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I n l e i d i n g  

Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding 

en aanpassing van het bestaande schoolgebouw aan Raaigras 28 te Leeuwarden. 

Ter plaatse is openbare basisschool (OBS) De Weide gevestigd. De uitbreiding 

betreft de nieuwbouw van een buitenschoolse opvang (/kinderdagverblijf). 

 

Het plangebied ligt in de wijk Aldlân in het zuidelijke deel van Leeuwarden. 

Het plangebied ligt nabij de belangrijke verkeersaders Aldlânsdyk en Dracht-

sterweg. Door omringende woonbebouwing wordt het plangebied van deze we-

gen afgeschermd. Onderstaande luchtfoto, alsook de overzichtskaart vooraf-

gaand aan deze toelichting, geeft het plangebied en de ligging daarvan in de 

wijdere omgeving weer. 

 

 
F i g u u r  1 .  L u c h t f o t o  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  ( B r o n :  B i n g  M a p s ,  2 0 1 1 )  

 

In het plangebied is het bestemmingsplan “Leeuwarden - Aldlân” van kracht, 

dat door de gemeenteraad op 16 juni 2003 is vastgesteld en is goedgekeurd 

door Gedeputeerde Staten op 3 november 2003. Het planvoornemen is in strijd 

met de bepalingen in het geldende bestemmingsplan. Onderhavig bestem-

mingsplan is derhalve opgesteld om de gewenste uitbreiding en aanpassing van 

het schoolgebouw planologisch mogelijk te maken. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan 

gegeven. In hoofdstuk 3 is het van toepassing zijnde beleid van de provincie en 

de gemeente uiteengezet. Een omschrijving van de omgevingsaspecten is op-

genomen in hoofdstuk 4. Een juridische toelichting op het plan is opgenomen 

in hoofdstuk 5. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappe-

lijke) uitvoerbaarheid van het plan uiteengezet. 

 

 

PLANVOORNEMEN 

PLANGEBIED 

VIGEREND 

BESTEMMINGSPLAN 

LEESWIJZER 
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P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  

Het plangebied ligt in de wijk Aldlân. Deze wijk is typerend voor de bouwperi-

ode in de jaren ’70 van de vorige eeuw, te weten een ruim opgezette woon-

wijk met enkele hoogbouwprojecten die voornamelijk bestemd zijn voor oude-

ren. De ruimtelijke structuur op wijkniveau is helder. Er is een centrale ont-

sluitingsroute, de Weideflora, waaraan kleinere buurtjes zijn gegroepeerd. Op 

buurtniveau wordt de woonomgeving gekenmerkt door kleinschaligheid, beslo-

tenheid, korte zichtlijnen en veel richtingveranderingen. De architectonische 

verschijningsvorm van het merendeel van de bebouwing is grillig. 

 

Het plangebied ligt in een dergelijke besloten woonbuurt en wordt aan vrijwel 

alle zijden ingesloten door bebouwing. Ten westen van het plangebied is een 

groenvoorziening aanwezig. Ten zuiden van het plangebied staat een flat. De 

bebouwing aan de overige zijden wordt gevormd door grondgebonden wonin-

gen met diverse verschijningsvormen. 

 

In het plangebied is het bestaande schoolgebouw van OBS De Weide gevestigd. 

Ongeveer 300 kinderen gaan hier dagelijks naar school. Aan het schoolgebouw is 

aan de zuidoostelijke zijde een gymnastiekzaal gebouwd. Naast het schoolge-

bouw biedt het plangebied plaats aan een plein met speeltoestellen en een 

zandbak, een grasveld en enkele solitair staande bomen. 

 

 
F i g u u r  2 .  D r i e d i m e n s i o n a l e  w e e r g a v e  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  v a n u i t  d e  

l u c h t  ( B r o n :  B i n g  M a p s ,  2 0 1 1 )  
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Het plangebied wordt ontsloten door de Raaigras. De Raaigras is een erfont-

sluitingsweg en sluit op twee verschillende punten op de Weideflora aan. Er 

geldt plaatselijk een snelheidsregime van 30 km/uur. 

