








Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – 
Vrijheidswijk 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Leeuwarden - Vrijheidswijk” heeft in de periode 
vanaf 31 maart 2011 tot en met 11 mei 2011 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. In die periode zijn twee brieven met zienswijzen ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt 
het gemeentelijke commentaar.  
 
Zienswijze 1: 
Bij brief van 8 april 2011 is een reactie ontvangen van Vitens. Verzocht 
wordt, voor zover nog niet gerealiseerd, de transportleiding op te nemen op 
de plankaart en aan te geven met de nevenbestemming “openbare nutsleiding”.  
 
Reactie: 
Betreffende transportleiding is al opgenomen op de verbeelding (plankaart) 
en conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2008) 
aangeduid als dubbelbestemming, zijnde “Leiding – Water”.    
 
Zienswijze 2: 
Van de eigenaar/gebruiker van het perceel Krijn van der Helmstraat 7 te 
Leeuwarden is eveneens een reactie ontvangen. Betreffende reactie heeft 
echter slechts deels betrekking op het bestemmingsplan en voor het 
overgrote deel op geplande uitvoeringswerkzaamheden in de nabijheid van 
voornoemd perceel. Hierna wordt alleen ingegaan op de zienswijzen die het 
bestemmingsplan betreffen. De overige genoemde punten in de brief zijn aan 
de gemeentelijke projectleider van de Vrijheidswijk doorgegeven en worden 
door hem opgenomen met betrokkene. 
 
A. De tekeningen bij het bestemmingsplan geven niet de bestemming van de 

Krijn van der Helmstraat aan, terwijl een bestemming toch iets is wat 
men zich voorneemt uit te gaan voeren. De juiste tekeningen zijn niet 
aanwezig. 

 
Reactie: 
Bij het bestemmingsplan Leeuwarden – Vrijheidswijk behoren twee 
bestemmingsplankaarten en een legenda. Zoals altijd bij 
bestemmingsplannen het geval betreft dit een vertaling in bestemmingen, 
aanduidingen en daarbij behorende bescheiden. De tekeningen waar de 
indiener van de zienswijze op doelt zijn zogenaamde detailtekeningen van 
de nog uit te voeren werkzaamheden aan de weg en het riool. Deze maken 
echter geen onderdeel uit van het bestemmingsplan en lagen dan ook niet 
ter inzage.  

 
B. Gezien het feit dat er een open waterverbinding is voorzien, door de 

Krijn van der Helmstraat van de waterpartijen van A naar B en dit 
genoemd is in de stukken die ter inzage liggen in het stadskantoor moet 
ook de herinrichting van de straat in de raad ter sprake komen. 

 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij naar de reactie onder A. Bovendien betreft het 
hier geen gewone open waterverbinding, maar een fontein (kunstwerk) 
waardoor schoon water wordt gepompt. 

 



C. In de plannen die nu ter inzage liggen wordt gesteld dat er in de 
Vrijheidswijk weinig objecten zijn van cultuurhistorische waarde. Voor 
de woningen Krijn van der Helmstraat 17 t/m 21 bevindt zich in de stoep 
een driehoek met rozen. Het trottoir splitst zich hier in een afbuigend 
gedeelte naar de Konvooistraat en een doorgaand gedeelte naar het 
verlengde van de Krijn van der Helmstraat. Een historisch element wat 
symbool staat voor de bescheiden naoorlogse bouw van de woningen 1 t/m 
21 en de massale bouw van de rest van de wijk. Het trottoir wordt hier 
smaller waardoor een stukje zichtbare historie verdwijnt. 
 
Reactie: 
De indiener van de zienswijze verzoekt hier om een specifieke regeling 
van het openbaar gebied dat is inbestemd als “Verkeer – 
Verblijfsgebied”. De bestemming laat zowel de huidige situatie (groen, 
beplanting) toe als de geplande herinrichting. De cultuurhistorische 
waarde van het rozenperkje is echter niet van dien aard dat dit een 
specifieke regeling vraagt (ter behoud). Concreet betekent dit dat door 
de herinrichting het rozenperkje zal komen te vervallen.       

 
D. In het geplande gootje zal water stromen. In de plannen die ter inzage 

liggen is geen enkele rapportage te vinden over de kwaliteit van dit 
water. 

 
Reactie: 
Het betreft hier water wat rondgepompt wordt vanaf de fontein bij de 
Lekkumerweg naar het water verderop in de Krijn van der Helmstraat. 
Tevens zal de goot bij regen dienst doen als overstort. Het betreft hier 
dus schoon water. Hiervoor is dan ook geen rapportage noodzakelijk. In 
het kader van de watertoets zijn de plannen met betrekking tot de 
watergoot overlegd met Wetterskip Fryslân en akkoord bevonden.   

 
E. De parkeerplaatsen tegenover de huizen aan de Krijn van der Helmstraat 1 

t/m 21 grenzen nu direct aan het trottoir. In de nieuwe plannen zijn 
deze parkeervakken geprojecteerd aan de overzijde van de smallere 
straat. Dit betekent dat het zware verkeer dichter lang de woningen komt 
waardoor de kans op schade toeneemt. Uitgangspunt moet zijn dat zwaar 
verkeer zo ver als mogelijk van de huizen verwijderd blijft. 

