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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het proces van stedelijke vernieuwing is een jaren durend proces, waarbij 
de Vrijheidswijk geen uitzondering is. De vrijheidswijk is zowel qua steden-
bouwkundige structuur als qua differentiatie van woningtypen een typisch 
voorbeeld van hoe er midden jaren zestig en begin jaren zeventig over het 
ontwikkelen en bouwen van nieuwe wijken werd gedacht. In het begin was 
de Vrijheidswijk een gewilde wijk om te wonen. Echter eerder dan voorzien, 
al begin jaren tachtig, veranderde de situatie. De verwachtingen over de 
groei van inwoners bleven uit en er waren te veel woningen gebouwd. 
Het woningaanbod, woonoppervlak, wooncomfort, voorzieningenniveau en 
de woon- en leefomgeving in de Vrijheidswijk bleken niet divers en aan-
trekkelijk genoeg, met name voor gezinnen en hogere inkomensgroepen. 
Deze doelgroepen trokken weg en maakten plaats voor studenten, alleen-
staanden, allochtonen en mensen die moesten rondkomen van een laag 
inkomen of een uitkering. De onevenwichtige bevolkingsopbouw ging al 
snel ten koste van de sociale binding en het voorzieningenniveau in de 
wijk. Alleen een grondige herstructurering zou verdere achteruitgang van 
de wijk tegen kunnen gaan. Deze herstructurering wordt in fasen uitge-
voerd, waarbij Zuidwest als eerste deelgebied wordt opgepakt.  
 
De herstructurering van dit gebied heeft tot gevolg dat er voor dit gebied 
een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Het voorontwerp heeft 
in juni 2005 ter inzage gelegen. De provincie Fryslân heeft besloten artikel 
19, lid 2 WRO van toepassing te verklaren op het conceptbestemmings-
plan. Via de ex artikel 19, lid 2 WRO procedure is een groot deel van de 
woningen gerealiseerd. Daarvoor was het niet nodig dat er een vastgesteld 
bestemmingsplan lag. Een deel moet dus nog gerealiseerd worden. Echter 
met het ingaan van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008, is de 
artikel 19 procedure vervallen. Voor de nog te realiseren woningen is daar-
om wel een vastgesteld bestemmingsplan nodig.  
Door het bestemmingsplan Vrijheidswijk Zuidwest verder in procedure te 
brengen, ligt er voor het gehele plangebied een actuele planologische re-
geling. 

1.2 Het plangebied 

Het plangebied is ingeklemd tussen de Ringweg (prof. Mr. P.S. Gerbran-
dyweg (zuidzijde)), de Dokkumer Ee (westzijde), de woningen langs de 
Verzetsstraat en Konvooistraat (oostzijde) en de Krijn van der Helmstraat 
(noordzijde). Het ligt in de zuidwesthoek van de Vrijheidswijk en grenst aan 
de Bloemenbuurt / Oldegalileën en indirect aan Bilgaard.  
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Figuur 1. Ligging Vrijheidswijk Zuidwest 

 

1.3 Leeswijzer 

De toelichting is als volgt opgezet: 
Hoofdstuk 2:  dit hoofdstuk geeft een overzicht van het beleidskader waar-

binnen de voorziene ontwikkelingen in het plangebied dienen 
te passen. Hier wordt ingegaan op het provinciaal en ge-
meentelijk beleid; 

Hoofdstuk 3: in dit hoofdstuk wordt in het bijzonder het beleid ten aanzien 
van water op verschillende schaalniveaus uiteen gezet; 

Hoofdstuk 4: dit hoofdstuk geeft een overzicht van omgevingsaspecten 
waaronder milieuaspecten; 

Hoofdstuk 5: dit hoofdstuk biedt inzicht in de gehanteerde planuitgangs-
punten en beschrijft tevens op welke wijze deze zijn vertaald 
in de stedenbouwkundige inrichting; 

Hoofdstuk 6: de Planbeschrijving geeft een toelichting op het juridische 
systeem; 

Hoofdstuk 7: dit hoofdstuk geeft aan wat de uitvoerbaarheid van het plan 
is. 

 

 

 
 

 Status: Vastgesteld / 29-06-09   
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2. BELEIDSKADER 

2.1 Rijksbeleid 

Wat betreft het rijksbeleid gaat het om het algemene kader ten aanzien van 
de inrichting van de ruimte voor wonen, werken, verkeer, recreatie, natuur 
en water. Dit ruimtelijke beleid van het rijk is vastgelegd in de Nota Ruimte 
(2006). Deze Nota Ruimte - Ruimte voor ontwikkeling van de Ministeries 
van VROM, LNV, VenW en EZ bevat een strategische visie op de ruimte-
lijke ontwikkeling van Nederland tot het jaar 2020 met een doorkijk naar 
2030.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Neder-
land. Meer specifiek richt de Nota Ruimte zich op vier algemene doelen:  
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden; 
 borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten).  

 
Voor dit bestemmingsplan is de bevordering van krachtige steden van be-
lang. Hier hoort bij de verbetering van de leefbaarheid en sociaal-economi-
sche positie van steden. Om een eenzijdige sociaal-economische samen-
stelling van de bevolking te voorkomen, stimuleert het rijk meer variatie in 
het woningaanbod. Dit vraagt enerzijds om verdichting tot hoogstedelijke 
en anderzijds om verdunning tot groene milieus. Dit voorkomt de trek van 
de midden en hoge inkomens uit de stad. Tegelijkertijd blijft stedelijke ver-
nieuwing en herstructurering nodig om de leefbaarheid te vergroten. 

2.2 Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 “Om de kwaliteit fan de romte”  
In het Streekplan Fryslân 2007 (vastgesteld door Provinciale Staten op 13 
december 2006) wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provin-
cie aangegeven.  
 
De provincie Fryslân zet meer dan voorheen in op de verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit bij veranderingen in het gebruik en de inrichting van de 
ruimte. Ruimtelijke kwaliteit dient zowel voor economische, sociale als cul-
turele belangen en is daarmee voor alle functies in Fryslân essentieel. Met 
ruimtelijke kwaliteit wordt bedoeld dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen 
en in de uitvoering, expliciet de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde worden toegevoegd aan de omgeving. 
 
Wonen 
De provincie zet in op concentratie van de woningbouw in de bundelings-
gebieden van de stedelijke centra Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, 
Sneek, Harlingen en Dokkum.  
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Hiermee beoogt de provincie onder meer een gevarieerde bevolkings- en 
huishoudensamenstelling voor de leefbaarheid in de stedelijke centra, 
waarbij ook hogere inkomensgroepen aan de stad worden gebonden. 
 
Wenjen 2000+: “Fan mear nei better” 
Het woonbeleid van de provincie is verwoord in de notitie Wenjen 2000+: 
“Fan mear nei better” (juli 2002). De doorwerking van het Streekplan 2007 
in het woonbeleid moet nog verder vorm krijgen. 
 
De provincie voert een strakke regie voor wat betreft de woningbouw in de 
provincie, waarbij de aandacht voor de bestaande woningvoorraad voorop 
zal staan en gemeenten (zeker in de stadsregio) hun woningbouwbeleid op 
elkaar moeten afstemmen.  
 
Het kwaliteitsbeleid gericht op de woonconsument komt nog meer centraal 
te staan. Herstructurering blijft voorop staan en nieuwbouw wordt aan de 
herstructureringsopgave gekoppeld. Er dient meer aandacht te zijn voor 
duurzaam bouwen, ruimtelijke kwaliteit en ruimtegebruik. De verhouding 
tussen huur en koop wordt steeds belangrijker. 
Er wordt bovendien sterker ingezet op het huisvesten van specifieke doel-
groepen die een kwetsbare positie innemen op de woningmarkt. De aan-
dacht zal in het bijzonder gericht moeten worden op starters, ouderen, 
zorgbehoevenden en asielzoekers/statushouders. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

De provincie Fryslân heeft in 1996 richtgetallen aan alle gemeenten toege-
kend voor woningbouw in de jaren 1993-2010 die in 2001 zijn herzien. Om 
deze richtgetallen te mogen benutten, dient iedere gemeente haar visie op 
het wonen in een woonplan op te nemen. Voor de gemeente Leeuwarden 
geldt dat er bij het opstellen van beleid ten aanzien van het wonen een 
goede afstemming plaatsvindt met de omringende gemeenten uit de stads-
regio. Daarom is een Koepelnotitie Woonplannen Stadsgewest Leeuwar-
den opgesteld, met als doel om het wonen in het stadsgewest aantrekkelij-
ker te maken en de positie van Leeuwarden hierbinnen te versterken. Hoe 
dit vormgegeven wordt met herstructurerings- en uitbreidingsplannen, werkt 
de gemeente verder zelf uit. 

2.4 Beleid ten aanzien van de Vrijheidswijk 

Er zijn verschillende beleidsstukken geschreven op gemeentelijk niveau ten 
aanzien van de stedelijke vernieuwing en tevens op het gebied van de Vrij-
heidswijk. Eén van deze plannen was de Kadernota Stedelijke Vernieuwing 
uit 1999. Dit Kaderplan bevat een analyse van de problemen en kansen in 
de bestaande stad en geeft de weg aan hoe dit procesmatig aangepakt 
moet worden. Hierin is onder andere beleid beschreven ten aanzien van 
het volkshuisvestingsprogramma, keuzes ten aanzien van stedelijke ver-
nieuwing en een integraal programma waar aandacht is voor de sociale 
component en bewonersparticipatie. 
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In de Ontwikkelingsvisie Vrijheidswijk (2001) zijn verder de hoofdlijnen aan-
gegeven van het volkshuisvestingsprogramma en de doelen die gehaald 
moesten worden in de Vrijheidswijk.  
Daarnaast is ook globaal aangegeven welke stedenbouwkundige invulling 
voor ogen staat en wat de verdere planning is. 
Voor de corporatie is het aannemen van de Ontwikkelingsvisie Vrijheidswijk 
en nota’s daaromheen het startsein geweest om te starten met de herhuis-
vesting en sloop in de Vrijheidswijk, met als start de Vrijheidswijk Zuidwest.  
De kern van het uit te voeren herstructurerings- en stedenbouwkundig plan 
in de Vrijheidswijk is het wijkontwikkelingsplan (juli 2002). 
De eerste uitwerking van het deel Zuidwest was de “Nota van Uitgangs-
punten” en het “Stedebouwkundig plan voor de Vrijheidswijk Zuidwest” (juli 
2002). De “Scan Vrijheidswijk” is een actualisatie van beleidsstukken die 
voorheen voor Leeuwarden en de Vrijheidswijk waren opgesteld. 

