
Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van 22 woningen 
tussen de Oldegalileen, de Pioenstraat en de 
Asterstraat te Leeuwarden. 
----------------------------------------------------------- 
 
inleiding 
Bij de gemeente Leeuwarden is op 31 oktober 2012 een 
aanvraag binnen gekomen voor het bouwen van 22 woningen 
tussen de Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat. 
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan 
“Leeuwarden - Groningerstraatweg en omgeving”. Aan het plan 
kan worden meegewerkt door middel van een planologische 
procedure: de zgn. ‘buitenplanse grote afwijking (BGA)’.  
 
In geval van een planologische procedure moet op een 
deugdelijke wijze worden gemotiveerd op welke gronden 
medewerking wordt verleend aan het initiatief: de 
ruimtelijke onderbouwing. Die volgt hierna. 
 
 
beschrijving aanvraag en huidige situatie 
Het plan heeft betrekking op de bouw van 22 grondgebonden 
rijwoningen aan de Oldegalileen, de Pioenstraat en de 
Asterstraat en het realiseren van daarbij behorende  
parkeerplaatsen.  
Tot voor kort waren op de locatie een keukenshowroom in één 
bouwlaag met parkeerplaatsen en een opslagloods gevestigd.  
Met het oog op de te realiseren woningen, is alle bebouwing 
inmiddels gesloopt en is de locatie bouwrijp gemaakt.  
 
Eerder (in 2008) is voor dezelfde locatie door dezelfde 
initiatiefnemer een bouwaanvraag 1ste fase  ingediend voor 
de bouw van 23 woningen.  
 
In deze Ruimtelijke Onderbouwing wordt de vraag beantwoord 
of het aanvaardbaar is om op deze plaats 22 woningen te 
bouwen volgens het bovenomschreven bouwplan.   
 
 
bestemmingsplan 
Ter plaatse is het bestemmingsplan “Leeuwarden – 
Groningerstraatweg en omgeving” van kracht. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van 
Leeuwarden op 26 september 2005, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Fryslân op 5 januari 2006 en in 
hetzelfde jaar onherroepelijk geworden.  
 
Op de gronden rusten de bestemmingen 
“Detailhandelsdoeleinden” en “Bedrijfsdoeleinden 1”. De 
binnen deze bestemmingen toegestane functies van 
keukenshowroom en opslag zijn al enige tijd geleden 
verdwenen.  
 
Het bouwen van woningen is strijd met het bestemmingsplan. 
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Voor het plan is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van 
de gemeenteraad vereist. Op 20 oktober 2010 heeft de raad 
een lijst van projecten vastgesteld, waarvoor geen 
‘verklaring van geen bedenkingen’ is vereist. Het plan valt 
niet binnen deze lijst. 
 
 
functioneel 
De gemeenteraad heeft op 29 september 2012 de nota Wonen 
2012 vastgesteld.  
Het Woonplan Leeuwarden 2008-2013 ‘Eltsenien syn hûs’ heeft 
een werkingsduur tot 1 januari 2013. De langetermijnvisie 
uit dit woonplan, die koerst op het structureel versterken 
van Leeuwarden door het binden van midden en hogere 
inkomen, is nog steeds actueel. De werkingsduur van het 
woonplan is, mede in verband met de gemeentelijke 
herindeling per 1 januari 2014, verlengd tot het moment dat 
door de raad een nieuwe integrale woonvisie is vastgesteld 
voor de nieuwe gemeente.  
De kaders voor een aanscherping van het woonbeleid voor de 
korte termijn zijn vastgelegd in de Nota Wonen 2012. In 
deze nota is gekozen voor een drietal woonspeerpunten. Bij 
het maken van de prestatieafspraken met de corporaties, die 
in ‘Het Leeuwarder Bestek’ zijn vastgelegd, zijn deze 
speerpunten, vooruitlopend op de vaststelling hiervan, al 
betrokken. 
 
schets woningmarkt 
Uit de schets van de woningmarkt in de Nota Wonen 2012 
blijkt dat Leeuwarden moet blijven uitgaan van een groei 
van de woningvoorraad om te kunnen voldoen aan de vraag. 
Niet alleen groeit het aantal inwoners van Leeuwarden in 
absolute zin, door de verdergaande verdunning zal het 
aantal huishoudens relatief gezien nog sterker groeien. 
Door ook nog uit te gaan van de vervanging van gesloopte 
woningen, moet voor de komende jaren rekening gehouden 
worden met een benodigde bruto woningproductie van tussen 
de 300 en 400 woningen per jaar. 
 
