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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. Aanvankelijk 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 aantrekke-
lijk genoeg, met name voor gezinnen en hogere inkomensgroepen. Deze 
doelgroepen trokken weg en maakten plaats voor studenten, alleenstaan-
den, allochtonen en mensen die moesten rondkomen van een laag inko-
men 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 uitgevoerd, waar-
bij ook Noordwest als 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 mei/juni 2006 ter inzage gelegen. De provincie Fryslân heeft besloten ar-
tikel 19, lid 2 WRO van toepassing te verklaren op het conceptbestem-
mingsplan. Via de ex artikel 19, lid 2 WRO procedure konden de woningen 
gerealiseerd worden. Daarvoor was het niet nodig dat er een vastgesteld 
bestemmingsplan lag. Echter met het ingaan van de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening op 1 juli 2008, is de artikel 19 procedure vervallen. Daarom is er 
nu wel een vastgesteld bestemmingsplan nodig.  
Door het bestemmingsplan Vrijheidswijk Noordwest verder in procedure te 
brengen, ligt er voor het gehele plangebied een actuele planologische re-
geling. 

1.   2. Het plangebied 

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Gebroeders Wierdastraat, de Lek-
kumerweg, de Familie van der Weijstraat en de Bonkefeart. Vrijheidswijk 
Noordwest maakt deel uit van de Vrijheidswijk die aan de noordzijde van 
Leeuwarden ligt. In onderstaand figuur is de ligging van het plangebied 
weergegeven. 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied 

 

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 uiteengezet; 

Hoofdstuk 4: dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 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. 
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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-
economische positie van steden. Om een eenzijdige sociaal-economische 
samenstelling van de bevolking te voorkomen, stimuleert het rijk meer vari-
atie in het woningaanbod. Dit vraagt enerzijds om verdichting tot hoogste-
delijke en anderzijds om verdunning tot groene milieus. Dit voorkomt de 
trek van de midden en hoge inkomens uit de stad. Tegelijkertijd blijft stede-
lijke vernieuwing 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 pro-
vincie 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. Regionaal beleid 

Koepelnotitie Woonplannen Stadsgewest Leeuwarden 
De provincie Fryslân heeft in 1996 aan alle gemeenten richtgetallen toege-
kend voor woningbouw in de jaren 1993-2010. 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 stadsregio.  
Daarom is een Koepelnotitie Woonplannen Stadsgewest Leeuwarden op-
gesteld, met als doel om het wonen in het stadsgewest aantrekkelijker te 
maken en de positie van Leeuwarden hierbinnen te versterken. Hoe dit 
vormgegeven wordt met herstructurerings- en uitbreidingsplannen, dient de 
gemeente verder zelf uit te werken. Ook voor de Vrijheidswijk is er een her-
structureringsplan geschreven. Dit wordt in paragraaf 2.3 verder beschre-
ven.  

2.   4. Gemeentelijk beleid 

Kadernota 
Er zijn verschillende beleidsstukken geschreven op gemeentelijk niveau ten 
aanzien van de stedelijke vernieuwing en tevens specifiek voor 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.  
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Hierin is onder andere beleid beschreven ten aanzien van het volkshuis-
vestingsprogramma, keuzes ten aanzien van stedelijke vernieuwing en een 
integraal programma waar aandacht is voor de sociale component en be-
wonersparticipatie. 
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 betreft de bestaande voorraad is de prioriteit gelegd op onder an-
dere de Vrijheidswijk. 
Voor het plangebied is een gericht plan ontwikkeld in de vorm van een 
Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk. In dit wijkontwikkelingsplan wordt aan-
gegeven dat er een grote inspanning nodig is voor de Vrijheidswijk. Om de 
verpaupering hier tegen te gaan, is een ingrijpende aanpak met maatrege-
len als sloop en nieuwbouw, renovatie en woningverbetering en tenslotte 
verkoop van huurwoningen noodzakelijk. 
 
Wijkontwikkelingsplan 
In het Wijkontwikkelingsplan zijn verder de hoofdlijnen aangegeven van het 
volkshuisvestingsprogramma en de doelen die gehaald moesten worden in 
de Vrijheidswijk. Daarnaast is ook globaal aangegeven welke stedenbouw-
kundige 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 
en daaropvolgend Vrijheidswijk Noordoost en als derde het plan Vrijheids-
wijk Noordwest/Annie Westlandstraat. De kern van het uit te voeren her-
structurerings- en stedenbouwkundig plan in de Vrijheidswijk is het wijk-
ontwikkelingsplan (juli 2002).  
 
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 was een fraaie, aantrekkelijk ingerichte en 
veilige wijk met goede voorzieningen. Een brede variatie aan woningen en 
meer woonruimte voor gezinnen. Ruime wooncarrièremogelijkheden voor 
alle bewoners. Gezamenlijk resulterend in meer sociale samenhang in de 
wijk. In juli 2002 werd het Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk door de ge-
meente 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.  
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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 maatregelen op verschillende ge-
bieden ten aanzien van: ruimtelijke en volkshuisvestelijk maatregelen, soci-
aal-economische en ten aanzien van beheer en veiligheid. Ook wordt er 
een programma opgesteld op het gebied van voorzieningen en een multi-
functioneel centrum.  
De Vrijheidswijk krijgt een totaal andere uitstraling met laagbouw en groen 
en water in de wijk en een nieuw centrum met voorzieningen. Een ruime en 
diverse aanbod van koop- en huurwoningen moet er voor zorgen dat de 
wijk een gezonde bevolkingsopbouw krijgt. 
 