2.5 Kadernota Stedelijke Vernieuwing 

In de Kadernota Stedelijke Vernieuwing wordt aangegeven dat het ge-
meentelijke beleid aangaande het wonen zich zal richten op de (zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve) inhaalslag waar de gemeente voor staat. De 
woningvoorraad zou zo weer beter moeten aansluiten bij de vraag en er 
dient met name een beter aanbod voor de midden- en hogere inkomens te 
worden gerealiseerd. Bij deze inhaalslag moet de aandacht enerzijds wor-
den gericht op de bestaande voorraad in de stad (herstructurering) en an-
derzijds op de nieuwe uitleggebieden rond de stad (nieuwbouw). Herstruc-
turering en nieuwbouw moeten op elkaar worden afgestemd. Voor wat be-
treft de bestaande voorraad is de prioriteit gelegd op onder andere de Vrij-
heidswijk. 
 
Voor het plangebied is het beleid uitgewerkt in de vorm van een Wijkont-
wikkelingsplan Vrijheidswijk. In dit wijkontwikkelingsplan wordt aangegeven 
dat er een grote inspanning nodig is voor de Vrijheidswijk. Om de verpau-
pering hier tegen te gaan, is een ingrijpende aanpak met maatregelen als 
sloop en nieuwbouw, renovatie en woningverbetering en tenslotte verkoop 
van huurwoningen noodzakelijk. 

2.6 Woonplan Leeuwarden 

Onder tussen is het ‘Woonplan Leeuwarden, optimaal wonen voor ieder-
een’ vastgesteld in 2004. Het plan staat niet op zichzelf, maar hangt samen 
met andere gemeentelijke beleidsnota’s. Het is onder meer een vervolg op 
het Kaderplan Stedelijke Vernieuwing. De doelstellingen zijn als volgt: 
1. uitdagende maar realistische nieuwbouwproductie (2003 - 2007): 
2. blijven bedienen van de woningvraag van huishoudens met midden- en 

hoge inkomens. 
3. meer nieuwbouw van goedkope koopwoningen en sociale huurwonin-

gen. 
4. specifieke aandacht voor studentenhuisvesting. 
5. meer keuzevrijheid voor de woonconsument. 
6. kleinschalige maar integrale aanpak bij stedelijke vernieuwing. 
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In de Vrijheidswijk wordt op grote schaal verbeterd, gesloopt en nieuw ge-
bouwd. Er worden 460 woningen gesloopt en het gebied wordt opnieuw in-
gericht met 220 woningen. Er komen vrijstaande en twee-onder-één-kap 
huizen aan water en langs groenstroken. Bovendien worden er rijtjeswo-
ningen en appartementen gebouwd. Het merendeel van de nieuwbouw is 
koopwoning (vanaf € 160.000). Nieuw Wonen Friesland ontwikkelt het plan. 

2.7 Beroeps- en bedrijfsuitoefening 

De hoofdfunctie in het plangebied is en blijft het wonen. Bij de gemeente 
Leeuwarden komen echter ook wel verzoeken binnen om een deel van de 
woningen voor een andere functie dan het wonen te mogen gebruiken.Ten 
behoeve hiervan is in september 1999 de nota De beroeps- en bedrijfsuit-
oefening in woningen tegen het licht opgesteld. Ten aanzien van dergelijke 
verzoeken waren al diverse criteria opgesteld.  
Na evaluatie van dit beleid zijn de criteria iets aangepast. De aangepaste 
criteria, zoals in de nota verwoord, worden in dit bestemmingsplan overge-
nomen. Zo mag er als gevolg van de beroeps- en bedrijfsuitoefening aan 
huis geen enkele hinder voor de woonomgeving optreden. Bij de beoorde-
ling van de mate van hinder worden het woningtype en karakter van de 
buurt betrokken. Het uiterlijk van de woning mag niet worden aangetast en 
de bestemming wonen mag niet feitelijk worden gewijzigd.  
De regeling voor bijgebouwen mag slechts worden verruimd wanneer dit 
stedenbouwkundig verantwoord is en er dient voldoende bergruimte over te 
blijven in de woning.  
Van de oppervlakte die voor een andere functie wordt gebruikt, mag maxi-
maal 10% voor detailhandel van ter plaatse vervaardigde non-food of aan 
de activiteit verwante artikelen dienen. De activiteit moet (mede) door de 
eigenaar of een bewoner worden uitgevoerd. Het ruimtebeslag moet be-
perkt zijn tot maximaal 30% van de woning, maar mag niet meer dan 50 m² 
bedragen.  

2.8 Wijkontwikkelingsplan 

Het wijkontwikkelingsplan geeft een beschrijving van de huidige en toe-
komstige situatie en de hieruit voortvloeiende veranderingsopgave, daar-
naast geeft het een omschrijving van de uit te voeren maatregelen en pro-
jecten (woningbouw, infrastructuur, openbare ruimte, sociaal, economisch 
en voorzieningen), inclusief fasering. 
Het uitgangspunt van dit plan is een fraaie, aantrekkelijk ingerichte en vei-
lige wijk met goede voorzieningen. Het gaat om een brede variatie aan wo-
ningen en meer woonruimte voor gezinnen en ruime wooncarrièremogelijk-
heden voor alle bewoners. Gezamenlijk resulterend in meer sociale sa-
menhang in de wijk. Om de gewenste, integrale herstructurering van de 
Vrijheidswijk vorm te geven, werd in juli 2002 het Wijkontwikkelingsplan 
Vrijheidswijk door de gemeente vastgesteld. 
 
De wijk uit de jaren ’60 en ’70 bestaat uit de voor die tijd kenmerkende be-
bouwing bestaande uit seriematige hoog- en laagbouw met verschillende 
woonvormen (stempelstructuur) en een hiervan afgeleid stratenpatroon.  



04-37-05 blz 7 
 
 

 
 
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest Buro Vijn B.V. 
Status: Vastgesteld / 29-06-09  

De wijk voldoet echter niet meer aan de huidige eisen en de wijk is ook 
sterk achteruitgegaan. Dit is de reden dat de wijk wordt geherstructureerd. 
Het wijkontwikkelingsplan vormt het draaiboek voor de herstructurering 
voor de gehele Vrijheidswijk te Leeuwarden. De eenzijdige bevolkingssa-
menstelling waaronder veel studenten, allochtonen, werkzoekenden en uit-
keringsgerechtigden, wijkbewoners, die over het algemeen niet echt ver-
bonden zijn met de wijk zorgen over het algemeen niet voor een sterke so-
ciaal-economische situatie. Als er niets gebeurt in de Vrijheidswijk, zal de 
negatieve spiraal zich onverminderd doorzetten. Leegstand in de toekomst 
dreigt en het gevoel van onveiligheid zal toenemen. Het gevaar dreigt dat 
de Vrijheidswijk een wijk wordt voor de kansarmen. Het Ontwikkelingsplan 
voorziet dan ook in maatregelen op de volgende verschillende gebieden: 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, sociaal-economisch én beheer en 
veiligheid. Ook wordt er een programma opgesteld op het gebied van voor-
zieningen en een multifunctioneel centrum.  
 
De Vrijheidswijk krijgt een totaal andere uitstraling met laagbouw en groen 
en water in de wijk en een nieuw centrum met voorzieningen. Een ruim en 
diverse aanbod van koop- en huurwoningen moet er voor zorgen dat de 
wijk een gezonde bevolkingsopbouw krijgt. 
In Vrijheidswijk Zuidwest wordt de vervangende nieuwbouw fasegewijs ge-
realiseerd en is bestemd voor middeninkomens en indien mogelijk hogere 
inkomens. Er zullen overwegend koopwoningen worden gebouwd. 
 
In het wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk is het plan opgedeeld in deelge-
bieden. De keuze voor deelgebieden vloeit voort uit de omvang van de wijk, 
bestemmingsplan technische overwegingen, de planfasering, de eigen-
domssituatie van de woningvoorraad en uit financiële beheersoverwegin-
gen. De indeling in deelgebieden bestaat uit: 
1. Vrijheidswijk Zuidwest 
2. Vrijheidswijk Zuidoost 
3. AZC terrein 
4. Vrijheidswijk Noordoost 
5. Vrijheidswijk Noordwest 
6. Lekkumerweg 
7. Vrijheidswijk Centrumgebied 
8. De delen van de wijk waar het woningbestand onveranderd blijft zoals 

de S. Schootstrastraat, de Verzetslaan en de Lekkumerweg, die in dit 
plan niet ingedeeld zijn bij de genoemde deelgebieden. 

 
Dit bestemmingsplan is gericht op de Vrijheidswijk Zuidwest. 

2.9 Stedenbouwkundig plan Vrijheidswijk Zuidwest 

Het stedenbouwkundig plan “Vrijheidswijk Zuidwest” is onderdeel van het 
wijkontwikkelingsplan voor de stedelijke vernieuwingswijk Vrijheidswijk en 
is tevens onderdeel van de stedelijke vernieuwing in Leeuwarden Noord, 
project “Noordrand” geheten. Het is het eerste grootschalige vernieuwings-
project, waarbij voor een aaneengesloten gebied een ingrijpende transfor-
matie zal plaatsvinden.  
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Alle huidige woningen aldaar worden gesloopt en vervangen door nieuw-
bouw. De belangrijkste stedenbouwkundige uitgangspunten zijn: 
• het zo optimaal mogelijk benutten van de kansen vanuit de omgeving 

van het plangebied voor de structuur en de directe woonomgeving; 
• het water neemt in het plan een belangrijke plaats in. Daarbij wordt uit-

gegaan van een bevaarbare waterverbinding met de Dokkumer Ee en 
centraal in het gebied een waterpartij; 

• de bebouwing nabij de kruising van de Dokkumer Ee en de Ringweg 
dient een forsere bouwmassa te krijgen; 

• het plangebied is een woongebied met voornamelijk grondgebonden 
woningen.  

 
Het stedenbouwkundig ontwerp van het plangebied moet dusdanig worden 
ingevuld dat een gefaseerde ontwikkeling mogelijk is. 

2.10 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

Ten aanzien van de verkeersstructuur is het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan (10 februari 2003) uitgangspunt en het Duurzaam Veilig Ver-
keersbeleid dat bedoeld is om het verkeer in en om de stad structureel vei-
liger te maken. Het doel is om meer duidelijkheid en uniformiteit in de in-
richting van het wegennet te creëren. Ten behoeve hiervan is een onder-
verdeling van wegen in verkeersaders en verkeersluwe gebieden gemaakt. 
Voor woongebieden gaat het GVVP uit van het optimaliseren van de ver-
keersveiligheid en het beperken van de verkeershinder. Dit wordt bereikt 
door het realiseren van verblijfsgebieden in de vorm van 30 km/uur-zones. 
Het plangebied is in het GVVP geheel als verblijfsgebied aangewezen met 
de bijbehorende inrichting als 30 km/uur-zone. 
 
In het GVVP is aangegeven dat het wenselijk is dat de Prof. Gerbrandyweg 
te zijner tijd verdubbeld wordt. 
 
 



04-37-05 blz 9 
 
 

 
 
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest Buro Vijn B.V. 
Status: Vastgesteld / 29-06-09  

3. WATER 

3.1 Inleiding 

Als gevolg van de verwachte klimaatverandering is het aspect water de af-
gelopen jaren steeds meer op een integrale wijze benaderd. In de startbij-
eenkomst Waterbeleid in de 21e eeuw is in 2001 vastgelegd dat bij de tot-
standkoming van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden met 
de belangen van het water.  
 