2 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

In de toekomstige situatie vindt ten behoeve van de op te richten buiten-

schoolse opvang een uitbreiding aan de westelijke zijde van het schoolgebouw 

plaats. De nieuwbouw die hiertoe wordt gepleegd, betreft een gebouw van 

twee bouwlagen. De uitbreiding is circa 450 m² groot en vindt plaats op gron-

den die voor het overgrote deel reeds zijn verhard door middel van bestrating. 

Ook het huidige schoolgebouw zal enige aanpassingen ondergaan. De patio in 

de huidige situatie zal worden verbouwd tot een zogenaamd ‘kleuterplein’. 

 

 
F i g u u r  3 .  O v e r z i c h t  b e s t a a n d e  b e b o u w i n g s i t u a t i e  e n  v o o r g e n o m e n  

u i t b r e i d i n g
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B e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n :  O m  d e  k w a l i t e i t  f a n  d e  

r o m t e  ( 2 0 0 7 )  

Op 13 december 2006 is het streekplan vastgesteld door Provinciale Staten. 

Het streekplan geeft de visie van Provinciale Staten op het ruimtelijk beleid 

van de provincie weer. Het streekplan vormt de basis van het provinciale be-

leid voor de periode 2006 tot 2016. 

 

Centraal in het streekplan staat het begrip “ruimtelijke kwaliteit”. Hiermee 

bedoelt de provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoe-

ring expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden 

toegevoegd aan de omgeving. De provincie zet daarbij in op zorgvuldig ruimte-

gebruik. Door het bestaande bebouwde gebied optimaal te benutten, wordt 

bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee aan een duur-

zame ruimtelijke inrichting. Voor Leeuwarden is in het streekplan verder aan-

gegeven dat benutting van het binnenstedelijk gebied prioriteit heeft, in com-

binatie met herstructurering, stedelijke vernieuwing, verbetering van de ruim-

telijke kwaliteit en de leefbaarheid in de wijken. 

3 . 1 . 2   

C o n c l u s i e  p r o v i n c i a a l  b e l e i d  

De verdere invulling van het plangebied past binnen het ruimtelijk kwaliteits-

beleid van de provincie. Er is sprake van opwaardering van de bestaande loca-

tie. 

3 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 2 . 1   

B e s t e m m i n g s p l a n  “ L e e u w a r d e n  –  A l d l â n ”  

Het geldende bestemmingsplan voor het plangebied betreft het bestemmings-

plan “Leeuwarden - Aldlân”. Dit bestemmingsplan is door de raad van de ge-

meente Leeuwarden op 16 juni 2003 vastgesteld en is door Gedeputeerde Sta-

ten op 3 november 2003 goedgekeurd. Het plangebied heeft in dit bestem-

mingsplan de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’. Het schoolgebouw 
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kent de bouwaanduiding ‘b’, wat inhoudt dat een maximale goothoogte van 

3,5 m is toegestaan. Het gymnastieklokaal kent de bouwaanduiding ‘d’ waar-

mee een maximale goothoogte van 6 m is toegestaan. Voor beide bouwaandui-

dingen is aangegeven dat de maximale dakhelling 0 graden is. Hiermee is aan-

gegeven dat het dak plat dient te zijn afgedekt. 

 

De bouwactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding van het schoolgebouw 

vinden gedeeltelijk buiten het bouwvlak plaats. Het plan is derhalve in strijd 

met het geldende bestemmingsplan. Daarnaast vinden er ook veranderingen 

aan het huidige schoolgebouw plaats, die vanwege het overschrijden van de 

maximale goothoogte eveneens in strijd zijn met het bestemmingsplan. 

 

 
F i g u u r  4 .  K a a r t f r a g m e n t  b e s t e m m i n g s p l a n  “ L e e u w a r d e n  -  A l d l â n ”  

3 . 2 . 2   

W e l s t a n d s n o t a  L e e u w a r d e n  ( 2 0 0 4 )  

In de Welstandsnota Leeuwarden (vastgesteld 5 juli 2004) is specifiek welstands-

beleid opgenomen voor het plangebied. 