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/Annie Westlandstraat 
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 deelgebieden Vrijheidswijk Noord-
west en Lekkumerweg/Annie Westlandstraat. In deze deelgebieden worden 
woningen gerenoveerd en vergroot, vindt sloop en vervangende nieuw-
bouw plaats en krijgt de gehele buurt een ‘face-lift’. In hoofdstuk 4 worden 
de uitgangspunten meer uitgebreid beschreven. 
 
Nota 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.  
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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 uitge-
voerd. Het ruimtebeslag moet beperkt zijn tot maximaal 30% van de wo-
ning, maar mag niet meer dan 50 m² bedragen. 
 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
Ten aanzien van de verkeersstructuur is het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (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. 
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3. WATER 

3.   1. Inleiding 

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 dit waterschap is om gezonde en veerkrachtige watersyste-
men te realiseren die door inrichting en beheer bijdragen aan een veilig, 
bewoonbaar en duurzaam Fryslân.  
Dit betekent dat overstromingen moeten worden voorkomen, dat watersys-
temen zo gezond en veerkrachtig zijn dat zij een multifunctioneel karakter 
en duurzaam gebruik kennen en dat het waterpeil en de waterverdeling op-
timaal 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.  
 
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 IWBP 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. 
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3.   4. Waterbeleid in de Vrijheidswijk Noordwest 

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 Vrijheidswijk met de Ee en de Bonkefeart kan een robuust watersys-
teem met een natuurlijke doorstroming ontstaan. Dit wordt nog versterkt als 
door het afkoppelen van nieuwe en bestaande bebouwing zoveel mogelijk 
regenwater 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 Bonkefeart. 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 zorg voor differentiatie van deelgebie-

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

mogelijkheden, 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. De visie gaat uit van ‘3 B’s: het 
Beleven, Benutten en Beheren van water. Voor stedelijke vernieuwing is de 
Vrijheidswijk opgeknipt in deelgebieden. 

3.   5. Wateraspecten Vrijheidswijk Noordwest 

Voor het deelgebied Vrijheidswijk Noordwest is het water in die zin structu-
rerend dat het aan de noordzijde de grens aangeeft van de woonwijk.  
Tevens is dit de noordelijke bebouwingsgrens van Leeuwarden. Het is de 
overgang van het stedelijke naar het landelijke gebied. Het plangebied ligt 
nabij de Dokkumer Ee maar grenst daar niet direct aan. 
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Ten aanzien van het waterbeleid zijn nog de volgende concrete punten van 
belang: 
1. verhard oppervlak: zoals onder andere aangegeven is in het kwaliteits-

handboek van de gemeente Leeuwarden, wordt er vanuit gegaan dat 
waar de mogelijk de daken en de perceelsverhardingen worden afge-
koppeld van riolering, waarbij de afstromende neerslag wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater, in dit geval de Bonkefeart. Dit is mogelijk als 
aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:  
 het hemelwater wordt voor elk perceel afzonderlijk (bv. onder-

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

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

vergunning op grond van de WVO (Wet Verontreiniging oppervlaktewa-
ter) vereist. Om deze vergunning te kunnen verlenen zal het water-
schap moeten instemmen met het basisrioleringsplan met lozingspun-
ten; 

3. materiaalgebruik / emissies: om een goede waterkwaliteit te realiseren 
moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen in het oppervlak-
tewater terechtkomen. Dat betekent niet alleen milieuvriendelijk materi-
aal (dus geen zink, lood, koper etc.) toepassen, maar ook een bouwwij-
ze en een onderhoudstechniek hanteren die emissievrij moet zijn; 

4. veiligheid: de Bonkefeart kan worden aangemerkt als boezemwater, dat 
enigszins onderhevig is aan peilfluctuaties. Dit houdt in dat hier met de 
hoogte van het maaiveld rekening mee moet worden gehouden om 
problemen in de toekomst te voorkomen; 

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 
levers aan zowel waterkwaliteit, recreatie als stedelijke vormgeving.  

 
Het waterschap is betrokken bij het opstellen van het genoemde waterbe-
leid waar bovenstaande punten uit voortvloeien. Met deze punten zal bij de 
herinrichting van het plangebied rekening worden gehouden. 
Overigens verandert de verhouding verhard/onverhard oppervlak in het 
plangebied niet of nauwelijks zodat het plan naar verwachting geen groot-
schalige gevolgen voor de waterhuishouding zal hebben. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Cultuurhistorie/ archeologie 

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. 
 
Het beleid voor de archeologische monumentenzorg van de provincie Frys-
lân sluit op hoofdlijnen aan op het nationaal beleid voor de archeologische 
monumentenzorg. In de Deelnota Archeologie 2004-2007 van de provincie 
is als essentieel element opgenomen dat in ruimtelijke planvorming reke-
ning gehouden dient te worden met het archeologisch erfgoed en gestreefd 
moet worden naar behoud ter plaatse door middel van inpassing. Alleen in 
het uiterste geval, als behoud ter plaatse echt niet lukt, kan worden over-
gegaan tot archeologische opgravingen. Gemeentelijke plannen worden 
aan dit beleid getoetst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Friese Ar-
cheologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). Op deze kaart is op basis 
van zowel de aanwezige archeologische monumenten als de te verwachten 
archeologische waarden een advies aangegeven. Aan de hand van deze 
kaart kan bepaald worden welke archeologisch waardevolle gebieden pla-
nologisch zullen worden beschermd. 
Volgens de FAMKE kunnen zich in het plangebied archeologische resten 
bevinden uit de periode midden-bronstijd - vroege Middeleeuwen. Voor de 
periode Steentijd-Vroege Bronstijd geldt een lage verwachtingswaarde. De 
provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 500m² een 
karterend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit archeologisch 
onderzoek moet bestaan uit minimaal zes boringen per hectare, met een 
minimum van zes boringen per plan, waarbij duidelijk wordt of er vindplaat-
sen in het plangebied aanwezig zijn. 
 