De huidige woningvoorraad is eenzijdig opgebouwd, zowel qua 
economische waarde als woningtype. Doordat de 
woningvoorraad is verouderd, laat de energetische en 
woonkwaliteit te wensen over. Waar het gaat om de sociale 
huurvoorraad zijn over de modernisering afspraken gemaakt 
met de corporaties.  
De woningmarkt stagneert door de economische crisis. De 
doorstroming stokt doordat woningen moeilijk worden 
verkocht, en voor starters op de koopmarkt is het lastig om 
de financiering rond te krijgen. De nieuwbouwproductie 
staat hierdoor al enige tijd onder druk en er vindt een 
verschuiving plaats naar sociale huurwoningen en 
goedkope(re) koopwoningen. 
 
In het Woonplan Leeuwarden 2008-2013 ‘Eltsenien syn hûs’ 
wordt uitgegaan van een benodigde bruto productie van 400 
tot 640 nieuwe woningen per jaar. Op grond van de 
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gewijzigde omstandigheden wordt in de Nota Wonen 2012 voor 
de komende jaren uitgegaan van een benodigde bruto 
productie van tussen de 300 en 400 woningen. 
 
speerpunten woonbeleid 
Aanscherping van het woonbeleid is wenselijk als gevolg van 
de gewijzigde economische omstandigheden. Bij de keuze van 
de speerpunten is rekening gehouden met de (beperkte) 
mogelijkheden tot sturing die de gemeente heeft. Verder is 
gekeken of voldaan wordt aan een aantal voor college en 
raad wezenlijke randvoorwaarden. Bij de keuze is onder meer 
gelet op de mogelijkheden bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstellingen. De 
speerpunten zijn verder afgestemd op de afspraken die met 
de corporaties zijn gemaakt in ‘Het Leeuwarder Bestek’. 
Gezien de raakvlakken met de beleidsterreinen Grondzaken en 
Welzijn is gekeken naar de beleidseffectiviteit van de 
speerpunten voor ook deze beleidsterreinen. De gekozen 
speerpunten dienen uiteraard de huidige woningmarkt te 
stimuleren. 
 
Op basis hiervan is er voor gekozen voor de komende jaren 
de volgende speerpunten op te nemen in de Nota Wonen 2012: 

1. Evenwicht onderkant woningmarkt. Behoud en zo 
mogelijk verbetering van dit evenwicht door 
kwaliteitsverbetering in de lagere prijssegmenten. 

2. Sturen in het planaanbod. Het aanbod van nieuwbouw 
moet beter op elkaar worden afgestemd om onnodige 
stagnatie van projecten te voorkomen. Dit vraagt om 
inzicht in woonwensen en –mogelijkheden op basis 
waarvan sturing kan worden gegeven richting markt.  

3. Faciliteren woonbehoefte kleine huishoudens. Op basis 
van meer inzicht op de woonwensen van deze diverse 
doelgroep, de bestaande woningvoorraad en het 
nieuwbouwprogramma beter afstemmen op de woonvraag 
vanuit kleine huishoudens. 

 
Het plan voor de 22 woningen draagt bij aan het potentieel 
aan woningbouwplannen en –locaties voor de komende jaren. 
Het concept – huurwoningen in de sociale huurklasse - past 
binnen de speerpunten van het woonbeleid. Het plan kan 
tevens worden gezien als aanjager van een revitalisering 
van het hele gebied Oldegalileën.  
 
Tegen de afwijking van het bestemmingsplan bestaat vanuit 
het woonbeleid dan ook geen bezwaar. 
 
 
stedenbouw 
Eerdere plannen gingen uit van een gesloten bouwblok op 
deze locatie. Het ingediende bouwplan toont een geopend 
bouwblok met een gesloten straatwand aan de Oldegalileen en 
de Pioenstraat en een kort blokje van vier woningen aan de 
Asterstraat. Door de ingreep wordt het voorheen private 
binnenterrein omgezet naar een openbaar toegankelijk 
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binnenterrein met een ontsluitingsstraatje. De keuze om het 
binnenterrein als openbare straat te behandelen is 
begrijpelijk, omdat daarmee ook parkeren aan de straat kan 
worden gefaciliteerd. Tevens kan een straatleven met 
toezicht ontstaan. De stedenbouwkundige structuur is 
daardoor wel minder helder, omdat een hybride vorm gekozen 
is. De woningen staan met de achterkanten naar het 
binnenterrein. 
 