Een belangrijke verplichting voor alle plannen en projecten is de Water-
toets. Het doel hiervan is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstel-
lingen meer expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden 
genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en 
besluiten. De ‘winst’ die wordt behaald bij de Watertoets, ligt bij de vroegtij-
dige betrokkenheid van de waterbeheerder en de informatievoorziening. 
Het plangebied valt in het werkgebied van het Wetterskip Fryslân. 
 
In dit hoofdstuk staat beschreven welk beleid ten aanzien van water rele-
vant is voor de Vrijheidswijk. Het beleid ten aanzien van water is op ver-
schillende schaalniveaus vastgesteld. 

3.2 Provinciaal Waterhuishoudingsplan 

In het 2e Waterhuishoudingsplan van Fryslân, Dreaun troch it wetter (2000), 
zijn de hoofdlijnen van het provinciaal waterhuishoudkundig beleid neerge-
legd. Hierin staat de watersysteembenadering centraal, wat inhoudt dat bij 
nieuw te ontwikkelen plannen het watersysteem wordt beschouwd waar-
binnen het betreffende (plan)gebied ligt. Daarnaast richt het 2e Waterhuis-
houdingsplan zich primair op het realiseren van een basisniveau ten aan-
zien van veiligheid, waterkwaliteit, grondwater en inrichting. 

3.3 Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen 

Het waterbeheer in het plangebied is in handen van Wetterskip Fryslân 
Hierbij is het Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen 2001-2004 
(vastgesteld op 19 december 2000) van belang.  
Het doel van de waterschappen is om gezonde en veerkrachtige water-
systemen te realiseren die door inrichting en beheer bijdragen aan een vei-
lig, bewoonbaar en duurzaam Fryslân.  
Dit betekent dat overstromingen moeten worden voorkomen, dat water-
systemen zo gezond en veerkrachtig zijn dat zij een multifunctioneel karak-
ter en duurzaam gebruik kennen en dat het waterpeil en de waterverdeling 
optimaal zijn voor de verschillende gebruiksfuncties van de watersystemen. 
Om deze doelstelling te bereiken worden op allerlei gebieden (waaronder 
veiligheid, afwatering en peilbeheer) maatregelen genomen. Voor het be-
bouwde gebied wordt een gezond en duurzaam ingericht watersysteem 
nagestreefd dat voor meerdere doeleinden geschikt en bruikbaar is.  
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Bij een duurzaam ingericht watersysteem kan worden gedacht aan een 
verbinding tussen het nieuwe water en de bestaande waterpartijen, hierbij 
wordt niet alleen de waterkwaliteit van het nieuwe deel verbeterd, maar 
wordt een grotere totaalkringloop gecreëerd, die groot genoeg is om zonder 
hulp van een pomp voor voldoende natuurlijke doorstroming te zorgen. 
In het Gebiedsdeelplan I WBP Marne-Middelsee wordt voor het Watersys-
teem Leeuwarden als knelpunt aangemerkt dat het waterbeheer in Leeu-
warden niet optimaal is. Als maatregel om dit aan te pakken, is in samen-
werking met de gemeente, de provincie, Wetterskip Fryslân, en de water-
schappen Lauwerswâlden en De Waadkant, de nota De Blauwe Diamant 
opgesteld.  

3.4 Waterbeleid in de Vrijheidswijk Zuidwest 

Naast de doelstelling om het water voor meerdere doeleinden te kunnen 
gebruiken, geeft de Blauwe Diamant ook aan dat de waterkwaliteit wordt 
verbeterd door het invoeren van een duurzaam waterbeheer. Maatregelen 
in het kader hiervan (onder andere de verbetering van de riolering door het 
plaatsen van bergbezinkbassins) worden in de stedelijke vernieuwingsop-
gave meegenomen. Het voorliggende bestemmingsplan maakt dergelijke 
maatregelen binnen de bestemmingsregeling(en) mogelijk. 
 
Wetterskip Fryslân is de laatste jaren in het kader van waterplan de Blauwe 
Diamant ook nauw betrokken geweest bij het maken van een waterplan 
voor een duurzaam watersysteem in het Stedelijke Vernieuwingsbeleid 
Vrijheidswijk. Door het verbinden van nieuwe en bestaande waterpartijen in 
de wijk met de Ee en de Bonkevaart kan een robuust watersysteem met 
een natuurlijke doorstroming ontstaan. Dit wordt nog versterkt als door het 
afkoppelen van nieuwe en bestaande bebouwing zoveel mogelijk regen-
water naar het open water geleid wordt. 
 
In de gehele Vrijheidswijk ligt een mooie kans om iets met de waterstructu-
ren te doen. Dit stedelijk vernieuwingsgebied grenst aan twee historische 
waterlopen, de Dokkumer Ee en de Bonkevaart. De waarden die het water 
in dit gebied kan brengen, om de kwaliteit van de openbare ruimte en de 
leefbaarheid voor nu in en in de toekomst te vergroten zijn: 
• esthetische waarden: het water zorgt voor differentiatie van deelgebie-

den en ruimtelijk structurerende effecten; 
• aantrekkelijkheid van de woonomgeving: het water biedt recreatieve 

mogelijkheden en een aantrekkelijke woonomgeving c.q. mooie ligging 
van de woningen aan het water (hogere prijzen); 

• functionele waarden: het water heeft verschillende functies waaronder: 
waterberging, waterafvoer, ecologie, vaarverbinding voor de scheep-
vaart. 

 
Alle bovenstaande waarden moeten meewegen om het water in de Vrij-
heidswijk meer ruimte te geven. Het sluit goed aan bij het Leeuwarder wa-
terplan de Blauwe Diamant. Dit plan ondersteunt de aanpak om water ex-
pliciet in planontwikkelingen mee te wegen.  
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De visie gaat uit van de 3 B’s: het Beleven, Benutten en Beheren van wa-
ter. Voor stedelijke vernieuwing is de Vrijheidswijk opgeknipt in deelgebie-
den 
 
Voor het deelgebied Vrijheidswijk Zuidwest geld dat het aan één kant wordt 
begrensd door de Dokkumer Ee, met een kleine opvaart vanuit de Dokku-
mer Ee aan de Krijn v.d. Helmstraat in het Zuidwestelijke gedeelte. Tevens 
is in het plan voor de Zuidwesthoek water als structurerend element opge-
nomen door middel van een nieuwe waterpartij. Deze staat in open verbin-
ding met de Dokkumer Ee. Voor de realisering van deze werken is de Ont-
grondingenverordening Friesland van 1996 van toepassing. 
 
Ten aanzien van het waterbeleid zijn er nog de volgende concrete punten: 
1. verhard oppervlak: zoals onder andere aangegeven in het kwaliteits-

handboek van de gemeente Leeuwarden, wordt er vanuit gegaan dat 
waar mogelijk de daken en de perceelsverhardingen worden afgekop-
peld van riolering, waarbij de afstromende neerslag wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater, in dit geval de Dokkumer Ee of de nieuwe wa-
terpartij. Dit is mogelijk als aan één van de volgende voorwaarden is 
voldaan:  
a. het hemelwater wordt voor elk perceel afzonderlijk (bv. onder-

gronds) rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater; 
b. het hemelwater wordt bovengronds (via verzamelgoten) afgevoerd 

naar het oppervlaktewater; 
2. huishoudelijk afvalwater: voor lozingen vanuit het rioolstelsel is een ver-

gunning op grond van de WVO (Wet Verontreiniging oppervlaktewater) 
vereist. Om deze vergunning te kunnen verlenen, zal het waterschap 
moeten instemmen met het basisrioleringsplan met lozingspunten; 

3. materiaalgebruik / emissies: om een goede waterkwaliteit te realiseren 
moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen in het opper-
vlaktewater terecht komen. Dat betekent niet alleen milieuvriendelijk 
materiaal (dus geen zink, lood, koper etc.) toepassen, maar ook een 
bouwwijze en een onderhoudstechniek hanteren die emissievrij moet 
zijn; 

4. veiligheid: de Dokkumer Ee en de nieuwe waterpartij zijn boezemwater, 
dat enigszins onderhevig is aan peilfluctuaties. Dit houdt in dat het 
maaiveld op waterkeringshoogte moet worden gelegd om problemen in 
de toekomst te voorkomen, dus op 30 cm boven NAP; 

5. waterkwaliteit en oevers: naast het zorgen voor een goede doorstro-
ming door verbindingen te maken en het aanvoeren van afgekoppeld 
regenwater, is een zorgvuldige inrichting van oevers gewenst. Voor vei-
lige natuurlijke rietoevers met zuiverend effect is een langzaam glooi-
end verloop nodig. Omdat dit in deze stedelijke omgeving niet overal 
mogelijk zal zijn, zal gezocht moeten worden naar een inrichting die een 
optimale bijdrage levert aan zowel waterkwaliteit, recreatie als stedelijke 
vormgeving. 

 
Het Wetterskip Fryslân kan zich vinden in de plannen. In bijlage 1 de Wa-
tertoets van het Wetterskip opgenomen.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.1 Algemeen 

Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van de 
Vrijheidswijk Zuidwest mogelijk gemaakt. Wonen is een kwetsbare functie. 
Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen 
en/of voorwaarden voortkomen voor de herontwikkeling. Daarom zijn in het 
kader van dit bestemmingsplan de (wettelijk) noodzakelijke omgevingstoet-
sen verricht ten behoeve van een goede woonsituatie in de toekomst. In de 
volgende paragrafen worden deze gebiedsgerichte aspecten nader onder-
zocht. 

4.2 Cultuurhistorie en archeologie 

Leeuwarden kent een rijke cultuurhistorie. De binnenstad en het nieuwe 
Kanaalgebied zijn aangewezen als Beschermd stadsgezicht en de 
Noorder- en Westersingel zijn aangedragen. Het plangebied is op ruime 
afstand hiervan gelegen. Cultuurhistorisch zijn er geen waarden die be-
schermd moeten worden. 
 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
is op 1 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(WAMZ) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de (ge-
wijzigde) Monumentenwet. De kern van de WAMZ is dat wanneer de bo-
dem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De 
WAMZ verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen re-
kening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. Naast het in-
ventariseren van de te verwachten archeologische waarde, zal het be-
stemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming 
moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door mid-
del van een aanlegvergunningenstelsel. 
 
De verwachtingswaarde is dat er geen archeologische waardevolle ele-
menten zich in het gebied bevinden. Op basis van onderzoek van het ad-
viesbureau Raap is gebleken dat voor de periode IJzertijd -Middeleeuwen 
en voor de periode Steentijd- Vroege Bronstijd er geen aanwijzingen voor 
archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen. Op basis van de resultaten 
van het booronderzoek wordt er voor het plangebied Vrijheidswijk Zuidwest 
geen vervolgonderzoek aanbevolen (zie bijlage 2). 

