater.   

 

3. Beschermde natuurwaarden 
 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de wettelijk beschermde natuurwaarden 

(gebieden en soorten) die aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het bestemmingsplangebied.  

3.1  Natuurbeschermingswet: beschermde gebieden 

Het bestemmingsplangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de ‘Groote Wielen’, dat op ongeveer 5 km afstand ten 

oosten van het bestemmingsplangebied ligt. Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor 

verscheidene belangrijke natuurwaarden, waarvoor in het ontwerpbesluit 

instandhoudingsdoelen zijn gesteld. Dit betreft habitattypen (vegetaties), Noordse woelmuis, 

Bittervoorn, Meervleermuis, verschillende soorten steltlopers, ganzen en eenden. Overige 

Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstanden tot het plangebied en zijn daardoor niet 

relevant voor deze ecologische beoordeling. 
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Voor de meeste aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’ 

geldt, dat er geen ecologische relaties bestaan met het plangebied. Alleen bij de 

Meervleermuis, die foerageert in de Groote Wielen en zijn verblijfplaatsen heeft in gebouwen in 

de omgeving, is het niet op voorhand uit te sluiten dat in gebouwen in het plangebied 

verblijfplaatsen van deze soort aanwezig zijn. Ook kunnen (delen van) vliegroutes aanwezig 

zijn en kan het plangebied deel uitmaken van foerageergebied van Meervleermuis.  

3.2 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Het bestemmingsplangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook rust 

op het gebied geen bescherming op grond van overige wet- en regelgeving ten aanzien van 

natuurgebieden (ganzenfoerageergebieden, gebied van openheid en rust voor weidevogels). 

3.3 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

Gezien de grote oppervlakte binnen het plangebied die ingenomen wordt door bebouwing en 

verharding, kan hier slechts een klein aantal beschermde soorten mogelijk geschikt leefgebied 

vinden.  

 

Hieronder is per soortgroep besproken welke wettelijk beschermde soorten mogelijk van het 

bestemmingsplangebied gebruik maken. Naast de resultaten van het veldbezoek aan het 

plangebied, zijn gegevens grotendeels ontleend aan de Ecologische Basiskaart van de 

gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011). Deze basiskaart bevat informatie over 

alle soortgroepen in Leeuwarden. Verder is de volgende literatuur geraadpleegd: de Bruyne 

2004, Kalkman 2004, Peeters et al. 2004, Timmermans et al. 2004, Bos et al. 2006, EIS et al. 

2007, Bouwman et al. 2008 (betreffende ongewervelde diersoorten), Delft et al. 2011, 

www.ravon.nl (betreffende amfibieën en reptielen), Melis 2012
1 

(informatie over vissen) en
 

Melis 2012
2
 (betreffende zoogdieren). Ook is gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde 

ecologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden binnen of in de nabije omgeving van het 

bestemmingsplangebied (Greve 2012, de Vries 2013, Stoker 2012).  

 

Planten 

Binnen het plangebied komt volgens de verspreidingsbronnen een aantal beschermde 

plantensoorten voor, namelijk het licht beschermde Grasklokje, Gewone dotterbloem en de 

Zwanenbloem (www.waarneming.nl; Biezenaar & Miedema 2011). Ook zijn de middelzwaar 

beschermde Daslook en Rietorchis in het verleden binnen het plangebied waargenomen 

(www.waarneming.nl; Biezenaar & Miedema 2011). Het grootste deel van de begroeiing is 

aangeplant en er is nauwelijks of geen gelegenheid voor natuurlijk gevormde vegetaties. 

Hierdoor en door het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen, kan worden 

aangenomen dat binnen het plangebied geen andere beschermde plantensoorten voorkomen. 

 

Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en de ecologische randvoorwaarden die (veelal ‘kritische’) 

wettelijk beschermde ongewervelde diersoorten aan hun omgeving stellen, wordt verwacht dat 

in het bestemmingsplangebied geen wettelijk beschermde ongewervelde diersoorten 

voorkomen.  