Aangezien de geplande ingrepen (dat wil zeggen de nieuwbouw) een op-
pervlakte van meer dan 500 m² omvat, is er een dergelijk onderzoek uitge-
voerd 1). Dit onderzoek is in de bijlagen opgenomen. De bodemopbouw in 
het plangebied bestaat uit een bouwvoor/ophogingslaag op een (oude) 
bouwvoor op kwelderafzettingen op veen. Er zijn in de boringen geen ar-
cheologische indicatoren aangetroffen. 

                                                 

 

1) ‘Plangebied Vrijheidswijk Noord-West, Gemeente Leeuwarden, Archeologisch vooron-
derzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP Archeologisch Advies-
bureau B.V., juli 2006. 
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Op basis van de resultaten van het booronderzoek wordt voor het plange-
bied geen vervolg onderzoek aanbevolen. Er zijn daarom geen belemme-
ringen vanuit archeologie voor de realisatie van de woningbouw. 

4.   2. 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.  
 
In verband met de op 1 april 2002 in werking getreden Flora- en Faunawet 
en de daarin verwerkte Europese richtlijnen, de Habitatrichtlijn en de Vogel-
richtlijn, is het plangebied getoetst aan de Ecologische Basiskaart Leeu-
warden die door bureau Altenburg en Wymenga is opgesteld in 2004 (in de 
bijlagen zijn de teksten behorende bij deze toetsing opgenomen).  
In 2004 werden door het Bureau voor ecologisch onderzoek Altenburg en 
Wymenga de plannen voor nieuwbouw in het westelijk deel het de Vrij-
heidswijk reeds getoetst aan de Flora- en Faunawet. Deze rapportage 
vormt een belangrijke basis voor de toets van het gehele deelgebied. 

4.2.1. 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. 

 
Beoordeling onderhavige situatie 
Het terrein zelf is geen natuurgebied en maakt geen onderdeel van de 
(Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied ligt op een af-
stand van circa 3 km van het Natura-2000 gebied Groote Wielen, waarvan 
de aanwijzing in procedure is. Van belang voor het plangebied is wel dat 
onder andere de Bonkefeart wordt gebruikt door onder meer de Meer-
vleermuis als vliegroute de stad in en uit.  

4.2.2. Soortbescherming 

Naast de gebiedsbescherming is de soortbescherming van belang. 

 
 
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Noordwest  Buro Vijn B.V. 
Status: Vastgesteld / 28-09-09  



053710 Blz. 13 
 

Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het 
verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en het be-
schadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van beschermde diersoorten. Voor activiteiten die een bedreiging kunnen 
vormen voor deze beschermde soorten, kan een ontheffing nodig zijn. 
 
Beoordeling onderhavige situatie 
In eerste instantie is het Natuurloket (www.natuurloket.nl) geraadpleegd. 
De informatie is weergegeven op kilometerhokniveau 2). Het kilometerhok 
waarbinnen het plangebied ligt, is groter dan het plangebied zelf. Hierdoor 
heeft de inventarisatie betrekking op een gebied dat groter is dan het plan-
gebied. Er blijken in de omgeving van het plangebied planten en dieren te 
kunnen voorkomen die op de Rode Lijsten staan of anderszins van belang 
zijn.  
 
Ook kan in een aantal standaardwerken worden nagegaan welke bijzonde-
re planten- en diersoorten er in de (ruime) omgeving van het betreffende 
plangebied voorkomen. Deze standaardwerken bevatten globale gegevens 
van vleermuizen en overige zoogdieren (Broekhuizen et al. 1992, Limpens 
et al. 1997, www.vzz.nl), broedvogels (SOVON vogelonderzoek Nederland 
2002), amfibieën en reptielen (www.ravon.nl), vlinders (Vlinderwerkgroep 
Friesland & De Vlinderstichting 2000) en libellen (Nederlandse Vereniging 
voor Libellenstudie 2002). Uiteraard moet bij deze globale informatie reke-
ning gehouden worden met de aard en ligging van het plangebied. Naast 
deze bronnen is een veldbezoek gebracht (juni 2004). Daarbij is de vegeta-
tie bekeken, het voorkomen van vogels en andere diersoorten, en is geke-
ken naar specifieke habitatkenmerken (geschiktheid voor kritische diersoor-
ten). Daarnaast is in juni 2004 een veldonderzoek uitgevoerd naar het ge-
bruik van de Dokkumer Ee (waar de Bonkefeart op aansluit) door vleermui-
zen (in het bijzonder de Meer- en Watervleermuis). 
Deze gegevens zijn vervolgens aangevuld met informatie uit de Ecologi-
sche Basiskaart Leeuwarden en het Groenbeleidsplan als middel om bo-
vengenoemde verzamelde gegevens en conclusies ook toe te kunnen pas-
sen op het hele plangebied (zie bijlage 2 voor een uitgebreide interpretatie 
van deze gegevens). In het nu volgende worden de conclusies uit de eco-
logische inventarisatie gepresenteerd.  
 