 

 
F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  w e l s t a n d s n o t a  k a a r t  1 8 b :  A l d l â n  
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Het plangebied ligt in welstandsgebied 18: Aldlân. Het ruimtelijk-stedenbouw-

kundig beleid voor dit welstandsgebied is vastgelegd in bestemmingsplannen. 

Binnen de ruimtelijke hoofdstructuur zijn incidentele veranderingen mogelijk. 

 

Plannen dienen aan het volgende welstandskader getoetst te worden. 

 
Rubriek Codering Beleidsintentie 

Ruimte   

Gebiedstypering Suburbaan RI* 

Functionele typering Overwegend bewoning IV** 

Beeldtypering Hiërarchische structuur, buurten amorf IV 

Plaatsing   

Onderlinge positie Positie wisselend IV 

Onderlinge afstand Half gesloten IV 

Richting Richting overwegend onafhankelijk ten 

Opzichte van openbare weg 

IV 

* RI: Het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te respecteren/interpreteren voor de 

verdere ontwikkeling. 

** IV: Het bestaande ruimtelijke beeld wordt gezien als te interpreteren leidraad voor de 

verdere ontwikkeling met de mogelijkheid voor incidentele nieuwe afwijkende oplossingen. 

3 . 2 . 3   

C o n c l u s i e  g e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

De uitbreiding en aanpassing van het schoolgebouw is niet passend in het gel-

dende bestemmingsplan. Derhalve is onderhavig bestemmingsplan opgesteld. 

Met het planvoornemen zal aan de redelijke eisen van welstand, zoals in de 

gemeentelijke welstandsnota beschreven, tegemoet worden gekomen. 
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O m g e v i n g s -

a s p e c t e n   

4 . 1   

G e l u i d h i n d e r  

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op 

gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoor-

weglawaai en industrielawaai te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 

1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. 

 

De Wgh bepaalt dat de ‘geluidsbelasting’ op gevels van woningen en andere 

geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde 

norm. Voor wegverkeerslawaai is deze norm 48 dB, die als voorkeursgrens-

waarde wordt aangeduid. 

 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven wanneer een weg zoneplichtig is. Elke 

weg heeft in principe een zone, behoudens: 

-  wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

-  wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 

 

De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de 

ligging van de weg binnen of buiten stedelijk gebied. In tabel 1 is hiervan een 

overzicht gegeven. 

 
Tabel 1. Overzicht breedte geluidzones per type weg 

Aantal rijstroken Wegligging binnen 

stedelijk gebied 

Wegligging buiten 

stedelijk gebied 

2 200 m 250 m 

3 of 4 350 m 400 m 

5 of meer n.v.t. 600 m 

(Bron: Wgh) 

 

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten worden gereali-

seerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden vastgesteld of aan 

de grenswaarden uit de Wgh wordt voldaan. Geluidgevoelige objecten zijn 

woningen, maar ook andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals scholen worden 

hiertoe gerekend. 

 

De woonstraten in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen zoneplich-

tige wegen, aangezien er een snelheidsregime van 30 km/uur geldt. Daarente-

gen geldt voor zowel de Drachtsterweg als de Aldlânsdyk een wettelijke geluids-

zone van 350 m. Het plangebied van de voorgenomen uitbreiding van de school 

WET- EN REGELGEVING 
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ligt daarmee binnen de contouren van de geluidszones die langs de Drachtster-

weg en de Aldlânsdyk worden gehanteerd. 

 

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is door Milieuadviesdienst Noord-

Friesland een akoestisch onderzoek1 verricht naar de geluidsbelasting ten ge-

volge van wegverkeer op geluidsgevoelige objecten nabij de Drachtsterweg en 

Aldlânsdyk te Leeuwarden. Aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen van 

de gemeente om de doorstroming op de genoemde wegen te bevorderen, 

waarvoor plannen voor diverse infrastructurele aanpassingen in het gebied zijn 

opgesteld. In het akoestisch onderzoek is ook de toekomstige geluidsbelasting 

voor 2025 ten gevolge van de Aldlânsdyk en de Drachtsterweg voor het plange-

bied berekend. De resultaten hiervan en de huidige geluidssituatie in 2011 zijn 

in tabel 2 weergegeven. Figuur 6 geeft de gehanteerde waarneempunten weer.  

