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Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de verbouw van de begane grond 
van het adres Zuidvliet 402 van kantoor tot 10 woningen 
 
 
Huidige situatie 
Sinds geruime tijd staat de begane grond van het adres Zuidvliet 402 leeg. De 
begane grond is bestemd voor een dienstverlenende bestemming, maar de 
eigenaar is er niet in geslaagd om binnen deze bestemming een nieuwe huurder 
te vinden voor het pand. Ter voorkoming van langdurige leegstand heeft de 
eigenaar een verzoek ingediend voor de verbouw van de begane grond naar 
wonen. Aangezien de begane grond enkel een bedrijvenbestemming heeft, is dit 
verzoek in strijd met het bestemmingplan. Alleen door middel van een 
planologische procedure kan aan dit verzoek medewerking worden verleend.  
 
Planomschrijving 
Het plan voorziet in de verbouw van een kantoorruimte tot 10 woningen. De 
woningen hebben een gemiddeld vloeroppervlak van ca. 65 m2 bvo. Nagenoeg 
alle woningen krijgen een eigen entree aan het Vliet. De woningen beschikken 
over kleine voortuintjes. 
 
Functioneel 
Aan het Vliet is er een grote diversiteit aan functies. Ook het wonen is reeds in 
ruime mate aanwezig. Er bestaan geen bezwaren tegen een functieverruiming 
naar wonen. Dienstverlening blijft ook juridisch mogelijk; het gaat om een 
verruiming van de mogelijkheden. Het betreft woningen van middelgrote 
fatsoenlijke afmetingen, gericht op een- en tweepersoonshuishoudens. 
  
Milieu 
Verkeerslawaai 
In het bestemmingsplan Vlietzone-Oranjewijk is geen wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om de functie van de begane grond om te zetten van kantoor naar 
wonen. Naast de planologische procedure moet voor deze functiewijziging ook 
een Hogere Waarde vastgesteld worden op basis van de Wet geluidhinder (Wgh). 
De maximale ontheffingswaarde is 63 dB (incl. aftrek art. 110 g Wgh). 
Hieruit volgt dat bij de omgevingsvergunning een gevelweringsrapport moet 
worden overlegd waarin wordt aangetoond dat de wettelijke binnennorm voor 
geluid vanwege verkeerslawaai, zijnde 33 dB in een verblijfsgebied, niet wordt 
overschreden. Blijkens het rapport Geluidwering gevels van de Schreuder Groep, 
nummer 12072.RO1 van 8 januari 2013, wordt voldaan aan de wettelijke 
vereisten.  
 
 
Industrielawaai 
De bouwlocatie bevindt zich binnen de zone rondom industrieterrein 
Leeuwarden-Oost. Op 25 mei 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân een 
hogere waarde vastgesteld van 55 dB(A).Voor  deze woningen dient een HW 
procedure gevolgd te worden, voor een gevelbelasting van 55 dB(A). Er is geen 
gevelweringsrapport noodzakelijk met betrekking tot industrielawaai. 
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Luchtkwaliteit 
Het aantal nieuwe appartementen bedraagt 10. Met dit aantal blijft het initiatief 
ruim onder de in het Besluit “Niet in betekenende mate” genoemde aantal van 
500 woningen als zijnde het 1 % criterium. Bovendien was op deze locatie 
voorheen een kantoor gevestigd, met eveneens de nodige verkeersaantrekkende 
werking. 
Door het geringe aantal wooneenheden op deze locatie kan geconcludeerd 
worden dat de geplande ontwikkeling “niet in betekenende mate” bijdraagt aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. In dit geval is er geen sprake van een 
beperkende parameter voor de ontwikkeling van dit plan. 
 
Externe Veiligheid 
Het plangebied ligt binnen de effectcontour van de ammoniakopslag van 
Friesland Foods Supply (zie bijgevoegd veiligheidsrapport). Deze opslag (< 1500 
kg) heeft geen PR -6-contour. De risicoafstand is niet relevant.  
Externe Veiligheid is dan ook voor deze functiewijziging geen beperkende factor.  
 
Bedrijven 
In de directe omgeving zijn alleen categorie 1 en 2 bedrijven gevestigd. Het 
plangebied moet beschouwd worden als gemengd gebied. De bestemming wonen 
en categorie 1 en 2 bedrijven zijn geen bedreiging voor elkaar. Gezien de 
omgeving van het te ontwikkelen plangebied zijn de omliggende bedrijven geen 
beperkende parameters.   
 
Bodem 
Op de locatie is in het verleden sprake geweest van diverse potentieel 
bodembedreigende bedrijfsactiviteiten (o.a. oliemolen, machinefabriek, 
kolenopslag en vertinnerij). Sinds ongeveer 1980 is de huidige bebouwing op de 
locatie aanwezig.  
Ter plaatse van de te veranderen locatie is, voor zover bekend, nooit een 
bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van het gebruik als kantoorgebouw is 
echter geen sprake van potentiële risico’s. De locatie is gelegen in een gebied 
met een bodemkwaliteit die gemiddeld voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 
‘industrie’ (op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart). Gezien de aard 
van de voorgenomen functieverandering, waarbij slechts sprake zal zijn van een 
interne verbouwing, worden ook bij een woonfunctie geen risico’s verwacht.  
De bodemkwaliteit is hiermee geschikt voor het beoogde gebruik van de locatie.  
 