Habitatverlies en -winst  
De herinrichting van het plangebied betekent dat de habitat ter plaatse ver-
andert en deels verloren gaat. De oppervlakte geschikt habitat voor de 
momenteel voorkomende soorten neemt daardoor af. Er ontstaan echter 
ook weer nieuwe habitats, die deels ook weer voor de reeds voorkomende 
soorten interessant zijn.  
 

                                                 

 

2) Kilometerhokken: de kaart van Nederland is door de Topografische Dienst verdeeld in 
blokken van 1 bij 1 km, de zogenaamde kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een 
kilometerhok bestaat uit de coördinaten van de x-as en de y-as die elkaar in de linker 
onderhoek van het hok snijden. 
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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. Naar analogie van de concept-handreiking 
van LNV (2004) voor Werken aan Natura 2000 wordt onderscheid gemaakt 
in chemische effecten en fysieke effecten, en verstoring door geluid en 
licht.  
 
Chemische en fysieke effecten 
Bij chemische effecten moet gedacht worden aan allerlei stoffen die in het 
gebied terecht kunnen komen door verontreiniging, uitstoot van meststoffen 
of bijvoorbeeld gebiedsvreemd water. In het onderhavige plan is geen van 
deze zaken aan de orde. Achteruitgang van de kwaliteit van het leefgebied 
als gevolg van fysieke effecten kan betrekking hebben op grondwateront-
trekking of peilverlaging, maar ook verdichting van de omgeving. Ook dit 
speelt in de onderhavige plannen geen rol.  
 
Verstoring door geluid en menselijke activiteiten 
De herinrichting betekent dat de menselijke activiteit ter plaatse, en het ge-
luid dat dat met zich meebrengt, toeneemt.  
De bouwactiviteiten zorgen daarnaast voor een tijdelijke verstoring van de 
directe omgeving. Het plangebied is ongeschikt voor kritische weidevogels, 
waardoor verstoring van deze kwetsbare groep geen rol speelt.  
 
Verstoring door licht 
Verlichting werkt storend op het dag- en nachtleven van dieren en planten 
(de Molenaar et al. 1997a,b). Vooral nachtactieve dieren zijn daarbij gevoe-
lig, maar uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Alterra is ook bekend, dat de 
dichtheid van weidevogels negatief wordt beïnvloed door verlichting. Het ef-
fect hangt samen met de hoeveelheid verlichting, plaats van de lantaarns 
en de lichtsterkte. Permanente lichtbronnen kunnen ook storend zijn voor 
het gedrag van amfibieën en zoogdieren.  
 
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 Bonkefeart schijnt. Dit water vormt voor de Meer- en de Water-
vleermuis een fourageerroute en een route de stad in en uit naar hun foe-
rageergebieden. Verlichting zou voor Meer- en Watervleermuizen kunnen 
leiden tot extra verstoring.  
 
Ruimtelijke samenhang 
 
Versnippering 
Versnippering van leefgebieden is in Nederland voor weinig mobiele flora 
en fauna één van de grootste bedreigingen. Populaties kunnen geïsoleerd 
raken waardoor ze genetisch verarmen en de kans op uitsterven toeneemt.  
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Uitzwermende dieren hebben daarnaast minder kans in geschikt habitat te-
recht te komen, waardoor de kans op uitwisseling en (her)kolonisatie gering 
is.  
 
Relatie met het in de omgeving liggende Natura-2000 gebied 
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 negatie-
ve significante effecten op de instandhoudingsdoelen. 
 
De aan het plangebied grenzende Bonkefeart 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. 

4.2.3. Conclusie 

Uit de beschouwing van effecten is naar voren gekomen, dat de voorge-
nomen plannen, mits er met verlichting bij de Bonkefeart rekening wordt 
gehouden met de Meervleermuis (en de Watervleermuis), geen significant 
negatieve effecten te verwachten zijn op het Natura-2000 gebied Groote 
Wielen.  
Er worden geen bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn bedreigd. Wordt 
er geen rekening gehouden met de verlichting dan is een passende beoor-
deling noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van vogels geldt dat voor deze diergroep formeel geen onthef-
fing kan worden verleend in het kader van de Flora- en faunawet. Dit heeft 
te maken met de wijze waarop de Vogelrichtlijn is vertaald in de Flora- en 
faunawet. Een en ander betekent feitelijk dat in geen geval vaste broed-
plaatsen en vaste nesten van vogels mogen worden verstoord noch werk-
zaamheden tijdens de broedperiode (afhankelijk van de situatie maar 
meestal 15 maart - 15 juli) mogen worden uitgevoerd indien daarmee broe-
dende vogels worden verstoord.  

4.   3. Bodem 

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond in het plangebied dient ge-
schikt te zijn voor de daarop voorziene functie (zoals wonen en speelter-
rein), zonder enige risico’s voor de volksgezondheid.  
Er is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 3). Het 
grondwater is voor zover onderzocht niet verontreinigend gebleken. Er zijn 
alleen verhoogde arseengehalten gemeten. Deze worden een natuurlijke 
oorzaak toegeschreven. Ten aanzien van de bodem blijkt er op enkele 
plaatsen sprake te zijn van verontreiniging. Het gaat hierbij om het grasveld 
aan de Pilotenespel, het grasveld aan de Annie Westlandstraat en 
gedempte sloten op verschillende locaties in de wijk.  