4.3 Ecologie 

Het ecologische beleidskader in ons land wordt gevormd door de Natuur-
beschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Respectievelijk hebben 
de wetten betrekking op de bescherming van waardevolle gebieden en van 
waardevolle soorten.  
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Gebiedsbescherming 
Bij de gebiedsbescherming spelen de volgende aspecten: 
• Beschermde Natuurmonumenten; 
• Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden): de Europese 

Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologi-
sche, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te be-
houden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 
2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebie-
den; 

• Ecologische Hoofdstructuur (EHS): de EHS is een netwerk van gebie-
den in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt 
voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 
dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien 
als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 

 
Soortenbescherming 
In de Flora- en faunawet heeft de overheid van nature in Nederland voor-
komende planten- en diersoorten aangewezen die beschermd moeten 
worden. De bescherming houdt in dat het verboden is beschermde, in-
heemse planten te beschadigen en om beschermde, inheemse dieren te 
doden, verontrusten, dan wel hun nesten, holen of andere voortplantings- 
of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen of 
te verstoren.  
 
Daarnaast geldt voor alle in het wild levende dieren en planten en hun di-
recte omgeving ‘de zorgplicht’. Dit houdt in dat iedereen dient te voorkomen 
dat zijn handelen nadelige gevolgen voor flora en fauna heeft. De zorgplicht 
geldt altijd, zowel voor beschermde als onbeschermde soorten 
 
Voor vogels geldt een algemene bescherming, waarbij het verboden is vo-
gels en hun nesten in het broedseizoen te verstoren. Dat betekent dat het 
in die periode niet is toegestaan om werkzaamheden in een gebied te star-
ten die bedreigend zijn voor broedvogels. Voor de meeste vogels geldt een 
broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. 
 
Toetsing 
Het plangebied is getoetst aan de Ecologische Basiskaart Leeuwarden die 
door het adviesbureau Altenburg en Wymenga is opgesteld in 2004 (in bij-
lage 3 zijn de teksten behorende bij deze toetsing opgenomen).  
In 2004 zijn door het adviesbureau voor ecologisch onderzoek Altenburg en 
Wymenga de plannen voor nieuwbouw in het westelijk deel van het plan-
gebied reeds getoetst. Deze rapportage vormt een belangrijke basis voor 
de toets van het gehele deelgebied. 
In het navolgende worden de ecologische effecten voor deelgebied Zuid-
west samengevat, en conclusies getrokken ten aanzien van eventueel te 
nemen maatregelen of nader onderzoek. De volledige rapportage met be-
trekking tot de Vrijheidswijk is als bijlage 3 bij deze toelichting aanwezig. 
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4.3.1 Effecten 

Habitatverlies en -winst  
De herinrichting van het plangebied betekent dat de habitat ter plaatse ver-
andert en deels verloren gaat.  
Het plangebied was tot voor kort een bebouwd gebied met grondgebonden 
woningen en flats. De nieuwe inrichting van het gebied biedt ook veel 
woonelementen, zij het dat meer water aan dit deel van de wijk wordt toe-
gevoegd. Er ontstaan dus ook weer nieuwe habitats, die deels ook weer 
voor de reeds voorkomende soorten interessant zijn. 
 
Verlies en/of verbetering van kwaliteit van leefgebied 
Naast direct verlies aan habitat en de daarin levende soorten planten en 
dieren kan ook sprake zijn van een verlies aan kwaliteit van leefgebieden. 
Dit kan optreden door bijvoorbeeld verdroging (grondwateronttrekking), 
verontreiniging en dergelijke. Aangezien de a-biotische situatie van het 
plangebied, behoudens de toevoeging van water in het centrum, niet struc-
tureel anders wordt, zal van verbetering of verslechtering van de eco-
logische kwaliteit van het plangebied geen sprake zijn. 
 
Effecten op vegetatie en plantensoorten 
De vegetatie in het plangebied bestaat grotendeels uit algemene soorten, 
kenmerkend voor braakliggende grond. Hier en daar staat in het plange-
bied een solitaire boom, resterend uit de beplanting van de vroegere 
woonwijk. Het aanwezige grasland bestaat uit een soortenarme grasland-
vegetatie met overwegend Engels raaigras en Ruw beemdgras welke al-
gemeen voorkomt in Nederland. Bijzondere vegetaties en/of plantensoorten 
komen in het plangebied niet voor.  
 
Chemische en fysieke effecten  
Deze aspecten zijn in dit deel van het plangebied niet van betekenis in eco-
logisch opzicht. 
 
Verstoring door geluid en menselijke activiteiten 
De herinrichting betekent dat de menselijke activiteit ter plaatse, en het ge-
luid dat dit met zich meebrengt, toeneemt.  
De bouwactiviteiten zorgen daarnaast voor een tijdelijke verstoring van de 
directe omgeving. Het plangebied is, behalve voor algemene diersoorten, 
ongeschikt als leefgebied. De voorgenomen menselijke activiteiten zullen 
daarom alleen verstorend kunnen zijn voor algemene soorten. Wanneer de 
vereiste werkwijzen worden gehanteerd (onder andere activiteiten buiten 
het broedseizoen, dempen sloten in bepaalde volgorde et cetera) zal deze 
verstoring ook tot een minimum kunnen worden teruggebracht. 
 
Verstoring door licht 
Verlichting werkt storend op het dag- en nachtleven van dieren en planten. 
Het effect hangt samen met de hoeveelheid verlichting, plaats van de lan-
taarns en de lichtsterkte. Permanente lichtbronnen kunnen ook storend zijn 
voor het gedrag van amfibieën en zoogdieren.  
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Het ligt in de rede dat de nieuwbouw zal leiden tot extra verlichting in het 
plangebied. Gezien de ligging en de voorkomende soorten zal het effect 
daarvan beperkt blijven, zolang de verlichting maar niet direct op het water 
van de Dokkumer Ee schijnt.  
De Dokkumer Ee vormt voor de Meer- en de Watervleermuis een foura-
geerroute en een route de stad in en uit naar hun foerageergebieden. Ver-
lichting zou voor Meer- en Watervleermuizen kunnen leiden tot extra ver-
storing. Dit effect is ook van toepassing op de nieuwe waterpartij binnen het 
nieuwe wijkdeel, die ten aanzien van de fourageermogelijkheden van 
vleermuizen een meerwaarde heeft.  
 
Ruimtelijke samenhang 
Het plangebied heeft in de huidige en de nieuwe situatie geen directe rela-
tie met het Natura-2000 gebied Groote Wielen, waarvan de aanwijzing in 
procedure is. Vanwege de tussenliggende bebouwing zijn er geen nega-
tieve significante effecten op de instandhoudingsdoelen. 
 
De aan het plangebied grenzende Dokkumer Ee heeft wel een relatie met 
de Groote Wielen als vliegroute voor de Meervleermuis. Er dient daarom te 
worden voorkomen dat er directe verlichting op het water valt . Dit geldt ook 
ten aanzien van het nieuwe water. 
 
Beoordeling 
Uit de beschouwing van effecten is naar voren gekomen, dat de voorge-
nomen plannen, mits er met verlichting bij de Dokkumer Ee rekening wordt 
gehouden met de Meervleermuis (en de Watervleermuis), geen belangrijk 
negatieve effecten hebben op het Natura-2000 gebied de Groote Wielen. 
Wordt er geen rekening gehouden met de verlichting dan is een passende 
beoordeling noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van vogels geldt dat voor deze diergroep formeel geen ont-
heffing kan worden verleend in het kader van de Flora- en faunawet. Zoals 
eerder gezegd, geldt dat in geen geval vaste broedplaatsen en vaste nes-
ten van vogels mogen worden verstoord noch werkzaamheden tijdens de 
broedperiode (afhankelijk van de situatie maar meestal 15 maart – 15 juli) 
mogen worden uitgevoerd indien daarmee broedende vogels worden ver-
stoord.  

4.3.2 Conclusies 

Uit de vorige hoofdstukken en rekening houdend met de bepalingen in de 
Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 
• de geplande herinrichting heeft een aantal positieve effecten doordat de 

oppervlakte van het leefgebied voor enkele algemene en bijzondere 
diersoorten toeneemt; 

• beoordeling van deze effecten in het licht van gebiedbescherming vol-
gens de Vogelrichtlijn leidt tot de conclusie, dat de geplande herinrich-
ting geen significant negatieve gevolgen heeft in die zin;  
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• mits er rekening wordt gehouden met de verlichting langs de Dokkumer 
Ee in relatie tot de functie als vliegroute voor Meervleermuizen, heeft de 
geplande herinrichting geen significant negatieve gevolgen in de zin 
van de Habitatrichtlijn; 

• voorts geldt in dat verstorende werkzaamheden in verband met de  
Flora- en faunawet in elk geval buiten het broedseizoen van vogels 
moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat het rooien van bomen en 
struweel niet mag plaatsvinden in de periode 15 maart - 15 juli, en dat 
af te breken gebouwen gecontroleerd moeten worden op de aanwezig-
heid van vleermuizen in de nest- en overwinteringsperiode van deze 
dieren. 

4.4  Bodem 

Ten aanzien van de bodem is sanering noodzakelijk. Binnen het plange-
bied dient de milieuhygiënische kwaliteit van grond geschikt te zijn voor de 
beoogde woningbouw. In de aanloop tot herinrichting zijn diverse bodem-
onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ter plaatse van een aantal voor-
malige kavelsloten grondverontreiniging met zware metalen en verbran-
dingsresten is aangetoond. Tevens is in de zuidwesthoek op één locatie 
een grondverontreiniging aangetroffen met zware metalen, verbrandings-
resten en asbest. In 2006 is alle aangetroffen materiaal in de zuidwesthoek 
gesaneerd. Op 28 februari 2007 heeft de gemeente als bevoegd gezag 
Wet Bodembescherming ingestemd met de evaluatie en afronding van de-
ze sanering. Hierbij is de locatie met betrekking tot deze verontreiniging 
technisch afgesloten.  
 
Aan de rand en mogelijk ook ter plaatse van het plangebied (in het noord-
westen) is het voormalige bedrijfsterrein Kingma (houtbehandeling met 
verduurzaamheidsmiddelen) gelegen. De verontreiniging in het grondwater 
op het voormalige bedrijventerrein lag op een afstand van circa 100 meter 
vanaf de rand van het plangebied, en heeft de kwaliteit van de grond en het 
grondwater binnen het plangebied niet beïnvloed. In 1985 is men op dit 
voormalige bedrijventerrein begonnen met een sanering van het grondwa-
ter, en in november 1987 is een saneringsevaluatie opgesteld. Op 10 sep-
tember 1998 heeft de provincie als bevoegd gezag Wet Bodembescher-
ming ingestemd met het beëindigen van de monitoring van het grondwater. 
Hierbij is de locatie met betrekking tot deze verontreiniging technisch afge-
sloten. 