Deze gekozen vorm vraagt om een heldere architectuur, 
gericht op eenheid tussen de drie rijen woningen. Een 
bijzonder punt van aandacht vraagt de vormgeving van de 
overgangen tussen privé en openbaar aan de binnenzijde van 
het bouwblok. Er zal een heldere en uniforme overgang 
moeten worden gemaakt, waarmee het binnenterrein helder 
wordt geordend, en waarbij bovendien het belangrijk is het 
zicht vanuit de woning naar het binnenterrein zo veel 
mogelijk open te houden. 
 
Met de bovenstaande aandachtspunten leidt het plan 
stedenbouwkundig tot een acceptabele opzet. 
 
 
welstand 
Het bouwplan is getoetst aan de welstandscriteria uit de op 
5 juli 2004 door de gemeenteraad vastgestelde 
“Welstandsnota Leeuwarden”. De bestaande bebouwing is 
gesloopt. Daarom hoeft geen rekening te worden gehouden met 
criteria voor recente architectuur. Volgens de 
gebiedsgerichte criteria voor Oldegalileën / Bloemenbuurt 
dient sprake te zijn van overwegend gesloten bebouwing 
waarbij de positie van de rooilijnen bepalend is en de 
richting overwegend evenwijdig aan de openbare weg dient te 
zijn. Het bouwplan voldoet daar aan.  
 
Het advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem van 3 
april 2013 luidt als volgt: “Op grond van de ingediende 
gegevens is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van 
oordeel dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad 
vastgestelde criteria, voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. Eerdere kritiek is niet geheel, maar wel in 
voldoende mate ondervangen”. 
Er is welstandshalve een positief advies.  
 
 
verkeer en parkeren 
Volgens de gedifferentieerde parkeernorm van de gemeente 
Leeuwarden van 1.5 parkeerplaats per woning, zijn in totaal 
afgerond 33 parkeerplaatsen nodig. Er gaan 2 openbare 
parkeerplaatsen verloren. De totale behoefte komt daarmee 
op 35 plaatsen in het nieuwe plan. Het plan voorziet in 37 
parkeerplaatsen, waarvan 18 op eigen terrein. Voor het 
bezoekersparkeren (0.3 in de norm), zijn 0.3 x 22 + 2 = 9 
plaatsen nodig. Er komen per saldo 17 openbare 
parkeerplaatsen bij. De in totaal 18 + 17 = 35 te 
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realiseren plaatsen komen overeen met het noodzakelijke 
aantal.  
 
Het ligt in de bedoeling de huidige knip in de Pioenstraat 
iets in oostelijke richting te verplaatsen, waardoor het 
verkeer uit het westelijke deel van de Pioenstraat via de 
Asterstraat het gebiedje weer kan verlaten. Dat vergt een 
verkeersbesluit en aangepaste bebording.  
 
 
groenvoorzieningen 
Op één na worden alle straatbomen in de Pioenstraat en de 
Asterstraat gehandhaafd. Datzelfde geldt voor de 
groenvakken. Dat geldt niet voor de bomen op de bouwkavel 
zelf. Die staan te dicht op de voorgevels en moeten worden 
of zijn inmiddels gekapt.   
 
Er zijn geen waardevolle en/of monumentale bomen in het 
geding. 
 
 
archeologie 
Met het verdrag van Malta en als gevolg daarvan het nieuwe 
archeologische bestel, is het rijksbeleid erop gericht om 
het archeologisch erfgoed te behouden in de bodem. Het 
rijksbeleid biedt gemeenten de mogelijkheid om als bevoegd 
gezag taken op zich te nemen. Voorwaarde daarvoor is dat de 
gemeente zelf beleid ontwikkelt. Met het nieuwe 
archeologische bestel heeft de provincie een toetsende en 
kaderstellende rol.  
 
In bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen moet 
een archeologieparagraaf worden opgenomen. De 
archeologische verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten 
tijdig in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde geldt een archeologische 
onderzoeksplicht.  
 
Het plangebied heeft volgens de Archeologische Waardekaart 
Leeuwarden een middelhoge archeologische 
verwachtingswaarde. In deze gebieden mogen 
graafwerkzaamheden, met een oppervlakte van meer dan 500 m2 
en een diepte van meer dan 50 cm onder het maaiveld pas 
worden uitgevoerd als hiervoor een “archeologievergunning” 
is verleend.  
 
In het plangebied kunnen waarschijnlijk archeologische 
resten van het Minnebroederklooster, de kerk en de 
voormalige begraafplaats aangetroffen worden. De resten 
liggen vermoedelijk op een diepte van 50-100 cm onder 
maaiveld. 
  
inventarisatie bekende archeologische waarden 
Door middel van een bureauonderzoek (interne QuickScan 
Gemeente Leeuwarden) is een verwachtingsmodel en Programma 
van Eisen voor het booronderzoek opgesteld. Daarbij is 
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uitgegaan van de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
resten uit de late Middeleeuwen. In die tijd heeft namelijk 
direct ten oosten van het plangebied het klooster 
“Oldegalilea” gestaan. Het huidige onderzoeksterrein zou 
mogelijk resten van het voorterrein van het klooster 
inclusief een opvaart kunnen bevatten. 
 
In opdracht van de Gemeente Leeuwarden heeft archeologisch 
bureau Synthegra op 17 en 18 december 2008 een 
booronderzoek uitgevoerd op het terreindeel aan de 
oostzijde van de weg Oldegalileën te Leeuwarden. Doel 
hiervan was om de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
waarden te onderzoeken. 
Op de archeologische waardekaart van de Gemeente Leeuwarden 
heeft de locatie een middelhoge archeologische verwachting. 
 

 
Overzichtskaartje van het oostdeel met locatie boringen 
 
resultaten booronderzoek 
Uit de boringen blijkt dat het bodemprofiel in het 
oostelijke deelgebied onder de voormalige bebouwing tot een 
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diepte van circa 1,5 m tot 2 m verstoord is. In het meest 
oostelijke deel van het plangebied heeft een gebouw gestaan 
(voor de laatste bebouwing) uit circa 1900. De meest 
recente bebouwing was gedeeltelijk op de oude fundering 
gebouwd. Het aardewerk, wat in de meest zuidoostelijke 
boring is aangetroffen, dateert uit de Nieuwe tijd (na 1500 
n. Chr.) en is niet toe te schrijven aan het oude 
kloosterterrein, dat in de late middeleeuwen dateert. 
 
In de boringen, die zijn gezet in de straten om de 
voormalige bebouwing heen, reikt de verstoring van het 
bodemprofiel minder diep dan onder de bebouwing.  Alleen de 
boringen, die in de Pioenstraat zijn gezet zijn diep 
verstoord, maar dit is toe te schrijven aan een pand uit 
1900, dat bekend stond als de Oude Terp. 
 
conclusie 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde 
booronderzoek kan worden gesteld dat er geen archeologische 
resten van belang zijn aangetroffen op het terrein ten 
oosten van de weg Oldegalileën. Er is daarmee geen sprake 
van een behoudenswaardige vindplaats binnen het oostelijk 
plangebied. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde 
booronderzoek is aanvullend archeologisch vervolgonderzoek 
niet noodzakelijk. 
 
Altijd geldt echter, dat indien tijdens de 
grondwerkzaamheden toch archeologische sporen en/of 
vondsten worden aangetroffen, hiervan melding dient te 
worden gemaakt bij de gemeente Leeuwarden, conform de 
Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, 
paragraaf 7, artikel 53 en verder. 
 