                                                 

 

3)  Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Vrijheidswijk noordwest te Leeuwarden, 
Oranjewoud, 8 mei 2006. 
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Ter plaatse van de grasveld aan de Pilotenespel en de noord-zuid gelegen 
demping is vooralsnog geen ander onderzoek noodzakelijk om de veront-
reiniging verder in beeld te brengen. Op het moment dat er plannen zijn 
voor grondverzet ter plaatse, is een detaillering van het verontreinigings-
beeld (met name voor de demping) noodzakelijk. 
Ter plaatse van de toekomstige nieuwbouw aan de Annie Westlandstraat is 
de bodem voldoende onderzocht. Na de sloop van de Annie Westlandflat 
kan een aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van het gebouw worden 
overwogen. Verwacht wordt echter dat hier eenzelfde beeld als in de direc-
te omgeving wordt aangetroffen. Wanneer grond uit de omgeving van de 
Annie Westlandflat moet worden afgevoerd, gelden in dat geval beperkin-
gen aan het hergebruik van deze grond. 
Voor wat betreft de nieuwbouw ter plaatse van het grasveld aan de Annie 
Westlandstraat geldt, dat alvorens deze kan worden gerealiseerd, sanering 
van de betreffende locatie noodzakelijk is. 
De verontreiniging zal zodanig worden aangepakt, dat de gronden kunnen 
worden gebruikt zoals ze in het voorliggende bestemmingsplan zijn be-
stemd.  

4.   4. Geluid 

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-
geluidsgevoelige objecten anderzijds. Een woning is bijvoorbeeld een ge-
luidsgevoelig object. Indien de woning langs een zoneplichtige weg wordt 
gesitueerd, dient door middel van een akoestisch onderzoek te worden 
aangetoond dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de ge-
luidhinder 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. 
 
Het hele plangebied is 30-km/uur gebied en in die zin valt het buiten de 
werkingssfeer van de Wet geluidhinder. 
De oostrand van het plangebied grenst aan de Lekkumerweg. Dit is een 50 
km/uur weg en heeft een zone van 200 meter aan weerszijden waar akoes-
tisch onderzoek moet uitwijzen of er nieuwbouw kan plaatsvinden of niet. 
Een indicatieve berekening wijst uit dat de 48 dB(A)-contour op 26,5 m uit 
de as van de weg ligt. De geplande nieuwbouw ligt op ± 15 m van de as 
van de weg en heeft een indicatieve gevelbelasting van 53 dB(A) (incl. af-
trek artikel 103 Wgh) (zie bijlage 3).  
Hiermee is er sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 
48 dB(A). Voor deze nieuwbouw is daarom een Hogere waarde aange-
vraagd bij Gedeputeerde Staten en deze is verleend op 20 juni 2006. 

 
 
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Noordwest  Buro Vijn B.V. 
Status: Vastgesteld / 28-09-09  



053710 Blz. 17 
 

4.   5. 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; 
• 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 4). 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 plangebied 
wordt gerenoveerd en leidt niet tot extra woningen en dus heeft het gebied 
geen extra verkeersaantrekkende werking. Dit heeft tot gevolg dat de lucht-
kwaliteit niet zal verslechteren. Wel wordt er binnen het plangebied nieuw-
bouw gepleegd nabij de Lekkumerweg. Berekeningen wijzen uit dat de 
normen zowel nu als in de toekomst niet worden overschreden. De bereke-
ningen zijn opgenomen in bijlage 4.  

4.   6. 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. 

                                                 

 

4)  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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Het persooonsgebonden risico (PR) van een bepaalde activiteit is de kans 
per jaar op een bepaalde plaats, dat een continu daar aanwezig gedacht 
persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een moge-
lijk ongeluk met die activiteit. De grenswaarde voor het PR is 10 –6.  
 
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 circa 225 meter van het vulpunt van het tankstation. 
De conclusie is dat het LPG-tankstation geen belemmerende werking heeft 
op de ontwikkeling van dit plan. 
 
Er zijn in en rondom het plan geen andere activiteiten en opslagen van ge-
vaarlijke stoffen waarmee rekening gehouden moet worden of bedrijven die 
een risico kunnen vormen. Externe veiligheid heeft daarom geen conse-
quenties voor dit bestemmingsplan. 

4.   7. Bedrijven 

De renovatie van de Vrijheidswijk Noord-West bestaat voornamelijk uit het 
upgraden van bestaande bebouwing en enige nieuwbouw aan de pleintjes 
van de Koerierstersespel. Daarnaast zal de flat aan de Annie Westland- 
straat gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw die binnen de zone 
van de Lekkumerweg liggen. 
 
Binnen het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd. Alleen is aan de Pilo-
tenespel een klein gasreduceerstation gesitueerd. De VNG-brochure Be-
drijven en milieuzonering geeft aan dat er een afstand van 10 meter tot wo-
ningen van derden aangehouden dient te worden.  
In de bestaande situatie wordt daar aan voldaan en omdat hier sprake is 
van renovatie veranderd er in de nieuwe situatie niks ten opzichte van de 
bestaande toestand. 
 