 

Vissen 

In de omgeving van het bestemmingsplangebied zijn waarnemingen bekend van de 

middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde Bittervoorn (Melis 
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2012
1
). Het is op voorhand niet uit te sluiten dat deze soorten ook in waterlopen binnen het 

plangebied aanwezig zijn. Andere beschermde vissoorten worden niet binnen het plangebied 

verwacht, omdat niet wordt voldaan aan de habitateisen van deze soorten.  

 

Amfibieën 

In de directe omgeving van het bestemmingsplangebied komt alleen een aantal licht 

beschermde soorten voor, zoals Gewone pad, Bruine kikker, Meerkikker en Kleine 

watersalamander. De waterpartijen in het plangebied kunnen eventueel geschikt zijn voor deze 

soorten, waardoor deze ook binnen het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Er worden geen 

middelzwaar- of zwaar beschermde amfibieënsoorten in het plangebied verwacht, omdat het 

plangebied niet voldoet aan de habitateisen van deze soorten. Bovendien komen deze soorten 

niet voor in de directe omgeving van het plangebied. 

 

Reptielen 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen binnen het bestemmingsplangebied worden er 

geen reptielen verwacht in het gebied. 

 

Vogels 

In het bestemmingsplangebied is opgaande begroeiing van bomen en struiken aanwezig. 

Daardoor zullen hier broedende vogels van stad en park kunnen voorkomen, zoals Merel, Vink, 

verscheidene soorten mezen, Heggenmus, Winterkoning en Roodborst. In het stedelijk gebied 

kunnen ook soorten tot broeden komen in of aan huizen, zoals Huiszwaluw, Huismus en 

Gierzwaluw of broeden in bomen zoals Roek of Ransuil. In de oevervegetatie van  

watergangen kunnen soorten als Wilde eend, Waterhoen, Meerkoet en Fuut tot broeden 

komen.  

 

Vleermuizen 

Er zijn volgens de verspreidingsgegevens acht verschillende vleermuissoorten in de gemeente 

Leeuwarden waargenomen. Deze zijn: Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone 

dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis 

en Gewone grootoorvleermuis. Een aantal van deze soorten kan het plangebied gebruiken als 

deel van hun leefgebied. Het gaat om Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Laatvlieger, Meervleermuis en Watervleermuis. De overige  vleermuissoorten worden niet in 

het bestemmingsplangebied verwacht, omdat de omgeving niet aan de habitateisen van deze 

soorten voldoet.  

  

Voor vleermuizen zijn drie elementen van het leefgebied te onderscheiden die van groot belang 

zijn voor de functionaliteit ervan. Deze zijn: verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. 

Het bestemmingsplangebied kan ten aanzien van deze drie elementen van belang zijn voor 

bovengenoemde soorten.  

 

Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 

gebouwen en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, 

bomen, bunkers en kelders. De vleermuissoorten die meestal verblijfplaatsen in gebouwen 

gebruiken, zijn Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis. Een soort die 

verblijfplaatsen in boomholten gebruikt, is de Watervleermuis. Ruige dwergvleermuis is een 

soort die zowel verblijfplaatsen heeft in gebouwen als in bomen.  
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De meeste bomen in het plangebied zijn te jong, te dun of staan te geïsoleerd om 

verblijfplaatsen van vleermuizen te herbergen. Mogelijk kan in een enkele boom een 

individueel mannetje van bijvoorbeeld Ruige dwergvleermuis een paarverblijfplaats hebben. Er 

zijn binnen het plangebied ook oude bomen aanwezig, vooral op de begraafplaatsen. Hierin 

kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Er zijn in het bestemmingsplangebied 

veel potentieel geschikte locaties voor vleermuisverblijfplaatsen in gebouwen aanwezig. 

Geconcludeerd kan worden dat in het plangebied verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig 

zijn, namelijk in (spouwmuren van) woningen.  

 

Foerageergebied 

De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Binnen het 

plangebied  is een diversiteit aan biotopen aanwezig, zodat de verschillende soorten hier in 

principe geschikt foerageergebied vinden. Nabij de bebouwing kunnen soorten foerageren als 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Boven de watergangen kan 

Watervleermuis en mogelijk in beperkte mate Meervleermuis foerageren.  