4.5 Geluidshinder 

Voor een verantwoorde geluidsituatie van de nieuwe woningen is de Wet 
geluidhinder van kracht. Doel van deze wet is het terugdringen van hinder 
als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder 
in de toekomst. In de wet is bepaald dat elke weg in principe een zone 
heeft, waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. De Wet ge-
luidhinder onderscheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet-ge-
luidsgevoelige objecten anderzijds. Een woning is bijvoorbeeld een geluids-
gevoelig object. 
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Indien de woning langs een zoneplichtige weg wordt gesitueerd, dient door 
middel van een akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat wordt vol-
daan aan de voorkeursgrenswaarde van de geluidhinder van de wegen. 
Wegen waar deze zone in principe niet geldt, zijn:  
• wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
De meeste woonstraten binnen het plangebied hebben een maximumsnel-
heid van 30 km/uur geldt. Hiervoor hoeft dus geen akoestisch onderzoek 
uitgevoerd te worden. Dit is echter anders voor de Prof. Mr. P.S. Gerbran-
dyweg waar 50 km/uur is toegestaan. Volgens de Wet Geluidhinder dient er 
langs deze wegen aandacht aan de geluidhinder van het wegverkeer ge-
schonken te worden.  
De woningen langs de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg zijn door middel van 
vrijstellingsprocedures planologisch geregeld en er zijn procedures hogere 
waarde gevolgd, omdat de geluidbelasting op de woningen hoger is dan de 
toegestane 48 dB(A).  
Bij de woningen gaat het nu om een bestaande situatie. Geluidgevoelige 
functies mogen niet zonder meer een uitbreiding realiseren op plaatsen 
waar een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
op de gevel kan ontstaan. Als het bestemmingsplan de bestaande geluid-
gevoelige functies aan de kant van deze wegen geen uitbreiding biedt, is 
daarmee de bestaande situatie vastgelegd en is een nadere akoestische 
verantwoording niet nodig.  
 
Dat laatste is in dit bestemmingsplan gebeurd: de woningen langs deze 
wegen zijn op naar de weg gekeerde gevels vastgelegd. Hierdoor is er in 
termen van de Wet Geluidhinder sprake van een bestaande situatie.  
Het bestemmingsplan voorziet via een regeling bij recht niet in nieuwe ge-
luidgevoelige situaties. 

4.6 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze 
wet betreft een wijziging van de Wet milieubeheer en vervangt het Besluit 
luchtkwaliteit 2005. De wet is bedoeld om de negatieve effecten op de 
volksgezondheid aan te pakken dan wel te voorkomen, als gevolg van 
blootstelling aan te hoge niveaus van luchtverontreiniging.  
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een koppeling tussen 
ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen on-
der de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling 
als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 
• een project (al dan niet per saldo) niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt; 
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• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatrege-
len of in het NSL; 

• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-
niging 1). Projecten die “niet in betekende mate” bijdragen aan de lucht-
verontreiniging zijn onder andere: 
- woningbouwlocaties met niet meer dan 500 nieuwe woningen bij 

één ontsluitingsweg en 1000 nieuwe woningen bij twee ontslui-
tingswegen; 

- kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 
33.333 m2 bij één ontsluitingsweg en 66.667 m2 bij twee ontslui-
tingswegen; 

- bepaalde landbouwinrichtingen. 
 
De luchtkwaliteit in Leeuwarden wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door het verkeer en de heersende achtergrondconcentratie. Het bestem-
mingsplan Vrijheidswijk Zuidwest grenst aan de rondweg van Leeuwarden, 
het verkeer op deze weg zorg voor luchtverontreiniging. In het advies van 
21 december 2004 over de luchtkwaliteit is gerekend met het CAR II model 
versie 3.0. De conclusie was dat een overschrijding werd geconstateerd 
van de grenswaarde voor fijn stof. De oorzaak was hier de achtergrond-
concentratie. Deze was in 2003 zo hoog dat zelfs als je de verkeersstroom 
terugbracht tot 1 mvt/etm dat er overschrijding was van de grenswaarde. 
Derhalve geeft dit geen goed beeld. Bovendien gaf CAR II versie 3.0 geen 
mogelijkheid om een meerjarige prognose te maken. Er is daarom een 
tweede berekening gemaakt met het CAR II model versie 4.0. Als basisjaar 
is 2004 gebruikt en als prognosejaar 2010 (alle normen van het Besluit 
luchtkwaliteit zijn dan op z’n strengst). 
 
De uitgangspunten: 
 Aantal mvt/etm    32000 (eindscenario GVVP 2020) 
 Verkeersverdeling   - 94% lichtverkeer  

- 3% middelzwaar 
- 3% zwaar verkeer 

 Snelheidstypering  Doorstromend verkeer 
 Wegtype     1 weg door open terrein 
 Bomenfactor   1 
 Afstand tot rand weg  10 meter 
 Afstand tot nieuwbouw  40 meter 

 
Zowel voor het jaar 2004 als voor 2010 wordt er voor alle parameters vol-
daan aan de luchtkwaliteitsnormen (zie ook bijlage 4). 

 
1)  Een project draagt “niet in betekende mate” bij aan de luchtverontreiniging als de 1% 

grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaar-
de voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit 
komt overeen met 0,4 microgram/m3, voor zowel PM10 als NO2. 
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4.7 Externe veiligheid 

In het externe veiligheidsbeleid staat de bescherming van individuen tegen 
de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen 
centraal. Het plaatsgebonden risico (PR) van een bepaalde activiteit is de 
kans per jaar op een bepaalde plaats, dat een continu daar aanwezig ge-
dacht persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een 
mogelijk ongeluk met die activiteit. De grenswaarde voor het PR is 10–6.  
 
Deze grenswaarde is plaatsgebonden en op een kaart aan te geven. Plaat-
sen met een zelfde risico worden in de vorm van risico-contouren aange-
geven. Met een norm voor het plaatsgebonden risico wordt voorkomen dat 
er te dicht bij woonwijken, of andere plaatsen waar veel mensen aanwezig 
zijn, activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Daarnaast bestaat het 
“groepsrisico”. Het groepsrisico is de kans dat in één keer een groep men-
sen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
De normstelling voor het groepsrisico heeft niet de status van een grens-
waarde, maar van een oriënterende waarde. 
 
LPG-tankstation 
Op de Prof. Gerbrandyweg 62 is een tankstation gevestigd met LPG. De 
afstand voor het plaatsgebonden risico dat in acht genomen moet worden 
ten aanzien van nieuwbouwwoningen is 45 meter vanaf het vulpunt van 
tankstations met een doorzet tot 1000 m³ en 110 m vanaf het vulpunt van 
tankstations met een doorzet tot 1500 m³. Het groepsrisico dient bepaald te 
worden tussen de risicocontour 10-5 per jaar en de grens van het invloeds-
gebied. Voor een LPG-tankstation met een doorzet tot 1500 m³ is de af-
stand tot de grens van het invloedsgebied 150 meter. 
Het plangebied ligt op ruim 200 meter van het tankstation. De conclusie is 
dat het LPG-tankstation geen belemmerende werking heeft op de ontwik-
keling van dit plan. 
 
Route gevaarlijke stoffen 
Op de risicokaart van de provincie Fryslân is de Prof. Gerbrandyweg aan-
gewezen als een route voor gevaarlijke stoffen. In het rapport “Risico’s 
wegtransport gevaarlijke stoffen provincies Groningen, Friesland en Dren-
the peiljaar 2002”, d.d. 4 oktober 2002 uitgevoerd door de Adviesgroep 
AVIV BV is vast komen te staan dat er zowel voor het individueel risico als 
voor het groepsrisico geen aandachtspunten zijn geïdentificeerd. 

4.8 Kabels en leidingen 

In het plangebied zijn hoofdwaterleidingen gelegen. 5 Meter aan weerszij-
den van de leidingen mogen geen gebouwen gerealiseerd worden. 
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5. HET ONTWERP 

5.1 Inleiding 

In het “Ee-burg Beeldkwaliteitsplan” is het stedenbouwkundig concept ver-
der uitgewerkt. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor de 
vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de omgeving. Hierin 
worden stedenbouwkundige richtlijnen gegeven, bedoeld om tot een be-
paalde eenheid te komen. 

5.2 Hoofduitgangspunten 

Het plangebied is niet alleen onderdeel van de Vrijheidswijk, maar ligt ook 
op een markant punt in de stad. In het bijzonder door de Dokkumer Ee en 
de Ringweg verschuift de schaal van het plangebied naar een stedelijk ni-
veau. Het snijpunt van de Dokkumer Ee en de Ringweg nodigt uit de locatie 
te ontwikkelen met een stedelijke betekenis. Zowel de Dokkumer Ee als de 
ringweg worden gekenmerkt door ruimtelijke en functionele continuïteit, 
door beweging, door eenzelfde vergelijkbaar enkelvoudig gebruik en door 
de verbinding tussen stad en stadsomgeving. De ringweg loopt vanuit de 
richting Groningen de stad in en krijgt gaandeweg een meer stads karakter. 
Ook de Dokkumer Ee verbindt het centrum met de stadsomgeving. Vanuit 
de landelijke omgeving neemt het stads karakter en de verstedelijking dich-
ter bij het centrum toe. 
 
Voor een ontwerp is het belangrijk om enkele uitgangspunten te formuleren 
te weten: 
• het plan is een woongebied met voornamelijk grondgebonden wonin-

gen, waar op markante plaatsen appartementen worden gebouwd; 
• de indeling van het gebied moet dusdanig zijn dat een gefaseerde ont-

wikkeling mogelijk wordt. Het plan wordt in 5 fasen gerealiseerd. 
De fasering is als volgt: 
- de Dokkumer Ee (fase 1) 
- de Ringweg (fasen 2 en 3) 
- het Hart (fasen 4 en 5) 
Het totaal aantal aan woningen ligt tussen de 200 en 240 woningen. Er 
worden 460 woningen gesloopt. Fase 1 wordt gevormd door zowel een 
woontoren bestaande uit koopappartementen als een appartementen-
blok (tuinblok) met huurappartementen. Fase 2 bestaat uit grondgebon-
den woningen in diverse typen, te weten kantoorwoningen met een 
bouwhoogte tot vier lagen gepland, kadevilla’s aan een waterpartij, he-
renhuizen en twee-onder-één-kap woningen (deels direct aan het water 
gesitueerd) op een “schiereiland”; 

• het ontwikkelen van een hoogwaardige nieuwbouwwijk gezien de doel-
groep die hier bedoeld is (vooral midden-inkomens, met een beperkt 
aantal hogere inkomens); 

• het ontwikkelen van diverse typen woningen in het plangebied voor ver-
schillende doelgroepen. Het plangebied beschikt over vijf verschillende 
woningtypen (zie eerder); 
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• het creëren van een nieuw ruimtelijk hart in het plangebied met beteke-
nis voor het plangebied en uitstraling voor de hele vrijheidswijk. Het 
hart wordt gevormd door de waterpartij. 