 
Tabel 2. Resultaten akoestisch onderzoek OBS De Weide 

Omschrijving punt Waarneem- Geluidbelasting in dB 

 punthoogte Referentiesituatie 

2011 

Toekomstige situatie 

2025 

T.g.v. Aldlânsdyk: 

436_Oostgevel 2 36.1 38.9 

437_Noordgevel 2 39.4 41.1 

452_Noordgevel 2 41.5 42.4 

T.g.v. Drachtsterweg: 

436_Oostgevel 2 41.3 43.1 

437_Noordgevel 2 41.5 42.2 

452_Noordgevel 2 40.7 40.6 

 

 
F i g u u r  6 .  W a a r n e e m p u n t e n  

                                                   
1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Drachtsterweg/Aldlânsdyk te Leeuwarden, Milieu-

adviesdienst Noord-Friesland, Leeuwarden, 2 februari 2010, concept.  

ONDERZOEK 
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In het akoestisch onderzoek is aangetoond dat op de gevel van de school, zo-

wel nu als in de toekomst, aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt vol-

daan. 

 

Het aspect geluidhinder als gevolg van wegverkeerslawaai vormt geen belem-

mering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 

4 . 2   

H i n d e r  v a n  b e d r i j v e n  

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te 

voldoen aan de eisen van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), dan wel 

een milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij 

rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Door 

middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebie-

den zo veel mogelijk voorkomen. 

 

Op basis van de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstanden-

lijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor 

elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aange-

geven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een be-

drijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare nor-

men te houden. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn rich-

tinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden af-

geweken. 

 

Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van be-

drijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat 

het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies. 

 

De uitbreiding van de school vindt plaats ten behoeve van een buitenschoolse 

opvang. Voor de op te richten buitenschoolse opvang geldt milieucategorie 2 

(op basis van geluid) met een minimaal aan te houden richtafstand van 30 m 

(SBI-code 8891-2) tot aan hindergevoelige objecten. Voor scholen (SBI-code 

852, 8531) geldt eenzelfde zonering. De bestemming van de school wijzigt met 

dit bestemmingsplan niet. Wel wordt een deel dat voorheen in gebruik was als 

schoolplein met diverse speeltoestellen gewijzigd in een bebouwd deel voor de 

buitenschoolse kinderopvang. Geluidstechnisch is dit een verbetering voor de 

omringende woonomgeving. 

 

Een buitenschoolse opvang en een school worden zelf ook beide aangemerkt 

als een beperkt hindergevoelig object. De basisschool en de buitenschoolse 

opvang bevinden zich in elkaars zoneringscontour van 30 m. Beide sociaal-

maatschappelijke voorzieningen zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Op het moment dat de schoolactiviteiten afgelopen zijn, treden de activi-

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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teiten van de buitenschoolse opvang in werking. Beide voorzieningen zijn der-

halve niet van invloed op elkaar. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande zijn er geen belemmeringen voor wat betreft 

bedrijven en (milieu)hinder te verwachten. Onderhavig plan is uitvoerbaar voor 

het aspect hinder van bedrijven. 

4 . 3   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder 

andere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtre-

ding van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 no-

vember 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be-

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de lucht-

kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke-

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin-

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaar-

den voor luchtkwaliteit. Ook plannen die ‘niet in betekende mate’ (nibm) ge-

volgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaarden 

te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij een plan spra-

ke is van nibm, zijn vastgesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)-

nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m3 NO2 of PM10. 

 

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de lucht-

kwaliteit hoeven niet te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwa-

liteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van 

nibm zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. Hierin is vastgelegd dat een grens van 

3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 

NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd. Als vuistregel 

kan gehanteerd worden dat een project dat een verkeerstoename van minder 

dan 1.500 motorvoertuigen per etmaal genereert niet in betekenende mate 

van invloed is. 