 

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen 

om zich te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, 

boomsingels en (oevers van) sloten en andere waterpartijen. Meervleermuis en 

Watervleermuis gebruiken vooral vliegroutes die boven water liggen, de overige soorten maken 

gebruik van bovengenoemde elementen boven land.  

 

Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn lijnvormige doorgaande structuren 

aanwezig. Op locaties waar niet al te veel lichtuitstraling is, kunnen vliegroutes van 

vleermuizen aanwezig zijn. Het gaat hier om een aantal bomenrijen en watergangen. De 

watergangen in Westeinde zijn zeer geschikt voor vliegroutes van Watervleermuis en 

Meervleermuis.  

 

Overige beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving komen naast vleermuizen ook andere zoogdiersoorten voor waarop 

verschillende wettelijke beschermingsregimes van toepassing zijn. Hieronder is per 

beschermingsregime besproken welke zoogdieren gebruik kunnen maken van het plangebied. 

 

Licht beschermde zoogdiersoorten 

Binnen het bestemmingsplangebied komen waarschijnlijk verscheidene licht beschermde 

zoogdieren voor, zoals Egel, Mol, en verschillende (spits)muizensoorten (Melis 2012
2
). Het valt 

te verwachten dat enkele van deze soorten ook in het plangebied geschikt leefgebied hebben 

gevonden.  

 

Middelzwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving van het bestemmingsplangebied komt de middelzwaar beschermde 

Steenmarter voor, die gedurende de laatste decennia een uitbreiding van het leefgebied laat 

zien, waarbij ook stedelijk gebied niet wordt geschuwd. Het is niet uitgesloten dat binnen het 

plangebied verblijfplaatsen van Steenmarter aanwezig zijn. Ook kan het plangebied deel 

uitmaken van het foerageergebied van deze soort. 
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Zwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de ruime omgeving van het bestemmingsplangebied komen de zwaar beschermde 

Waterspitsmuis en Noordse Woelmuis voor. Deze soorten worden echter niet binnen het 

plangebied verwacht door het ontbreken van geschikte biotopen.  

 

4. Effectbepaling en Beoordeling  
 

In dit hoofdstuk is nagegaan of er bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen in het 

bestemmingsplangebied negatieve effecten kunnen ontstaan op wettelijk beschermde 

natuurwaarden. Hierbij wordt ook aangegeven bij welke type ingreep er (mogelijk) sprake is 

van negatieve effecten en hoe er gehandeld dient te worden indien er sprake is van een 

(potentieel) knelpunt met de natuurwetgeving. In paragraaf 4.1 is aandacht besteed aan 

wettelijk beschermde gebieden (Natura 2000-gebied, EHS, overige gebiedsbescherming) en in 

paragraaf 4.2 aan soortbescherming (Flora- en faunawet).   

4.1 Natuurbeschermingswet: Voortoets 

 

Een activiteit die buiten een Natura 2000-gebied plaatsvindt, kan op twee manieren invloed 

hebben op de aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied. Als eerste kan vanuit 

het plangebied verstoring optreden die tot binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 

reikt (zoals geluidsverstoring en emissie van stoffen). Ten tweede kunnen aangewezen soorten 

die mobiel zijn (zoals vogels en vleermuizen) ook buiten het Natura 2000-gebied voorkomen en 

daar door een activiteit worden verstoord. In beide gevallen kan dan sprake zijn van een 

conflict met de Natuurbeschermingswet. 

 

De afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’ is tamelijk groot 

en de tussenliggende oppervlakte wordt ingenomen door gebouwen en infrastructuur. 

Daardoor zullen ingrepen binnen het plangebied waarschijnlijk niet leiden tot effecten op de 

aangewezen natuurwaarden binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied 'Groote Wielen'. 

Om die reden veroorzaakt het nieuwe bestemmingsplan geen conflict met de 

Natuurbeschermingswet ten aanzien van deze aangewezen natuurwaarden. 