Het is raadzaam om amateurarcheologen tijdens de eerste 
bouwfase – bijv. het uitgraven van funderingen e.d. - de 
ruimte te bieden om archeologische waarnemingen te doen, 
zolang deze werkzaamheden het civieltechnische werk niet 
belemmeren. Door het laten uitvoeren van archeologische 
waarnemingen door amateurarcheologen op de geselecteerde 
terreinen kan het huidige archeologiebeleid van de gemeente 
Leeuwarden getoetst worden. Aan de archeologische 
waarnemingen zijn geen kosten verbonden. Het zal evenmin 
leiden tot aanpassing van de besluitvorming op het gebied 
van archeologie op deze locatie. 
 
 
cultuurhistorie 
Er zijn geen cultuur-historische waarden in het geding.  
 
 
watertoets 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in de 
toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te 
worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. In de zogenaamde waterparagraaf dient uiteengezet 
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te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen 
heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het 
grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke 
weerslag van de zogenaamde watertoets.  
Het doel van de watertoets is het waarborgen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en 
besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een 
vroegtijdig stadium aandacht besteed aan het wateraspect. 
Voor het planvoornemen is een digitale watertoets 
aangevraagd bij Wetterskip Fryslân.  
 
Op basis van de aangeleverde gegevens is met de digitale 
watertoets geconstateerd dat het planvoornemen geen invloed 
heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen..  
Het volgende advies is op 24 augustus 2011 afgegeven door 
Wetterskip fryslân: 
“De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslân geïnformeerd 
over het plan Locatie Pioenstraat - Asterstraat - 
Oldegalileen via de Digitale watertoets 
(www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen 
invloed heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. 
Verder overleg met Wetterskip Fryslân is niet nodig. 
Wetterskip Fryslân geeft een positief wateradvies”. 
 
 
ecologie 
Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het 
beleid en de wetgeving ten aanzien van de 
natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Uitgangspunt is 
dat met beide geen strijdigheid ontstaat. 
 
De gemeente Leeuwarden heeft een onderzoek laten instellen 
naar de ecologische waarden binnen de grenzen van het 
plangebied. De resultaten zijn vervat in het door Altenburg 
& Wymenga ecologisch onderzoek bv uit Feanwâlden opgestelde 
rapport “Ecologische beoordeling bestemmingsplan Leeuwarden 
– Oldegalileen” (28 november 2012). Het volledige rapport 
is bijgevoegd als bijlage 1.  
De conclusies volgen hierna.  
 
gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-
gebied dat in het kader van de Natuurbeschermingswet is 
beschermd. Ook liggen in de omgeving van het plangebied 
geen beschermde gebieden. Ook maakt het plangebied geen 
deel uit van gebieden die van belang zijn voor de 
Ecologische hoofdstructuur. De beoogde bebouwing 
veroorzaakt geen conflict met de wet- en regelgeving ten 
aanzien van gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet, 
Ecologische Hoofdstructuur, aangewezen 
ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied).  
 
 



 
 
 
Blad 9 

soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en 
faunawet. Deze wet bepaalt dat bij ruimtelijke projecten 
rekening moet worden gehouden met beschermde plant- en 
diersoorten. De beoogde bebouwing veroorzaakt geen conflict 
met de Flora- en faunawet, mits verstoring van broedende 
vogels en hun nesten wordt voorkomen.  
 
 
milieuaspecten 
bodem 
Binnen het plangebied zijn de volgende onderzoeken 
uitgevoerd: 
 Verkennend bodemonderzoek. MUG Ingenieursbureau, 

projectnr. 69-751-01-01, d.d. 9 januari 2007. 
 Nader bodemonderzoek. Geofox-Lexmond, projectnr. 

20080108/REST, d.d. 19 februari 2009. 
 
Uit de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat 
de bodemkwaliteit van het plangebied voor een deel niet 
voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen. Er is een 
saneringsplan opgesteld (Greenhouse Advies, projectnr. 
QBP00112, d.d. 25 juni 2012), waarmee door het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden 
(bevoegd gezag Wet bodembescherming) op 7 augustus 2012 is 
ingestemd. De sanering heeft tot doel om de bovengrond van 
het plangebied, tot 1,0 meter minus maaiveld, te laten 
voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse Wonen. Sterke 
verontreinigingen die eventueel onder deze leeflaag 
aanwezig zijn worden eveneens gesaneerd.  
Vervolgens zal de locatie worden aangevuld en uitgevlakt 
tot 0.2 meter onder het peil van de weg. Naar verwachting 
zijn deze werkzaamheden in 2012 voltooid.  
 