 
Vanuit de uitgangspunten is het plangebied opgedeeld in drie thema’s of in 
dit geval “sferen” namelijk: 
• de Parksfeer: de Parksfeer kenmerkt zich doordat de gebouwen met 

hun “voeten” in het groen staan. De woningen kenmerken zich door 
hoogteverschillen en inspringende gevelvlakken; 

• de Watersfeer: de Watersfeer is een logisch gevolg door de grote wa-
terpartij in het plangebied. Een groot aantal woningen liggen aan het 
water en alle woningen hebben een terras of een steiger; 

• de Tuinsfeer: de Tuinsfeer wordt bepaald door de kleinschaligheid van 
de gekozen woningtypologie en de intieme uitstraling van de schuine 
kappen en de gebruikte materialen. De groene haag (erfafscheiding) 
versterkt dit en zorgt tevens voor een groene uitstraling. De auto’s 
staan bijvoorbeeld in de garage of in een doorlopende carport bedekt 
met klimop. 

5.3 Stedenbouwkundig plan Vrijheidswijk Zuidwest 

De drie thema’s zijn vervolgens vertaald naar een stedenbouwkundig plan. 
Dit heeft ertoe geleid dat het stedenbouwkundig plan in drie deelgebieden 
is opgedeeld:   
1. De Dokkumer Ee   
2. De Ringweg   
3. Het Hart 
 

2

1 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Inrichtingsschets van het plangebied 

 
De drie deelgebieden worden ruimtelijk georganiseerd door een centrale 
waterpartij.  

Status: Vastgesteld / 29-06-09  
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De waterpartij neemt een belangrijke plaats in en verbindt de deelgebieden 
met elkaar. De waterpartij is van groot belang voor de ruimtelijke opbouw, 
de beleving en uitstraling van de wijk.  
 
Deelgebied 1: Dokkumer Ee 
In het deelgebied Dokkumer Ee wordt ingespeeld op het bijzondere karak-
ter van de Dokkumer Ee. De woningen zijn voor het grootste gedeelte ge-
richt op de Dokkumer Ee, De bebouwing bestaat uit twee appartementen-
complexen. De appartementencomplexen verschillen van elkaar. Het ene 
complex is een woontoren en de ander kan omschreven worden als tuin-
complex, dit appartementencomplex is dan ook lager. 
De bouwhoogten van de appartementencomplexen zijn variabel, waarbij 
het meest zuidelijk complex hoger is dan het noordelijke complex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Deelgebied 1: Dokkumer Ee 

 
Deelgebied 2: De Ringweg 
Langs de Ringweg is een aparte reeks van compactere grondgebonden 
woningen voorzien. Er wordt voor een hogere bebouwing en strakke situe-
ring gekozen om in te spelen op het karakter van de hoofdverkeersweg en 
op de grotere afstand tot de bebouwing aan de overzijde. De rooilijn is 
enerzijds zodanig geplaatst dat de geluidsbelasting op de gevel, zowel in 
de huidige situatie als bij een mogelijke verbreding van de weg in vier rij-
stroken, binnen de maximale grenswaarde blijft. Anderzijds blijven de wo-
ningen onderdeel van de Ringweg en zijn daarop georiënteerd.  

 Status: Vastgesteld / 29-06-09   
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Het groengebied tussen de woningen en de ringweg bestaat uit een ge-
meenschappelijke tuin. 
 

Figuur 4. Deelgebied 2: De Ringweg 

 
Deelgebied 3: Het Hart 
“Het Hart” wordt opgezet vanuit de centrale waterpartij. De bebouwing geeft 
vorm aan de ruimtelijke werking en de sfeer van het water. De woningen 
zijn nagenoeg gegroepeerd rond de waterpartij en een deel is direct aan 
het water gesitueerd. Een ander deel van de woningen zijn meer traditio-
neel verkaveld, waarbij enerzijds aan de noordzijde een overgang is ge-
maakt met de huidige buurt en anderzijds de woningen aan de kade zijn 
geplaatst. 
 

Figuur 5. Deelgebied 3: Het Hart 

5.4 Openbaar groen 

Het openbaar groen is ondergeschikt aan het water. Het groen in het plan-
gebied betekent vooral de verfraaiing van de verkeersruimte. Het openbaar 
groen is ook te vinden rondom de appartementencomplexen bij de Dokku-
mer Ee en het Groen langs de Ringweg. Dit groene gebied langs de Ring-
weg wordt gezien als gemeenschappelijke tuin. Het groen langs de Dok-
kumer Ee is deels bedoeld als natuurlijke buffer tussen het water en de be-
bouwing en deels als recreatieve zone. Het groen krijgt ook nog gestalte 
door langs de ontsluitingsweg bomen te planten. Daarnaast is er nog een 
kleine speeltuin opgenomen in het plangebied.  

Status: Vastgesteld / 29-06-09  
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5.5 Water 

Water speelt een hele belangrijke rol in het plan, waarbij er rekening moet 
worden gehouden met vier functies te weten, water als structuurdrager, wa-
terberging, beleving in de woonomgeving en recreatieve ruimte. Water is 
een structuurbepalend element in het plangebied. Het water is belangrijk 
voor de sfeer en beleving in de wijk. Ook is de waterpartij verbonden met 
de Dokkumer Ee. De aftakking is naast de vaarbinding, gemaakt om het in-
terne karakter en daarmee de herkenbaarheid van de waterpartij als struc-
tuurdrager sterker te maken. De wateroppervlakte in het plan voldoet ruim-
schoots aan de behoefte voor waterberging.  
 
De grote oppervlakte aan water speelt in op de wens voor meer water in 
Leeuwarden. Dit sluit aan bij de ideeën en uitgangspunten zoals deze zijn 
verwoord in de Blauwe Diamant. Het water kan worden gebruikt als recrea-
tieve ruimte, waar vissen, schaatsen en varen mogelijk zijn. In het plan 
wordt daarom ook enkele openbare aanlegplaatsen gemaakt. Daarnaast 
kunnen boten worden aangemeerd bij de woningen direct aan het water. 
Langs de waterpartij zijn enkele harde en zachte “vissteigers” en “schaats-
zitplaatsen” opgenomen (voor de watertoets, zie bijlage 1). 

5.6 Verkeer 

De hoofdverkeersontsluitingsweg van het plangebied is de Prof. P.S. Ger-
brandyweg. De Jan Evenhuisstraat scheidt het gebied in tweeën: het wes-
telijke deel waar de appartementen zijn gesitueerd en het oostelijke deel 
waar de grondgebonden woningen en de waterpartij zijn gesitueerd. Voor 
het gehele plangebied geldt een 30 km-zone. En voor wat betreft het parke-
ren is het de bedoeling zo min mogelijk te parkeren in de openbare ruimte. 
Daarnaast zijn er ook naar woningtypologie parkeernormen opgesteld, 
waar geregeld wordt wat de normen zijn ten aanzien van parkeren op eigen 
erf en in de openbare ruimte. 
 
Het westelijk deel van het plangebied grenst aan de Dokkumer Ee. Volgens 
de Vaarwegenverordening heeft de Dokkumer Ee een beheersgrens van 
25 meter, met een bebouwingsvrije zone van 20 meter. Voor werken en 
werkzaamheden binnen de beheergrens is een ontheffing nodig. Dit geldt 
in ieder geval voor de geprojecteerde doorsteek en bebouwing. De bebou-
wingsvrije zone langs de vaarweg valt in de bestemming Groen”. Binnen 
deze bestemming mogen geen gebouwen gerealiseerd worden.  
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6. PLANBESCHRIJVING 

6.1 Toelichting op het juridische systeem 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke en 
functionele situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten 
zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt 
de inhoud van de bestemmingen (de gebruiks- en bebouwingsmogelijkhe-
den) toegelicht en wordt aangegeven hoe de uitgangspunten hun juridische 
vertaling in het eigenlijke plan hebben gekregen. De bepalingen die betrek-
king hebben op de te onderscheiden bestemmingen, zijn vastgelegd in de 
regels en op de verbeelding (plankaart). Het bestemmingsplan geeft aan 
voor welke doeleinden de gronden zijn bestemd.  
 
Het bestemmingplan valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het be-
stemmingsplan is opgezet volgens de wettelijke regelgeving en qua syste-
matiek volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 
2008. Deze standaard wordt per juli 2009 verplicht volgens het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro).  
 
Het plan is digitaal raadpleegbaar uitgevoerd. Het digitale plan verschaft de 
burger ‘online’ informatie omtrent het bestemmingsplan. Bovendien is de 
digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de gemeente 
en met andere overheidsinstanties. De digitale plannen zijn naar verwach-
ting per 1 juli 2009 verplicht op grond van de Wro. 

6.2 Regels 

De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in drie delen: 
 
In de Inleidende regels zijn algemene artikelen opgenomen die voor het 
gehele plan van belang zijn. In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van 
de in het plan voorkomende relevante begrippen. In artikel 2 is vastgelegd 
op welke wijze dient te worden gemeten.  
 
Door deze vaste omschrijving van de begrippen en van de wijze van meten 
wordt eenduidigheid in de bedoelingen van het plan gegeven en wordt de 
rechtszekerheid vergroot.  
 
In de Bestemmingsregels zijn de bestemmingen en de gebruiks- en/of be-
bouwingsmogelijkheden van de betreffende gronden aangegeven. De be-
stemmingen zijn op alfabetische volgorde benoemd. In paragraaf 5.3 volgt 
een nadere toelichting op de bestemmingen.  
  
In de Algemene regels staan artikelen benoemd die voor alle of meerdere 
bestemmingen gelden. Het betreffen onder andere de voor alle bestem-
mingen geldende gebruiksregels en de algemeen geldende ontheffingsre-
gels. 
 
De algemene ontheffingsregels zorgen voor enige verruiming van de flexi-
biliteit van het plan. 
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Deze ontheffingen zijn niet specifiek op één bestemming gericht, zij kunnen 
gebruikt worden ten aanzien van alle bestemmingen.  
 
Het gaat hier om ondergeschikte gevallen als een afwijking van de par-
keernorm en voor het overschrijden van bestemmings- c.q. bouwgrenzen, 
mocht een meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

6.3 Toelichting op de bestemmingen 

In deze paragraaf worden de afzonderlijke bestemmingen zoals deze in de 
regels zijn opgenomen en op de plankaart zijn weergegeven, beschreven. 
 
Andere functies in woningen 
Het gebruik van woningen voor andere doeleinden dan wonen, vergt aparte 
aandacht. De woonfunctie is de hoofdfunctie binnen de bestemming. Naast 
het wonen is bij recht een aan-huis-verbonden beroep toegestaan (zie arti-
kel 1 van de regels: een dergelijk beroep is gericht op het verlenen van 
diensten). Er is een oppervlaktebeperking opgenomen (ten hoogste 30% 
van het oppervlak van de begane grond van de bebouwing, met een maxi-
mum van 50 m²), omdat deze functie alleen in combinatie met een woning 
is toegestaan en niet als zelfstandige functie. Vanwege de vele verzoeken 
die de gemeente ontvangt om een bedrijfsfunctie in de woning te mogen 
uitoefenen, wordt door middel van een ontheffing ook ruimte geboden voor 
een andersoortig bedrijf aan huis (bedrijven uit de categorie 1 van bijlage 1 
bij de regels). Ook hiervoor geldt een oppervlaktebeperking en daarnaast 
nog een aantal, veelal kwalitatieve, criteria waaraan moet worden voldaan 
bij het gebruik van een deel van de woning voor een bedrijf aan huis. 
 