 

Meervleermuis 

Van een ecologische relatie is sprake wanneer Meervleermuizen, die foerageren binnen het 

Natura 2000-gebied 'Groote Wielen', gebruikmaken van verblijfplaatsen en vliegroutes in het 

bestemmingsplangebied. Hieronder worden mogelijk optredende effecten verder uitgewerkt. 

 

Verblijfplaatsen van Meervleermuis 

Het is niet uitgesloten dat in het bestemmingsplangebied gebouwen voorkomen met daarin 

verblijfplaatsen van Meervleermuis. Bij afbraak van dergelijke gebouwen ontstaat een negatief 

effect op de populatie en dus een conflict met de Natuurbeschermingswet. Bij sloop of 

renovatie van potentieel geschikte gebouwen binnen het plangebied moet dan ook eerst 

worden bepaald of verblijfplaatsen van Meervleermuis in de betreffende gebouwen aanwezig 

zijn. Mochten er verblijfplaatsen worden aangetoond, dan is het in dat geval noodzakelijk om 

een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aan te vragen. Hierbij is er 

mogelijk ook sprake van een passende beoordeling. 
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Vliegroutes van Meervleermuis 

Een (bouw)project kan verstoring veroorzaken van vliegroutes binnen het plangebied, die voor 

Meervleermuizen een verbinding vormen tussen verblijfplaatsen in gebouwen (binnen of buiten 

het plangebied) en het Natura 2000-gebied. Bij verstoring van dergelijke vliegroutes ontstaat 

een negatief effect op de populatie en dus een conflict met de Natuurbeschermingswet. 

Vliegroutes van Meervleermuizen kunnen onder andere worden verstoord door het ontstaan 

van onderbrekingen (zoals dat optreedt door het dempen van watergangen en de kap van 

bomenrijen) en door verstoring door licht (zoals door het gebruik van extra (straat)verlichting en 

andere buitenlampen). Mogelijke vliegroutes van Meervleermuis binnen en nabij het 

plangebied kunnen aanwezig zijn boven de watergangen en mogelijk langs bomen, tuinen en 

plantsoenen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij deze elementen worden aangetast of 

verstoord, moet vooraf worden bepaald of er sprake kan zijn van negatieve effecten ten 

aanzien van vliegroutes van Meervleermuis. Wanneer voldoende rekening kan worden 

gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vliegroutes van Meervleermuis, is nader 

vleermuisonderzoek niet nodig. 

 

Bij het optreden van negatieve effecten is een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet nodig. Mogelijk is er dan ook sprake van een passende beoordeling. 

 

Foerageergebied van Meervleermuis 

Het is niet uitgesloten dat de watergangen in het bestemmingsplangebied deel uitmaken van 

het foerageergebied van Meervleermuis. Bij aantasting van deze elementen verdwijnt mogelijk 

een deel van het foerageergebied van Meervleermuis, waardoor de functionaliteit van de in de 

omgeving aanwezige verblijfplaatsen ten aanzien van foerageergebied in het geding kan 

komen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij deze elementen worden aangetast of verstoord 

(verlichting), moet vooraf worden bepaald of er sprake kan zijn van negatieve effecten ten 

aanzien van foerageergebied van Meervleermuis.  



Conclusie Natuurbeschermingswet 

 Bij verstorende werkzaamheden aan gebouwen dient te worden bepaald of daardoor 

verblijfplaatsen van Meervleermuizen worden aangetast die een ecologische relatie hebben 

met het Natura 2000-gebied Groote Wielen. 

 Bij ingrijpende werkzaamheden nabij waterpartijen, bomenrijen of plantsoenen dient te 

worden voorkomen dat eventueel aanwezige vliegroutes of foerageergebied van 

Meervleermuis worden aangetast. Hierboven is beschreven welke maatregelen daarbij van 

belang zijn. Wanneer daar niet aan kan worden voldaan, is nader onderzoek noodzakelijk 

naar de aanwezigheid van vliegroutes of foerageergebied van deze soort. Mocht er sprake 

zijn van negatieve effecten, dan is het noodzakelijk om een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet aan te vragen. Mogelijk is er dan ook sprake van een passende 

beoordeling. 

 Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de Natuurbeschermingswet ten 

aanzien van de overige aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied ‘Groote 

Wielen’. 
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4.2 Flora- en faunawet: beschermde soorten 

 

Licht beschermde soorten 

In het plangebied komt een aantal licht beschermde planten- amfibieën- en zoogdiersoorten 

voor. Voor deze licht beschermde soorten geldt bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen 

een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Eventuele 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de kaders van het nieuwe bestemmingsplan 

veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde 

soorten uit de genoemde soortgroepen.  

 

Planten 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling zal eerst moeten worden nagegaan of er middelzwaar 

beschermde plantensoorten in het gebied voorkomen. Indien het geval, dan kan de ingreep 

zonder ontheffing van de Flora- en faunawet worden uitgevoerd, mits er volgens een 

goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. In een gedragscode staat aangegeven hoe de 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd om negatieve effecten zo veel mogelijk te 

beperken. Dit komt vaak neer op het verplaatsen van individuele planten. Overigens is het in 

het kader van de zorgplicht wenselijk om bij een ruimtelijke ingreep ook licht beschermde 

planten te verplaatsen. 

 

Vissen 

Indien in het plangebied ruimtelijke ingrepen plaatsvinden aan oppervlaktewater, ontstaan 

mogelijk negatieve effecten op het leefgebied van de middelzwaar beschermde Kleine 

modderkruiper en/of de zwaar beschermde Bittervoorn. In dat geval ontstaat een conflict met 

de Flora- en faunawet. Voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen is het daarom noodzakelijk om 

vast te stellen of genoemde vissoorten in het betreffende water voorkomen. In het geval dat 

Bittervoorn wordt aangetroffen, dient vooraf aan de ingreep een ontheffing ex artikel 75 van de 

Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Bij aanwezigheid van Kleine modderkruiper 

kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een door het ministerie van EZ 

relevante en goedgekeurde gedragscode. In dat geval is een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet niet nodig. 

 

Conclusie vissen 

Het is noodzakelijk om bij ruimtelijke ingrepen in het oppervlaktewater onderzoek te doen naar 

de aanwezigheid van wettelijk beschermde vissoorten. Indien deze worden aangetroffen dan is 

bij zwaar beschermde soorten een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig. 

 

Vogels 

Hoewel het plangebied voor het merendeel uit bebouwing en verharding bestaat, is er 

opgaande begroeiing aanwezig in de tuinen en plantsoenen die geschikt broedgebied bieden 

voor vogels van stad en park. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied moet volgens de 

Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en 

faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een 

broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van broedgevallen is niet toegestaan 

vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. De meest zekere optie is het plannen van de 
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werkzaamheden buiten het broedseizoen. Er kan eventueel vooraf aan het broedseizoen 

worden gestart met de werkzaamheden, waardoor broedpogingen in het werkgebied 

achterwege zullen blijven door de verstoring die daarvan uitgaat. Ook kunnen vooraf aan het 

broedseizoen eventueel geschikte broedplaatsen worden verwijderd en dienen broedgevallen 

verder te worden voorkomen door geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan, door 

bijvoorbeeld zandhopen en kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch 

vogels tot broeden komen die door de werkzaamheden kunnen worden verstoord, dan ontstaat 

er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt 

worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en).  

 

Jaarrond beschermde nesten 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 

leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 

geldt een aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond 

zijn beschermd. Deze lijst is indicatief en niet uitputtend. Van enkele soorten die op deze lijst 

staan kunnen in het plangebied nestplaatsen aanwezig zijn, zoals Huismus, Gierzwaluw, 

Ransuil of Roek. Indien deze nestplaatsen en/of de functionele leefomgeving daarvan door 

ruimtelijke ingrepen verdwijnen of ongeschikt worden, ontstaat mogelijk een conflict met de 

Flora- en faunawet. In dat geval moet door een deskundige een zogenaamde 

‘omgevingscheck’ worden uitgevoerd. In een dergelijk onderzoek wordt bepaald of er 

voldoende gelegenheid voor de soort is om zelfstandig een vervangende nestplaats te vinden 

in de omgeving. Indien dit niet het geval is, dient, voor zover dit mogelijk is, een vervangende 

nestplaats worden aangeboden. Ook is er dan een ontheffing ex artikel 75 in het kader van de 

Flora- en faunawet nodig. 