Na afloop van de totale saneringswerkzaamheden (inclusief 
die aan de zijde van de Dokkumer Ee), wordt een 
saneringsevaluatie opgesteld, waaruit het 
saneringsresultaat blijkt. Het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming zal de evaluatie beoordelen aan de hand 
van de gestelde doelstellingen. Als aan de 
saneringsdoelstellingen voldaan wordt, zal het bevoegd 
gezag formeel instemmen met het behaalde 
saneringsresultaat.  
 
Verwacht mag worden, dat de locatie voor aanvang van de 
bouwwerkzaamheden qua bodem geschikt is voor de woonfunctie 
en in die zin geen beperkende factor vormt.  
 
geluid 
Het plangebied ligt in een 30 km-gebied. De 
verkeersintensiteiten zijn niet berekend. De verwachting 
is, dat deze beneden de 1150 mvt/etmaal liggen. Met een 
grote mate van zekerheid kan worden gesteld, dat het geluid 
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op de gevel voldoet aan de voorkeurswaarde. Geluid is geen 
beperkende factor. 
 
bedrijven  
Rondom de locatie zijn woningen gerealiseerd. Het beoogde 
gebruik past wat betreft milieubelasting in deze omgeving 
en is niet beperkend voor de nieuwe ontwikkeling.  
 
luchtkwaliteit 
De bouw van 22 woningen blijft ruim binnen de NIBM-norm van 
1500 woningen. Luchtkwaliteit is geen beperkende factor. 
 
externe veiligheid 
Het plangebied ligt tussen de 150 en 237 meter van de 
Gerbrandyweg. Die maakt deel uit van de stadsring en is 
onderdeel van de route gevaarlijke stoffen.  
 
Een deel van het gebied ligt binnen de invloedssfeer van de 
chlooropslag van het zwembad “De Blauwe Golf”. Als gevolg 
hiervan kunnen er bij een calamiteit met deze opslag 
gewonden vallen.  
 
Het is noodzakelijk vanwege het bevoegd gezag een 
verantwoording van het groepsrisico op te stellen. Daartoe 
is op 27 september 2012 een verzoek gegaan naar de 
Regionale Brandweer en het Bureau Externe Veiligheid 
Fryslân.  
De conclusie luidt, dat het Groeps Risico (GR) van de N355 
door het realiseren van het plan niet toeneemt, waardoor 
het GR niet verder verantwoord hoeft te worden. Ondanks 
maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s 
nooit voor 100% worden weggenomen. Geconcludeerd wordt dat 
het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor 
de haalbaarheid van voorliggend plan.  
Het volledige advies van Bureau externe veiligheid fryslân 
is opgenomen als bijlage 2. 
 
 
uitvoerbaarheid  
In de ruimtelijke onderbouwing moet inzicht worden gegeven 
in de uitvoerbaarheidsaspecten van het plan. In dat verband 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en 
de economische uitvoerbaarheid.  
 
maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Op 19 juli 2011 zijn de omwonenden geïnformeerd over de 
plannen. Die zijn overwegend positief ontvangen. Vragen 
hadden vooral betrekking op de verkeersontsluiting, het 
parkeren, groenvoorzieningen en de geschiktheid van de 
woningen voor andere doelgroepen dan waar het ontwerp in 
voorziet. Sindsdien zijn de plannen op ondergeschikte 
onderdelen aangepast. De aanpassingen doen geen afbreuk aan 
het aantal woningen en de situering daarvan.  
 



 
 
 
Blad 11 

De ontwerp omgevingsvergunning ligt gedurende 6 weken ter 
inzage. Tijdens deze periode bestaat voor een ieder de 
mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.  
 
economische uitvoerbaarheid  
Het plan is een particulier initiatief. Dat 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 het 
plan te realiseren. De economische uitvoerbaarheid is 
hiermee gewaarborgd. 
  
grondexploitatie  
Het project wordt uitgevoerd door een particulier. De 
kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het project 
zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. De 
gebruikelijke kosten voor de gemeente worden in rekening 
gebracht bij de initiatiefnemer. De gemeente betreffende 
zijn in de verkoop van de gronden alle financiële aspecten 
geregeld. Derhalve is geen exploitatieplan noodzakelijk. 
 
 
eindconclusie 
Het plan 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 dan ook aanvaardbaar. Gelet 
hierop kan medewerking worden verleend aan dit initiatief 
door middel van een ‘buitenplanse grote afwijking’. 
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