De bodemkwaliteit speelt wel een rol in het kader van grondwerk / grondverzet. 
Vrijkomende grond is bijvoorbeeld niet zonder meer elders her te gebruiken. 
Bovendien blijft de locatie op een lijst staan van locaties met een mogelijke 
verontreiniging; de verwachting is echter niet dat zo’n mogelijke verontreiniging 
humane risico’s oplevert. 
 
Welstand 
Blijkens het advies van welstandsadviescommissie Hus en Hiem van 27 november 
2012 het ontwerp aan redelijke eisen van welstand.  
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Stedenbouw 
De functieverandering heeft stedenbouwkundig een positieve invloed op het 
omgevingsbeeld. In het ontwerp is de begane grond min of meer in 
overeenstemming gebracht met de rest van de gevel. Op de begane grond zijn 
met name extra woningtoegangen gemaakt. Voorts zijn enkele happen uit de 
voorgevel gehaald, waardoor de entrees naar de woningen wat terug liggen en er 
soortement serres ontstaan. Ook wordt de overgang tussen de woningen en de 
straat zorgvuldig vormgegeven. Zo krijgen de woningen de beschikking over een 
kleine voortuin.  
 
Parkeren 
Ten behoeve van de nieuwe woningen zijn op het binnenterrein voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar. Los daarvan leidt deze de functieverandering niet 
tot een toename van de parkeerdruk, aangezien de parkeernorm voor 
dienstverlening vergelijkbaar is met de parkeernorm voor wonen. 
 
Archeologie 
Het plangebied heeft een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. 
In gebieden met een archeologische (verwachtings)waarde mogen diepere 
graafwerkzaamheden in principe pas worden uitgevoerd als hiervoor een 
“archeologievergunning” is verleend. Voor gebieden met een middelhoge 
verwachtingswaarde geldt dat bij ingrepen c.q. verstoringen dieper dan 50 cm 
beneden maaiveld en met een omvang groter dan 500 m2 archeologisch 
onderzoek moet worden uitgevoerd. 
Aangezien er sprake is van een interne verbouwing, waarbij er geen 
bodemingrepen zullen plaatsvinden, is geen inventariserend archeologisch 
veldonderzoek vereist.  
 
Ecologie 
Het verzoek betrekking heeft op een functieverandering, zonder enige 
uitbreiding van het vloeroppervlak. Ook worden er geen bomen gekapt of vindt 
er grootschalige sloop plaats (in verband met de evt. aanwezigheid van 
vleermuizen). Er is derhalve geen sprake van aantasting van ecologische 
waarden. Ecologie is geen beperking voor het plan. 
 
Watertoets 
In het kader van de watertoets is het plan voorgelegd aan het Wetterskip Fryslân. 
Het Wetterskip heeft aangegeven, dat het plan geen invloed heeft op de 
waterhuishouding. Het Wetterskip heeft over het plan dan ook een positief 
wateradvies uitgebracht.  
 
Belanghebbenden/wijkpanel 
Als gevolg van de functieverandering worden de belangen van 
omwonenden/aangrenzende eigenaren niet (onevenredig) aangetast.  
Het initiatief is voorafgaand aan de planologische procedure besproken met het 
wijkpanel van de Vlietzone. Het wijkpanel kan zich goed vinden in de 
functiewijziging. 
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Uitvoerbaarheid  
In de ruimtelijke onderbouwing moet inzicht worden gegeven in de 
uitvoerbaarheidsaspecten van het bouwplan. In dat verband wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische 
uitvoerbaarheid.  
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Het initiatief is voorgelegd aan het wijkpanel van de Vlietzone.  
Voorts doorloopt de aanvraag omgevingsvergunning de in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) opgenomen procedure. Dit betekent dat de aanvraag gedurende 
zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen. Tijdens deze periode bestaat voor 
een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.  
Aan de hand van de ingekomen zienswijzen kan het plan eventueel worden 
aangepast. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte 
gesteld. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank. 
 
Economische uitvoerbaarheid  
De verbouw van het kantoor tot woningen is een particulier initiatief. Dit 
betekent, dat de kosten volledig door de initiatiefnemer worden gedragen. Er 
kan met voldoende zekerheid worden gesteld, dat de initiatiefnemer over de 
financiële middelen beschikt om de verbouw uit te voeren. De economische 
uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd. 
  
Grondexploitatie  
Doel van de in de Wro opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van 
ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer 
sturingsmogelijkheden.  
Het kostenverhaal, voor de kostensoorten, genoemd in 6.2.4. Bro, is geregeld 
door middel van een overeenkomst. Overige kosten worden gedekt uit de leges. 
De eventuele planschade wordt betaald door de initiatiefnemer.  
 
Zienswijzen 
De aanvraag en het concept-besluit hebben zes weken ter inzage gelegen in het 
kader van de planologische procedure. Tijdens de tervisietermijn zijn wel/geen 
zienswijzen ingediend.  
 
Eindconclusie 
De verbouw van het kantoor naar woningen past ruimtelijke en functioneel goed 
binnen de bestaande omgeving en ook binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid van 
de gemeente Leeuwarden. De afwijking van het bestemmingsplan is gering en 
dan ook aanvaardbaar. Gelet hierop kan medewerking worden verleend aan dit 
initiatief door middel van een ‘buitenplanse grote afwijking’ 
 