Aan de grenzen van het plan blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Al-
leen aan de oostzijde wordt de Annie Westlandflat gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Aan deze zijde was een hondentrimsalon annex opvang 
gevestigd aan de Lekkumerweg 84. Dit bedrijf is vervangen door een klein-
schalig logiesverstrekkend bedrijf (logies en ontbijt voor maximaal 15 per-
sonen). Een dergelijk bedrijf levert geen hinder op voor de omgeving. Al 
met al kan geconcludeerd worden dat de bedrijven in en rondom het plan-
gebied geen beperkingen opleveren voor het realiseren van de upgrading 
van deze wijk. 
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5. HET ONTWERP 

5.   1. Inleiding 

Als de Vrijheidswijk goed bewoonbaar wil blijven, dan is nu een ‘upgrading’ 
nodig. Met een groter aanbod van verschillend soorten woningen (éénge-
zinswoningen, appartementen en seniorenwoningen) wordt de wijk aan-
trekkelijk voor verschillende doelgroepen en kunnen de huidige bewoners 
er langer wonen. De ‘upgrading’ van de wijk heeft onder andere geleid tot 
een nieuwe stedenbouwkundige opzet van verschillende deelgebieden, 
waaronder ook Vrijheidswijk Noordwest / Annie Westlandstraat (figuur 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Indicatieve stedenbouwkundige opzet voor het plangebied 

 
Het gaat in het plangebied om 179 laagbouwwoningen, de flat aan de Pilo-
tenspel (S-5) en de flats aan de Annie Westlandstraat (S-8 en S-12). Door 
de diverse aanpassingen wordt de structuur van de wijk verduidelijkt. 

Figuur 3. Stedenbouwkundige impressies  
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Voor de wijkvernieuwing in Vrijheidswijk Noordwest / Annie Westlandstraat 
zijn twee fasen te onderscheiden:  
• de hoven en de flats S5 en S12; 
• ‘stadsrandpark’ (langs de Bonkefeart) en herontwikkeling Annie West-

landstraat. 
 
Met betrekking tot de inrichting wordt rekening gehouden met deze fase-
grens. Op verschillende fronten wordt de kenmerkende hoofdopzet van de 
wijk versterkt. Door sloop en vervangende nieuwbouw worden de aanwezi-
ge hoven bijvoorbeeld beter zichtbaar en door herinrichting krijgen deze 
een groener karakter. Door nieuwe doorbraken door bestaande woning-
blokken worden hoven bovendien met elkaar verbonden en wordt een 
voetpaden ‘net’ gevormd. 
 
De Koerierstersespel bijvoorbeeld, krijgt een nieuw profiel en wordt doorge-
trokken waardoor de toegang tot de pleintjes verandert. Verder is een aan-
tal herkenningspunten in de wijk aan gebracht. Dat gebeurt met ‘optoppin-
gen’ (extra verdiepingen) op een aantal huurwoningen. De gevels worden 
ook aangepakt. Verder zijn er voorstellen gedaan voor speelvoorzieningen 
en parkeerplaatsen. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren moeten 
63 woningen worden gesloopt.  
 
In dit bestemmingsplan is ook de vernieuwing van de woningen aan de 
Familie van de Weijstraat opgenomen. De 4 blokken met 5 woningen zullen 
worden gesloopt. Er komen opnieuw 4 blokken terug, maar dan met 4 wo-
ningen. 

5.   2. Hoofduitgangspunten 

Infrastructuur 
Het stratenplan wordt veranderd: 
• de hoofdweg, de Koerierstersespel, komt op het oude tracé voor de S-5 

langs in plaats van achterlangs. Aan deze weg wordt haaks parkeren 
mogelijk. De weg wordt daar ook verbreed; 

• er komen parkeerplaatsen langs de Koerierstersespel; 
• de Pilotenespel krijgt een betere ontsluiting en meer parkeerhavens. 
 
Pleintjes 
De indeling van de pleintjes aan de Koerierstersespel ondergaan ook een 
verandering. Ze worden rechter van vorm en er komen meer parkeerplaat-
sen. De dubbele woningen worden gesloopt waardoor het gebied opener 
wordt en er hofjes ontstaan. Bovendien komt er een nieuwe doorgaande 
looproute tussen de drie pleintjes/hofjes. 
Het parkeren wordt via een rechte rijloper ontsloten waardoor er ruimte 
ontstaat voor gebruiksgroen. 
 
Verleggen van paden langs de gevels 

 

Door sloop van de berging aan de voorzijde ontstaat een voorruimte van 
beperkte omvang. Naast het huidige voetpad komt een parallel route voor 
de voetgangers.  
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Hierdoor wordt de fysieke afstand tussen woning en openbare route ver-
groot, waardoor er meer privacy in de woningen ontstaat. Er komt een pri-
vé-strook en een voetpad voor de woningen. Zodoende ontstaat er meer 
privacy in de woningen. 
 
Bergingen 
De huidige inpandige berging gaat verdwijnen. Ter vervanging hiervan 
komt een berging in de tuin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4. Groene opzet plangebied 

 
Groen 
Er ligt een groengebied in het stadsrandpark langs de Bonkefeart. De idee-
en voor het speelveld zijn nog niet vastgelegd, maar het basketbalveld 
wordt in ieder geval opgeknapt. Onder de flat S5 aan de Pilotenespel komt 
een onderdoorgang. 
 
Kwaliteitsverbetering 
De Vrijheidswijk krijgt een ‘Face-lift’. De woningen worden gerenoveerd. 
Hierbij worden enkele woningen gesloopt om aan de behoefte van enkele 
grotere woningen te kunnen voldoen. Daarbij komen ook op enkele wonin-
gen ‘optoppingen’ om ook hier een kwaliteitsverbetering te realiseren. Niet 
alleen de woningen, maar tevens het straatbeeld krijgt een kwaliteitsimpuls.  
Er worden ook woningen samengevoegd (van 3 woningen naar 2 wonin-
gen), waarbij de lange rijen woningen visueel worden ‘doorgeknipt’ door 
één van de woningen de bovenste laag te verwijderen. 
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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 ontheffings-
regels. 
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De algemene ontheffingsregels zorgen voor enige verruiming van de flexi-
biliteit van het plan. Deze ontheffingen zijn niet specifiek op één bestem-
ming gericht, zij kunnen gebruikt worden ten aanzien van alle bestemmin-
gen.  
 