 
Reactie: 
De wijzigingen vinden allemaal plaats binnen de bestemming “Verkeer – 
Verblijfsgebied”. Hierbinnen zijn o.a. (woon)straten en 
parkeervoorzieningen mogelijk. In de nieuwe situatie wordt de Krijn van 
der Helmstraat versmald en verkeersluw gemaakt door een aantal 
voorzieningen, waaronder eenrichtingsverkeer van oost naar west en 
verkeersdrempels. Deze maatregelen zorgen voor een verlaging van de 
snelheid en voor een daling van het aantal passerende voertuigen, 
waaronder vrachtverkeer. Uiteraard blijft de weg wel toegankelijk voor 
vrachtverkeer, zoals bijvoorbeeld de vuilniswagen.   

 
 
Samengevat achten wij de ingediende zienswijzen ongegrond.  
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 
Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen 
 
Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Deze kunnen worden 
onderverdeeld in de wijzigingen van de verbeelding (I) en in wijzigingen 
van de regels (II), één en ander zoals hieronder aangegeven. 
 
I. Ambtshalve wijzigingen van de verbeelding  
 
De verbeelding (de bestemmingsplanplankaarten) van het bestemmingsplan 
“Leeuwarden  Vrijheidswijk” wordt als volgt aangepast:  
 
Verbeelding (bestemmingsplankaart) 1/3  
De veiligheidszone – lpg wordt teruggebracht naar 45 meter. Het betreft het 
tankstation aan de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg. Reden hiervoor is dat het 
terugbrengen van de contour naar 35 meter per januari 2011 vooreerst is 
uitgesteld (derhalve terug naar de huidige 45 meter grens). Oorzaak hiervan 
is dat er in het grensgebied nog tankauto’s uit het buitenland LPG lossen 
die nog niet zijn voorzien van een hitte werende coating zoals die 
inmiddels wel voor Nederlandse tankauto’s verplicht is. 

Het aanwezige nutsgebouw op de hoek van de Krijn van der Helmstraat en de 
Konvooistraat ontbreekt en wordt alsnog opgenomen (bestemming “Bedrijf- 
Nutsvoorziening”).      

Verbeelding (bestemmingsplankaart) 2/3  
De veiligheidszone – lpg wordt teruggebracht naar 45 meter. Betreft het 
tankstation aan de Groningerstraatweg. Reden als hiervoor aangegeven bij 
het tankstation aan de Pof. Mr. P.S. Gerbrandyweg.   

Verbeelding (bestemmingsplankaart) 3/3 (legenda)  
De volgende bestemmingen worden aangepast conform de naamgeving van de 
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP): 
 
 Verkeer – Verblijf wordt Verkeer – Verblijfsgebied 
 Bedrijf – Nutsvoorzieningen wordt Bedrijf – Nutsvoorziening 
De volgende aanduiding wordt aangepast conform de planregels:  

 Specifieke vorm van bedrijf – afleverzuil wordt Specifieke vorm van 
bedrijf – afleverzuil lpg 

 
II.  Ambtshalve wijzigingen van de regels 
 
Een aantal regels moet worden aangepast vanwege diverse redenen. Wij 
verwijzen u hiervoor naar de hiernavolgende tabel. 
 
De regels van het bestemmingsplan “Leeuwarden - Vrijheidswijk” worden als 
volgt aangepast: 
 
 
Artikel/ 
Lid 

Wijzigingen van de regels 

1 Toevoegen begrip brutovloeroppervlakte (de totale 
binnen een gebouw beschikbare vloeroppervlakte 
inclusief magazijn- of opslagruimten en 
verblijfsruimten voor personeel), aangezien dit een 
verduidelijking van de planregels betekent 
  



3.2.1 Toevoegen aanduiding “maximale bouwhoogte”, 
aangezien deze aanduiding wel voorkomt op de 
verbeelding 
 

3.5.b Lid 3.4 sub a moet zijn lid 3.4 sub b, verkeerde 
verwijzing 
 

3.6 ‘verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg’, 
aanduiding onjuist geformuleerd 
 

3.6 ‘verkooppunt van motorbrandstoffen met zonder lpg’, 
aanduiding onjuist geformuleerd 
 

5.4 opnemen ‘specifieke vorm van bedrijf – 
afleverzuil’, aanduiding ontbreekt 

6.4.b aanpassen naar brutovloeroppervlakte van meer dan 
2000 m², aangezien we bij supermarkten het bvo 
hanteren  

12 Verkeer–Verblijf wordt Verkeer–Verblijfsgebied, dit 
is de juiste benaming conform het SVBP 

16.5 16.4 sub c en d wordt 16.4 sub b en c, foutieve 
verwijzing  

16.5.a Het woordje “begane” komt te vervallen 

 
 

   

 

 

 


