Groen 
Het in het plangebied aan te leggen openbaar groen is onder de bestem-
ming “Groen” gebracht. In het plangebied is een specifieke locatie aange-
wezen voor groen. Ontwikkelingen die de structuur van het groen kunnen 
aantasten, zijn dus zoveel mogelijk beperkt. De bouw van gebouwen wordt 
daarom bijvoorbeeld niet toegestaan. Er is enige flexibiliteit in het plan op-
genomen die het mogelijk naast om naast de mogelijkheid tot realisatie van 
groenvoorzieningen, bermen en beplanting, speelvoorzieningen, voet- en 
fietspaden, oevers en kaden ook daaraan ondergeschikt parkeervoorzie-
ningen, (woon)straten en pleinen en water te realiseren. 
 
Tuin 
Door de aanwezigheid van gebouwen direct grenzend aan de openbare 
ruimte, ontstaat een rommelig en te volgebouwd straat- en bebouwings-
beeld. Dit is voornamelijk een gevolg van de bouw van aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen aan die zijde van een perceel die naar de openbare ruimte 
is gekeerd. Om dit te voorkomen is de bestemming “Tuin” opgenomen. 
Binnen deze bestemming is de bouw van gebouwen (met uitzondering van 
erkers) niet toegestaan. Deze bestemming is gelegd op basis van de vol-
gende uitgangspunten: 
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• op een voorerf van een woning mogen geen aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen vóór de voorgevel of, aan weerszijden van de woning, in het 
gebied vóór de denkbeeldige lijn op 1,00 meter achter de voorgevel 
worden gebouwd; 

• op zij-erven die direct grenzen aan de openbare ruimte, mogen daar 
waar dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst wordt geacht, 
geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. 

 
Om toch nog enige flexibiliteit te bieden, is het wel toegestaan om, binnen 
de bestemming “Tuin”, een hoofdgebouw te voorzien van een erker met 
een maximale diepte van 1,50 meter, waarbij overigens ook een relatie met 
de diepte van de tuin wordt gelegd. Tenslotte wordt hierbij ook een relatie 
met de breedte en hoogte van de gevel van de woning gelegd.  
In verband met het straatbeeld is vastgelegd dat er stroken tuin langs de 
straat komen te liggen om een zo ruim mogelijk straatbeeld te creëren. 
 
Verkeer - Verblijf 
De wegen en woonstraten in het plangebied hebben het karakter van een 
verblijfsgebied en zijn daarom als “Verkeer - Verblijf” bestemd. Behalve de 
woonstraten en pleinen en voet- en fietspaden omvat deze bestemming 
ook daaraan ondergeschikt: tuinen en erven, parkeervoorzieningen, groen-
voorzieningen en water. Op de gronden binnen deze bestemming mogen 
geen gebouwen worden gebouwd. Ook hier geldt dat de bestemming in 
ondergeschikte mate functies als groen en water toelaat om het plan flexi-
bel te houden en eventuele wijzigingen in het stedenbouwkundig ontwerp 
op te kunnen vangen. 
 
Water 
De bestemming water is gegeven aan de te graven waterpartij en de door-
braak vanaf de Dokkumer Ee die op de inrichtingsschets zijn aangegeven. 
Ook deze bestemming biedt beperkt ruimte aan functies als groen, woon-
straten, paden et cetera. Dit is uit flexibiliteitsoverwegingen en om eventu-
ele wijzigingen in het stedenbouwkundig ontwerp mogelijk te maken. Van-
wege de doorvaarbaarheid en de functie van het water voor de waterhuis-
houding, zijn steigers alleen toegestaan op de locaties die op de plankaart 
voorzien zijn van de aanduiding “steiger”. Eveneens vanwege de door-
vaartmogelijkheden (en om in het kader daarvan te voorkomen dat er boten 
dwars op de erven worden aangelegd), is het plaatsen van meerpalen niet 
toegestaan.  
De aan te leggen brug in de ontsluitingsweg (over de doorvaart naar de 
Dokkumer Ee) is via een aanduiding op de kaart aangegeven.  
 
Wonen - 1 
Deze bestemming is gelegd op de woningen (op de schets blok C) langs de 
Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg. Deze woningen worden omschreven als 
“Woon-Werk-Woning”. Naast de woonfunctie mogen deze woningen tevens 
worden gebruikt voor kantoorfuncties. Deze woningen vormen de rand van 
de wijk en vormen een overgang van een grotere schaal naar een kleinere 
schaal. In het plangebied wordt een geleidelijke afloop gecreëerd van de 
hoogtes van woningen. 
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De woningen aan de andere kant van de Gerbrandyweg (flats) zijn relatief 
hoog en de woningen in de Vrijheidswijk Zuidwest (het Hart) worden laag. 
Door de woningen aan de rand van het plangebied (de woningen bestemd 
als “Woondoeleinden 1” dus) 3 à 4 lagen hoog te bouwen, ontstaat er een 
geleidelijke stedenbouwkundige overgang. Op de plankaart is aangeduid 
welke woningen een extra 4e bouwlaag krijgen. In beperkte mate mogen er 
aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen gerealiseerd worden. 
Tevens is er de mogelijkheid tot de realisatie van een carport met een 
maximale hoogte van 3,50 meter op die plaatsen waar dit aangeduid is op 
de plankaart. 
  
Wonen - 2 
Deze bestemming is gelegd op de woningen centraal in het gebied, deels 
aan het water en tevens aan de Krijn van den Helmstraat (op de schets 
blok E). De woningen bevinden zich in de tuinsfeer.  
Het woningtype wordt gekenmerkt door een kleinere schaal dan de overige 
woningtypen. De woningen bestaan uit twee lagen met kap.  
Bij deze woningen mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden ge-
bouwd. Dit vanwege de situering van de te bebouwen erven (veelal niet 
rechtstreeks aan de openbare ruimte). Hier is de standaard-bijgebouwen-
regeling van de gemeente van toepassing. Met dien verstande dat hier 
geen ontheffing tot 100 m² is opgenomen. Dit komt doordat de percelen 
niet zo groot zijn en dan zou een bijgebouw relatief te groot worden. Alleen 
voor de woningen die direct aan het water zijn gesitueerd, en dus wél direct 
aan de openbare ruimte, is het te bebouwen erf wat beperkt. Hier kunnen 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen in het gebied vrijwel direct rondom de 
woningen worden gesitueerd. 
De gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
per hoofdgebouw mag ten hoogste 50 m² bedragen. Daarnaast mag de ge-
zamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 
50% van het erf bedragen.  
 
Wonen - 3 
Deze bestemming is gelegd op de woningen die zijn georiënteerd op het 
water (op de schets aangeduid met blok B). De woningen bestaan uit twee 
lagen met kap. De woningen zijn aan de ene kant georiënteerd op het wa-
ter en aan de straatkant wordt de woning gekenmerkt door een carport. 
Voor het straatbeeld is het de intentie om de carport te bedekken met een 
klimop om op deze manier een groene uitstraling te creëren. De carports 
mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het gebied dat op de kaart is 
voorzien van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - carport”. Met de 
carport wordt geprobeerd om een eenduidig straatbeeld te creëren. De 
hoogte van de carports zal ten hoogste 3,50 meter bedragen, zodat de ach-
terliggende woningen goed zichtbaar blijven en er geen hoge “muur” tussen 
de woningen en de straat komt te staan. Er mogen in beperkte mate aan- 
en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. 
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Wonen - 4 
De bestemming “Wonen - 4” is gelegd op woningen langs het water (aan-
duiding F op de schets). 
De woningen zijn dan wel gericht op het water, maar heeft de hoge kant 
gericht naar het zuiden zodat er ook een duidelijke relatie met de tuin ont-
staat. De woning staat in de tuinsfeer en de parksfeer. Door het toevoegen 
van “specials” (veranda, erker, et cetera) wordt elke woning anders. De 
woningen zullen bestaan uit 2 lagen met een kap en de bouwvoorschriften 
zijn hierop afgestemd. 
 
Bij deze woningen mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden ge-
bouwd. Deze mogen echter alleen plat zijn. Vanwege de situering van de te 
bebouwen erven (aan beide zijden gelegen aan de openbare ruimte), is het 
te bebouwen erf wat beperkt. Ook bij deze woningen kunnen daarom de 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen alleen worden gebouwd in het gebied 
dat vrijwel direct rondom de woningen is gelegen. De gezamenlijke opper-
vlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 50% van 
het (te bebouwen) erf bedragen. Hiermee wordt voorkomen dat een te vol 
gebouwd beeld ontstaat.  
 
Wonen - Woongebouw 
Het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied is bestemd voor twee 
woongebouwen/appartementencomplexen. De appartementengebouwen 
vormen een “landmark” in de wijk en zijn beide gelegen aan (en gericht op) 
de Dokkumer Ee.  
In het bouwvlak is de, variërende, bouwhoogte aangegeven. Buiten het 
bouwvlak is de ruimte bestemd voor: tuinen, woonstraten en paden, par-
keervoorzieningen, en dergelijke.  
 
Leiding - Water 
De hoofdwaterleidingen zijn bestemd als “Leiding - Water”. 5 meter aan 
weerszijden van de leidingen mogen geen gebouwen gerealiseerd worden. 
Om schade aan de leidingen te voorkomen, is voor bepaalde werkzaamhe-
den een aanlegvergunning nodig. Het bouwvlak dat valt in de bestemming 
“Wonen - 3” aan de oostkant, valt voor een klein deel in de bestemming 
“Leiding - Water”. Alvorens gebouwd gaat worden, zal overlegd worden met 
de waterbeheerder of zij kunnen instemmen met het beoogde bouwplan. 
Indien de waterbeheerder er niet mee in kan stemmen dan zal de leiding 
omgelegd worden. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
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7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid is de gemeente 
Leeuwarden van mening dat belangenorganisaties bij de voorbereiding van 
het bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest dienen te worden 
betrokken. Op het voorontwerp van dit bestemmingsplan hebben deze orga-
nisaties in het kader van het vooroverleg kunnen reageren. In dezelfde fase 
is, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid ge-
geven tot het inspreken op het plan. Daarnaast is het plan ook voorgelegd 
aan de betrokken diensten en instanties als bedoeld in het Overleg ex artikel 
10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
 
Over alle ingekomen reacties is een standpunt bepaald. Dit is opgenomen in 
hoofdstuk 8 Overleg en Inspraak.  
 
Het bestemmingsplan heeft vervolgens de wettelijke vaststellingsprocedure 
gevolgd. Dit is opgenomen in hoofdstuk 9 Raadsvaststelling.  