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 uitoe-
fenen, wordt door middel van een vrijstelling 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. 
 
Groenvoorzieningen 
Het in het plangebied gelegen en deels nog aan te leggen openbaar groen 
is onder de bestemming “Groen” gebracht. In het plangebied zijn enkele 
specifieke locaties aangewezen voor een speelvoorziening.  
Via vrijstelling is het mogelijk om ook op andere locaties speelvoorzienin-
gen te realiseren, mocht dit noodzakelijk zijn. Ontwikkelingen die de struc-
tuur van het groen kunnen aantasten, zijn verder zoveel mogelijk beperkt. 
De bouw van gebouwen wordt daarom bijvoorbeeld niet toegestaan. 
 
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 de voor- of (met name in hoeksituaties) zijkant van 
een woning. Om dit te voorkomen is de bestemming “Tuin” opgenomen.  
 
Binnen deze bestemming is de bouw van gebouwen niet toegestaan. Deze 
bestemming is gelegd op basis van de volgende 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 zijerven die direct grenzen aan de openbare ruimte, mogen geen 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd; 

• op achtererven van woningen mogen aan- en uitbouwen en bijgebou-
wen worden gebouwd. 

 
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 omvat deze bestemming ook de pleinen, en voet- en fietspa-
den, parkeer- en groenvoorzieningen. In het plangebied zijn de (openbare) 
parkeerterrein aangegeven en hebben daarom de bestemming “Verkeer – 
Verblijf” gekregen. Op de gronden binnen deze bestemming mogen geen 
gebouwen worden gebouwd.  
Op een drietal locaties in het plangebied worden blokken met rijwoningen 
opgeknipt. Ter plaatse van de “knip” in deze blokken ontstaat in feite over-
kappingen over de straat. Deze zijn op de plankaart aangeduid binnen 
“Verkeer- en Verblijf”.  
 
Water 
De bestemming “Water” is van toepassing op alle van betekenis zijnde wa-
terlopen en waterpartijen en oevers in het plangebied zowel de bestaande 
waterpartijen alsook de nieuwe waterpartij in het oosten van het plange-
bied. De Bonkefeart heeft tevens de bestemming water. Binnen de be-
stemming is het mogelijk een brug te realiseren. Dit omdat op termijn mo-
gelijk een gebied aan de noordzijde van het water als speel-/recreatie-
gebied zal worden ingericht. 
 
Daarnaast is de bestemming onder meer van toepassing op oevers en ka-
den, en de daarbij behorende bouwwerken, en overige bouwwerken, deze 
zijn bij recht toegestaan. Het gebruiken of laten gebruiken van de gronden 
als ligplaats voor woonschepen is verboden. 
 
Wonen - 1  

 

Deze bestemming is gelegd op de grondgebonden woningen (in het over-
grote deel van het plangebied, bestaande uit rijwoningen in twee bouwla-
gen, met een plat dak). De bestemming is enerzijds afgestemd op de be-
staande woningen en anderzijds ook op de situatie na de maatregelen aan 
de woningen. Het bouwvlak is strak om de bebouwing gelegd. Hiermee is 
de situering van de hoofdgebouwen vastgelegd. Verder is in de bebou-
wingsbepalingen de bouwhoogte geregeld. In de bestemming ‘Wonen’ zijn 
maximale bouwhoogtes aangegeven. De meeste woningen hebben een 
maximale bouwhoogte van 7 meter. Door van 3 woningen 2 te maken en 
van de tussenliggende woning de bovenste laag te verwijderen, hebben 
enkele woningen meer oppervlak op de begane grond. Dit lagere deel krijgt 
een hoogte van 4 meter. Ook dit is op de plankaart aangewezen. Daarbij 
krijgen enkele (hoek)woningen een ‘optopping’.  
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Dit betekent dat voor een klein deel de woning wordt opgehoogd tot maxi-
maal 10 meter. De grootte van een ‘optopping’ en de hoogte staat aange-
ven op de plankaart. 
 
Binnen de bestemming wordt ruimte geboden voor een aan-huis-ver-
bonden beroep en bedrijven aan huis, zoals hiervoor toegelicht. De bouw-
regels maken onderscheid tussen hoofdgebouwen en bijgebouwen.  
 
Er worden projectmatig aan- en uitbouwen en bijgebouwen gerealiseerd in 
de vorm van een portaaltje aan de woning met daar aan weer een berging. 
Het ontwerp hiervoor gaat uit van een hoogte van 2,80 meter voor het por-
taaltje en voor de berging 3 meter. De regeling voor aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen kent daarom een maximum hoogte van 3 meter, zodat beide 
gebouwen erin passen qua hoogte. Om te voorkomen dat er te veel wordt 
vol gebouwd, is ten slotte ten aanzien van de aan- en uitbouwen en bijge-
bouwen bepaald dat per woning een oppervlakte van maximaal 25 m² is 
toegestaan. In verband met de verhouding tussen de woningen en de aan- 
en uitbouwen daaraan, is bepaald dat de diepte, gezien vanaf de woning, 
van aan- en uitbouwen ten hoogste 3 meter mag zijn. 
 