 

Conclusie Vogels 

De bestemmingen in het nieuwe plangebied veroorzaken geen knelpunt de Flora- en faunawet 

ten aanzien van vogels, mits verstoring van broedvogels uitblijft.  

 

Bij ruimtelijke ingrepen waarbij sprake is van sloop van gebouwen en/of de kap van bomen, 

dient vooraf te worden bepaald of er jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels worden 

aangetast. Indien het geval, dan dient er een zogenaamde 'omgevingscheck' te worden 

uitgevoerd en dienen mitigerende en compenserende maatregelen te worden uitgevoerd. Ook 

is er een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig. 

 

Vleermuizen 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en 

faunawet en zijn vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor alle Bijlage IV-soorten geldt 

sinds 26 augustus 2009, dat een ontheffing op basis van het wettelijke belang ‘ruimtelijke 

ontwikkeling’ niet meer wordt verleend. Bij mogelijke conflicten met de Flora- en faunawet 

moeten daarom zoveel mogelijk maatregelen worden getroffen om negatieve effecten tegen te 

gaan. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed, de overige 

zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod.  
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Verblijfplaatsen 

Door de afbraak van gebouwen, de kap van bomen en/of  door andere vormen van verstoring 

(zoals lichtverstoring) ontstaat een conflict met de Flora- en faunawet wanneer verblijfplaatsen 

van vleermuizen daardoor worden benadeeld. Binnen het plangebied zijn hoogstwaarschijnlijk 

verblijfplaatsen aanwezig. Het kan dan gaan om verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Meervleermuis en Laatvlieger. Wanneer het niet zeker is of 

vleermuisverblijfplaatsen in het geding zijn, is onderzoek naar de aanwezigheid van deze 

verblijfplaatsen noodzakelijk (zie ook paragraaf 4.1 met betrekking tot Meervleermuis). Dit 

onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de eisen van het door het Ministerie van EZ 

vastgestelde vleermuisprotocol.  

 

Vliegroutes 

Binnen het bestemmingsplangebied ‘Valeriuskwartier en Westeinde’ is er kans op de 

aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen. Indien bij ruimtelijke ingrepen rekening wordt 

gehouden met deze vliegroutes, is er geen knelpunt met de Flora- en faunawet. Dit betekent 

dat lijnvormige landschapselementen die als vliegroute geschikt zijn, worden behouden. Ook is 

het noodzakelijk om lichtverstoring van vliegroutes te voorkomen.  

 

Foerageergebied 

In het bestemmingsplangebied is foerageergebied aanwezig van vleermuizen. Het gaat om 

watergangen, tuinen, plantsoenen, etc. De watergangen maken mogelijk ook deel uit van het 

foerageergebied van Meervleermuis en Watervleermuis. Bij aantasting van de genoemde 

elementen verdwijnt mogelijk een deel van het foerageergebied van vleermuizen, waardoor de 

functionaliteit van de in de omgeving aanwezige verblijfplaatsen ten aanzien van 

foerageergebied in het geding kan komen. Indien in de omgeving voldoende foerageergebied 

aanwezig is, veroorzaken de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet. 

 

In veel gevallen treedt bij ruimtelijke ontwikkeling geen substantiële aantasting van bestaand 

foerageergebied op, omdat de meeste vleermuizen die boven land foerageren een uitgebreid 

foerageergebied hebben en de oppervlakte van de locatie waar de ingreep plaatsvindt, in 

verhouding daarmee (zeer) klein is.  

 

Conclusie vleermuizen 

 Bij verstorende werkzaamheden aan gebouwen en/ of bomen dient te worden bepaald of 

door de werkzaamheden verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast.  

 Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten 

aanzien van vliegroutes van vleermuizen, mits deze niet worden aangetast als gevolg van 

lichtverstoring of het wijzigen van aanwezig lijnvormige elementen (bomenrijen, lanen, 

watergangen). Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het noodzakelijk om 

vleermuisonderzoek uit te voeren. Een dergelijk onderzoek heeft tot doel om na te gaan hoe 

groot de aantasting is en wat de omvang is van compenserende maatregelen die dan nodig 

zijn. 

 Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt naar verwachting geen conflict met de Flora- en 

faunawet ten aanzien van foerageergebied van vleermuizen, omdat er voldoende alternatief 

foerageergebied beschikbaar blijft in de omgeving.  
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Overige zoogdiersoorten 

 

Steenmarter 

De bestemmingen in het nieuwe bestemmingsplan leiden in principe niet tot conflicten met de 

Flora- en faunawet ten aanzien van de Steenmarter. Wanneer bij ruimtelijke ingrepen in het 

plangebied gebouwen worden gesloopt of rigoureuze kap- en snoeiwerkzaamheden worden 

uitgevoerd, kunnen (tijdelijke) verblijfplaatsen van de middelzwaar beschermde Steenmarter 

verloren gaan. Voorafgaand aan dergelijke ingrepen moet worden vastgesteld of er 

verblijfplaatsen van deze soort aanwezig zijn. Indien de soort wordt aangetroffen, ontstaat 

mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Een conflict kan dan worden voorkomen, door 

de werkzaamheden uit te voeren volgens een door het ministerie van EZ goedgekeurde 

gedragscode. Indien niet wordt gewerkt volgens een gedragscode en/of er zijn in de omgeving 

geen alternatieve verblijfplaatsen voor de Steenmarter aanwezig, dan dient voor de ingreep 

een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Overige dan de 

bovengenoemde ruimtelijke ingrepen in het plangebied veroorzaken geen conflict met de Flora- 

en faunawet ten aanzien van Steenmarter. 

 

5. Conclusies 
 

Deze ecologische beoordeling van het nieuwe bestemmingsplan Leeuwarden– 

Valeriuskwartier en Westeinde leidt tot de volgende conclusies: 

 

Gebiedsbescherming 

Voortoets volgens de Natuurbeschermingswet 

 Indien bij ruimtelijk ingrepen gebouwen worden gesloopt, is het noodzakelijk om na te gaan  

of daardoor verblijfplaatsen van Meervleermuizen worden aangetast. 

 Bij ingrijpende werkzaamheden nabij waterpartijen of bomenrijen, dient te worden 

voorkomen dat eventueel aanwezige vliegroutes en foerageergebied van Meervleermuis 

worden aangetast. Wanneer daar niet aan kan worden voldaan, is nader onderzoek 

noodzakelijk naar de aanwezigheid van vliegroutes en foerageergebied van deze soort. 

 Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de Natuurbeschermingswet ten 

aanzien van de overige aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied ‘Groote 

Wielen’. 

 

Overige vormen van gebiedsbescherming 

Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de wet- en regelgeving ten 

aanzien van overige vormen van gebiedsbescherming (Ecologische Hoofdstructuur, 

aangewezen ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied). 

 

Soortbescherming 

 Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet, mits 

voorkomen wordt dat verstoring en aantasting optreedt van de volgende soorten: 

 Daslook 

 Rietorchis 

 Kleine modderkruiper 

 Bittervoorn 
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 Broedvogels 

 Jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels 

 Vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied) 

 Steenmarter 

 

Wanneer bovengenoemde soorten door een ruimtelijke ingreep worden verstoord en/of 

aangetast, dan is, afhankelijk van het beschermingsregime, een ontheffing nodig in het kader 

van de Flora- en faunawet, of dient er te worden gewerkt volgens een goedgekeurde 

gedragscode.  
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Bestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Harlingerstraatweg en Meester P. J. Troelstraweg 

Vastgesteld 

 

 

 

Bijlage 5: Ruimtelijke Kwaliteitskaart 
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Bijlage 1 
 
Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen 
 
Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Het betreft wijzigingen van de regels en de verbeelding.  
 