7.2 Economische uitvoerbaarheid 

Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid van het stedelijke ver-
nieuwingsproject voor de Vrijheidswijk kan worden vermeld dat het hier om 
een gezamenlijk project tussen gemeente en corporatie gaat. Er is dan ook 
een realisatieovereenkomst gesloten tussen gemeente en corporatie. Hier-
in zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en de baten van 
het project. De gemeente heeft voornamelijk een voorwaardenstellende rol. 
De corporatie en de gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het project. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken. Het 
financiële risico voor het onderhavige plan ligt zowel bij de corporatie als bij 
de gemeente.  
 
De eigendomsverhouding tussen NWF en gemeente Leeuwarden in het 
deelgebied Zuidwest is 40% - 60%. De risicoverdeling van het project is 
ook op deze wijze verdeeld. Deze verdeling is tevens de basis geweest 
voor de verdeling van de baten van het project. De gemeente heeft eigen 
middelen gereserveerd en zet subsidies uit ISV I en ISV II in. Op basis van 
het voorgaande, is het project uitvoerbaar te noemen. 
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8. OVERLEG EN INSPRAAK 

8.1 Algemeen 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is onderwerp geweest van over-
leg en inspraak. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het overleg, daar-
na komt de inspraak aan de orde.  

8.2 Overleg  

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden - Vrijheidswijk 
Zuidwest” is in het kader van het overleg ex artikel 10 Bro ’85 behandeld in 
de vergadering van de Commissie van Overleg (CvO) d.d. 6 oktober 2005. 
De CvO heeft bij brief van 25 oktober 2005, kenmerk 616077, gereageerd 
op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Tevens is het plan gelijktij-
dig ook aan andere overlegpartners voorgelegd. Van deze overlegpartners 
is gereageerd door KPN, Vitens en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek. De ingekomen brieven zijn opgenomen in bijlage 5. 

8.2.1 Reactie Commissie van Overleg 

In de reactie heeft de CvO gebruik gemaakt van de rubricering naar onder-
werp en, waar nodig, voorzien van een categorieaanduiding. E.e.a. con-
form hetgeen omtrent de rubricering is opgenomen in de Handleiding Ge-
meentelijke Plannen 2000. 
Deze handleiding geeft met betrekking tot de uitkomsten en mogelijke ge-
volgen van het overleg aan, dat de overlegadviezen in drie categorieën 
kunnen worden opgedeeld. 
Categorie 1-opmerkingen betreft harde uitgangspunten. Het betreft strijdig-
heid van (delen van) het bestemmingsplan met rijks- en provinciaal beleid, 
waarvan in beginsel niet via interpretatieruimte en afwijkingsmarges kan 
worden afgeweken. Indien het bestemmingsplan niet met dat beleid in 
overeenstemming wordt gebracht, dreigt het risico van onthouding van 
goedkeuring. 
Categorie 2-opmerkingen betreffen overleg- en discussiepunten. Deze pun-
ten raken delen van het bestemmingsplan die, voor een adequate be-
oordeling in het licht van provinciaal- en rijksbeleid nadere toelichting of 
motivering behoeven. 
Daarnaast betreft het plandelen, die in beginsel strijdig kunnen zijn met 
rijks- of provinciaal beleid, doch waaraan op grond van interpretatieruimte 
in dat beleid, respectievelijk de bij dat beleid toegestane afwijkingsmarges, 
in overleg met alle betrokkenen medewerking zou kunnen worden ver-
leend. Ook de mogelijkheid van een eventuele afwijking of herziening van 
rijks- of provinciaal beleid kan in de beschouwing worden betrokken. 
Bij deze categorie behoeft niet op voorhand sprake te zijn van onthouding 
van goedkeuring. 
Categorie 3-opmerkingen tenslotte zijn kwaliteitspunten. Het betreffen over-
legopmerkingen in de “meedenksfeer” ter verhoging van de stedenbouw-
kundige, planologische en juridische kwaliteit van het plan. 
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De CvO is, gezien de aard van de opmerkingen, van mening dat GS voor 
dit conceptbestemmingsplan, de verklaring ex artikel 19 lid WRO kunnen 
afgeven, met uitzondering van nieuwbouwmogelijkheden binnen 150 meter 
van een LPG-vulpunt (zie reactie hierop). 
 
Externe veiligheid (categorie 2) 
De CvO geeft aan dat er naast het LPG-station op de mr. P.S. Gerbrandy-
weg 62 die aangegeven is de toelichting, op de risicokaart van de provincie 
Fryslân nog een LPG-station staat aangegeven op de Leo Twijnstraat 2. 
 
Reactie: Dit is een en hetzelfde LPG-tankstation. 
 
Vaarwegenverordening (categorie 2) 
De CVO geeft aan een verwijzing naar de Vaarwegenverordening Friesland 
ontbreekt. De Dokkumer Ee heeft een beheersgrens van 25 meter, met een 
bebouwingsvrije zone van 20 meter. Voor werken en werkzaamheden bin-
nen de beheergrens is een ontheffing nodig. Dit geldt in ieder geval voor de 
geprojecteerde doorsteek en bebouwing. 
 
Reactie: De verwijzing naar de Vaarwegenverordening wordt opgeno-

men. De bebouwingsvrije zone langs de vaarweg valt in de be-
stemming “Groen”. Binnen deze bestemming mogen geen ge-
bouwen gerealiseerd worden. 

 
Ontgrondingen (categorie 3) 
In de voorschriften en toelichting wordt niet ingegaan op de ontgrondings-
activiteiten van de centrale waterpartij. 
 
Reactie: In de toelichting wordt dit opgenomen. 
 
Verkeerslawaai (categorie 3) 
Volgens de toelichting moet er voor een aantal woningen een hogere 
grenswaarde aangevraagd worden. De CvO wijst er op dat de procedure 
tot vaststelling van een hogere waarde Wet geluidhinder afgerond moet zijn 
voordat het bestemmingsplan is vastgesteld. 
 
Reactie: Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Geluidscontour (categorie 3) 
In de toelichting is aangegeven dat binnen de 50 db(A)-contour in beginsel 
geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden toegestaan. Dit is 
niet te rijmen met aanvragen van een hogere waarde. De CvO vraagt om 
dit nader te verklaren. 
 
Reactie: In beginsel worden er geen nieuwe geluidsgevoelige functies 

toegestaan met uitzondering van de geprojecteerde gebouwen. 
Dit zal nader uitgelegd worden. 
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Watertoets (categorie 3) 
Het instemmen van het Wetterskip met de waterpartij, centraal gelegen, en 
aansluitend op de Dokkumer Ee is niet expliciet opgenomen. Voorts zijn in 
het hoofdstuk Water een aantal punten genoemd, dat zorg zou dragen voor 
een betere waterhuishouding. Deze komen niet terug in de voorschriften of 
op de plankaart. 
 
Reactie: De watertoets van het Wetterskip Fryslân is opgenomen in bij-

lage 2. Hieruit is af te leiden dat het Wetterskip achter de plan-
nen staat. Dit is verduidelijkt in de toelichting. 

 De genoemde maatregelen voor een betere waterhuishouding 
zijn niet te vertalen in de regels en op de plankaart. Uitzondering 
hierop is de compensatie van de toename van verharding. De 
nieuwe waterpartijen hebben namelijk de bestemming “Water’ 
gekregen. 

 
Bodem (categorie 3) 
Aan de rand en mogelijk ook ter plaatse van het plangebied (in het noord-
westen) is het voormalige bedrijfsterrein Kingma (houtbehandeling met 
verduurzaamheidsmiddelen) gelegen. De sanering heeft plaatsgevonden 
rond 1984-1986. In hoeverre ook het grondwater voldoende is gesaneerd is 
de CvO niet bekend. Ze adviseert om hier in de toelichting van plan ander 
aandacht aan te besteden. 
 
Ook is er in het gebied ten noorden van de Gerbrandyweg en ten zuiden 
van de Mariniersespel nog nadere vervuiling aangetroffen, in de vorm van 
bouw- en sloopafval. De CvO verzoekt om hier in de toelichting nader op in 
te gaan. 
 
Reactie:  In de toelichting zal hier nader op ingegaan worden. 
 
Woningbouwaantallen (categorie 3) 
In het plan wordt aangegeven dat er 200 á 240 woningen nieuw worden 
gebouwd, maar het aantal wooneenheden dat verdwijnt wordt niet duidelijk. 
 
Reactie: Er zijn 460 woningen gesloopt. Dit wordt in de toelichting aange-

geven. 

8.2.2 Vitens 

Vitens geeft aan dat de transportleidingen groter dan 200 mm niet op de 
plankaart zijn bestemd. 
 
Reactie: De transportleidingen worden bestemd. 

8.2.3 KPN 

De KPN vraagt om bij de nadere uitwerking rekening te houden met de be-
langen van KPN. 
 
Reactie: De reactie is voor kennisgeving aangenomen. 



blz 34  04-37-05 
 
 

 
 
Buro Vijn B.V. Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest   
 Status: Vastgesteld / 29-06-09   

8.2.4 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft geen opmer-
kingen vanuit het rijksbelang voor de archeologie.  

8.3 Inspraak 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden – Vrijheidswijk 
Zuidwest” heeft met ingang van 17 juni 2005 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. In deze 6 weken is er gelegenheid geboden 
tot het indienen van mondelinge of schriftelijke reacties.  
 
Er is één schriftelijke reactie binnengekomen van de heer P. Woudwijk, 
Konvooistraat 1 te Leeuwarden. Deze is opgenomen in bijlage 6. 
De heer Woudwijk verzoekt om de plantekening zodanig te wijzigen dat in 
een strook grond naast zijn huis een seniorenslaapkamer in combinatie met 
een garage verwezenlijkt mag worden. 
 
Reactie: De mogelijkheid van het realiseren van een seniorenslaapkamer 

en garage is reeds planologisch geregeld. De strook behoort 
ruimtelijk gezien nu bij de woning aan de Konvooistraat 1. Het is 
niet logisch dat de strook in dit bestemmingsplan opgenomen 
blijft, omdat de woning in een ander bestemmingsplan valt. De 
strook in het verlengde hiervan, is nu in eigendom van de bewo-
ners aan de Verzetsstraat en horen in principe nu bij deze wo-
ningen. Daarom is het ook logisch dat deze strook niet meer in 
dit bestemmingsplan valt aangezien ook deze woningen in een 
ander plan vallen. De plangrens wordt op de plankaart aange-
past. Daarmee zal het geprojecteerde pad ook enigszins opge-
schoven worden. 
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9. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 19 maart gedurende 
een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. De mogelijkheid 
bestond om met toepassing van de Wet ruimtelijk ordening artikel 3.8 lid 1 
sub d, tot en met 29 april 2009 een zienswijze kenbaar te maken. Van deze 
gelegenheid is niet gebruikt gemaakt. Tevens zijn er geen ambtshalve wijzi-
gingen aan de orde.  
 
Op 29 juni 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Leeuwar-
den - Vrijheidswijk Zuidwest” ongewijzigd vastgesteld. In bijlage 7 van deze 
toelichting is het raadsvoorstel en het raadsbesluit opgenomen. 
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