Wonen - Woongebouw 
In het plangebied staan 2 flats. Eén flat, de S12-flat, is 40 meter hoog (12 
verdiepingen/ 13 lagen) en de andere flat beschikt over 5 lagen met een 
maximale bouwhoogte van 15 meter.  
Op de begane grond van de S12-flat zijn dienstverlenende functies aanwe-
zig, onder andere enkele kantoorfuncties. Deze dienstverlenende functies 
zijn geregeld via een aanduiding op de plankaart. 
In de andere flat is sprake van een onderdoorgang. Ook deze is op de 
plankaart aangeduid. 
 
Woongebied 
De nieuw te realiseren woningen ter vervanging van de flat aan de Annie 
Westlandstraat en aan de Familie Van der Weijstraat zijn onder de be-
stemming “Wonen - Woongebied” gebracht. Dit omdat op dit moment nog 
niet exact bekend is hoe deze gedeelten van het plangebied zullen worden 
ingericht. Wel is bekend dat het bij de Annie Westlandstraat zal gaan om 
woningen met een hoogte van 10 meter (2 lagen met een kap of drie lagen 
plat). Dit is op de plankaart aangegeven. De vorm van de woningen en de 
exacte ligging van de ontsluiting achter de woningen langs, de locaties voor 
parkeren achter de woningen en tenslotte de vorm van de tuinen achter de 
woningen is nog niet bekend. Al deze functies zijn daarom toegestaan bin-
nen de bestemming. 
Bij de woningen aan de Familie van de Weijstraat zal de goothoogte maxi-
maal 7 meter zijn, de bouwhoogte maximaal 9 meter en de dakhelling 
maximaal 60 graden.  
Verder is een regeling opgenomen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
die aansluit bij de standaardregeling in bestemmingsplannen van de ge-
meente Leeuwarden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat maximaal 50 m² voor 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag worden benut. 
 
 
 
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Noordwest Buro Vijn B.V. 
Status: Vastgesteld / 28-09-09  



Blz. 26  053710 
 

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 Noordwest dienen te wor-
den betrokken. Op het voorontwerp van dit bestemmingsplan hebben deze 
organisaties in het kader van het vooroverleg kunnen reageren. In dezelfde 
fase is, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid 
gegeven tot het inspreken op het plan. Er is tevens een informatiebijeen-
komst gehouden over 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. Vervolgens zal er gelegenheid zijn tot het 
inbrengen van zienswijzen bij de gemeenteraad. 

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. De gemeente 
heeft voornamelijk een voorwaardenstellende rol. De corporatie is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het project. 
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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 juli 2006. De 
CvO heeft bij brief van 12 juli 2006, kenmerk 649290, gereageerd op het 
voorontwerp van het bestemmingsplan. Tevens is het plan gelijktijdig ook 
aan andere overlegpartners voorgelegd. Van deze overlegpartners is gere-
ageerd door KPN, Vitens, Essent, het Commando Dienstencentra van het 
Ministerie van Defensie en de Gasunie. De ingekomen brieven zijn opge-
nomen in de bijlagen. Essent, het Commando Dienstencentra van het Mi-
nisterie van Defensie en de Gasunie hadden geen opmerkingen op het 
plan. 

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 beoorde-
ling in het licht van provinciaal- en rijksbeleid nadere toelichting of motive-
ring 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. 
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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. 
 
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. 
 
Bodem (categorie 3) 
De CvO adviseert om na te gaan in hoeverre de sanering van een aantal 
locaties gevolgen heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. 
 
Reactie: Er is een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan 

worden opgenomen in de paragraaf bodem. 
 
Archeologie (categorie 2) 
De CvO geeft aan dat de uitkomsten van het benodigde archeologische 
onderzoek bekend moeten zijn voor de vaststelling van het plan. 
 
Reactie: Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en de resultaten 

hiervan zullen verwerkt worden in de toelichting. 

8.2.2. Vitens 

Vitens geeft aan er binnen het plan hoofdleidingen van het bedrijf bevinden 
en dat bij de definitieve inrichting van het plan hiermee rekening wordt ge-
houden. Tevens geeft zij aan om bij eventuele nieuwe te leggen leidingen 
een strook van 1,80 m wordt gecreëerd die vrijgehouden moet worden van 
bomen en/of diepwortelende struiken. 
 
Reactie: Met bovenstaande zal rekening worden gehouden. 

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 

8.   3. Inspraak 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden - Vrijheidswijk 
Noordwest” heeft met ingang van 29 mei 2006 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. In deze zes weken is er gelegenheid gebo-
den tot het indienen van mondelinge of schriftelijke reacties. Er zijn geen 
inspraakreacties binnengekomen. Daarnaast is er op 29 mei 2006 een in-
formatiebijeenkomst gehouden over het voorontwerp. Het verslag van de 
bijeenkomst is opgenomen in de bijlagen. De opmerkingen die gemaakt zijn 
tijdens de informatiebijeenkomst, geven geen aanleiding tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
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9. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 30 april 2009 gedu-
rende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. De moge-
lijkheid bestond om met toepassing van de Wet ruimtelijk ordening artikel 3.8 
lid 1 sub d, een zienswijze kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is niet 
gebruikt gemaakt. Tevens zijn er geen ambtshalve wijzigingen aan de orde.  
 
Op 28 september 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
“Leeuwarden - Vrijheidswijk Noordwest” ongewijzigd vastgesteld. In bijlage 
7 van deze toelichting is het raadsvoorstel en het raadsbesluit opgenomen. 
 
 

=== 
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