Ambtshalve wijzigingen van de regels  
 
De regels van het bestemmingsplan Tussen Harlingerstraatweg en Mr. P.J. Troelstraweg                                                                                                    
worden als volgt aangepast (zie ook bijlage vastgesteld bestemmingsplan):  
 
1. Artikel 20 Waarde – Beschermd stadsgezicht wordt als volgt aangevuld: 
 
20.2 Bouwregels 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt de volgende regel: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', zal (zullen) de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
een hoofdgebouw in de gevellijn worden gebouwd.  

 
20.3 Afwijken van de bouwregels 

a. Het gevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2 
in die zin dat een hoofdgebouw achter c.q. voor de gevelbouwgrens wordt gebouwd, mits 
geen onevenredige verstoring optreedt in de gevelwand waarin de betreffende gevel zich 
bevindt.  

 
Een klein gedeelte van het plangebied ligt binnen het beschermd stadsgezicht. Het bestemmingsplan 
is consoliderend en gericht op het behoud en de versterking van de waarden van het beschermd 
stadsgezicht. Voor het beschermd stadsgezicht is een dubbelbestemming opgenomen. Deze 
dubbelbestemming is behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd 
voor het behoud, herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het 
gebied en zijn bebouwing. In de dubbelbestemming worden regels gesteld aan de bebouwing.  
 
Ook de gevellijn is in het beschermd stadsgezicht bepalend. Dat betekent dat bij eventuele 
nieuwbouw gebouwen in de gevellijn gebouwd moeten worden. Daarmee blijft ook het verloop van 
de gevels in stand. Deze bepaling was abusievelijk niet in het bestemmingsplan opgenomen.  
 
2. Artikel 29 Overige regels wordt als volgt aangepast: 
Op 18 november 2014 is de ‘Reparatiewet BZK 2014’ aangenomen. In deze wet worden de 
bepalingen van de Woningwet geschrapt die de grondslag vormen voor het opnemen van 
stedenbouwkundige voorschriften in de Bouwverordening. Een belangrijk stedenbouwkundig 
voorschrift is de opgenomen verplichting dat ten behoeve van het parkeren van auto’s in voldoende 
mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Aangezien de regeling vervalt kan niet meer 
worden verwezen naar de bouwverordening. Artikel 29 Overige regels wordt als volgt aangepast: 
 
29.1 Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet 
worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in 
voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.  

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde 
beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid. 



c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 
onevenredige afbreuk doet aan: 
1. Het bebouwingsbeeld; 
2. De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
3. De cultuurhistorische waarden; 
4. De landschappelijke waarden; 
5. De milieusituatie; 
6. De natuurlijke waarden; 
7. De sociale veiligheid; 
8. De verkeersveiligheid; 
9. De watersituatie; 
10. De woonsituatie; 
11. De parkeersituatie.  

 
De overige aspecten die genoemd werden in artikel 29 Overige regels (bereikbaarheid van gebouwen 
door wegverkeer, bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, het bouwen bij 
hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen en de ruimte tussen 
bouwwerken) komen ook te vervallen. Inmiddels worden deze aspecten via andere regelingen zoals 
het Bouwbesluit, dubbelbestemmingen en nadere eisen gereguleerd.  Voor deze aspecten hoeft geen 
aparte regeling opgenomen te worden.  

 
Ambtshalve wijzigingen van de verbeelding  
 
De verbeelding van het bestemmingsplan Tussen Harlingerstraatweg en Mr. P.J. Troelstraweg wordt 
als volgt aangepast:  
 
1. Daar waar het plangebied is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht is de gevellijn op de 

plankaart aangeduid.  Zie ook wijziging artikel 20 van de regels. Het gaat om de volgende 
adressen: 

o Harlingerstraatweg 2, 2a en 2b 
o Spanjaardslaan 168, 170, 170a en 172 
o Pelikaanstraat 1a t/m 1d 
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