 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 

in werking getreden. Met deze AMvB wordt de vestiging van zogeheten ‘gevoe-

lige bestemmingen’, zoals een school of kinderdagverblijf, in de nabijheid van 

provinciale en rijkswegen beperkt. Het besluit is gericht op bescherming van 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide 

(NO2), zoals kinderen. Het besluit voorziet in zones waarbinnen luchtkwaliteit-

onderzoek nodig is: 300 m aan weerszijden van rijkswegen en 50 m langs pro-

vinciale wegen, gemeten vanaf de rand van de weg. Waar in een dergelijke 

onderzoekszone de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) worden over-

schreden, mag het totaal aantal mensen dat bij de ‘gevoelige bestemming’ 

behoort niet toenemen. Bij uitbreidingen is een eenmalige toename van maxi-

maal 10% van het aantal blootgestelden toegestaan. 

 

Uitbreiding van de school met een buitenschoolse opvang vindt op een afstand 

van ongeveer 100 m van de Aldlânsdyk en op 170 m van de Drachtsterweg 

plaats. De Drachtsterweg en de Aldlânsdyk zijn geen provinciale wegen, maar 

gezien de verkeersintensiteiten hiermee wel vergelijkbaar. Het planvoornemen 

voldoet aan de minimaal aan te houden afstand van 50 m vanaf de rand van 

een provinciale weg conform het Besluit gevoelige bestemmingen.  

 

De huidige school heeft ongeveer 300 leerlingen. Halen en brengen zou maxi-

maal 600 verkeersbewegingen opleveren. Het werkelijke aantal verkeersbewe-

gingen is beduidend lager, aangezien een aanzienlijk aantal leerlingen lopend 

dan wel per fiets naar school komt.  

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de ‘nibm-tool’ (12-05-

2010 ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden 

bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreini-

ging.  
 

Tabel 3. ‘Worstcase’- berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van het 

plan op de luchtkwaliteit 

 
 

Volgens de ‘worstcase’-berekening in tabel 3 kunnen er maximaal 1.500 voer-

tuigbewegingen per dag extra plaatsvinden zonder dat de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) wordt overschreden en er nog steeds 

sprake is van “in betekende mate”. Onderhavig planvoornemen gaat uit van 

realisatie van een buitenschoolse opvang. Een aantal van 1.500 extra verkeers-

bewegingen is, gezien de uitbreiding in verhouding met de bestaande school, 

hoogst onwaarschijnlijk. Nader onderzoek en aanvullende berekeningen naar 

de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

ONDERZOEK 
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In de omgeving van het plangebied is er geen indicatie dat grenswaarden van 

het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer worden overschreden. 

Het bestemmingsplan voldoet derhalve aan het gestelde in het onderdeel 

luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer. 

4 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij 

gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of 

LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen 

(bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van ge-

vaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en 

door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid 

worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico (hierna PR) en een groepsrisico 

(hierna GR). De normen voor PR en GR hebben tot doel een voldoende veilig-

heidsniveau te garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel uitmakend 

van een groep. 

 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd 

op een plaats (nabij een bedrijf waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of langs 

een transportroute van gevaarlijke stoffen) verblijft, komt te overlijden als 

gevolg van een incident met die gevaarlijke stoffen). Voor het PR gelden grens-

waarden die niet mogen worden overschreden. In nieuwe situaties, zoals een 

nieuw omgevingsbesluit in het kader van de Wro, bedraagt voor kwetsbare 

objecten de grenswaarde van het PR 10-6/jaar. Het GR is de kans per jaar dat 

een groep van tien of meer personen in één keer het (dodelijke) slachtoffer 

wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het aantal personen in de 

nabijheid van een incident heeft invloed op de omvang van het GR. Tussen het 

aantal personen en de aard en de dichtheid van bebouwing bestaat een causaal 

verband. Bij de bepaling van de risico’s externe veiligheid is de bebouwing 

dientengevolge van belang. 

 

Om de verschillen in gebruik van bebouwing bij de beoordeling mee te kunnen 

wegen, worden voor externe veiligheid kwetsbare en beperkt kwetsbare objec-

ten onderscheiden. Kwetsbare objecten, die de zwaarste vorm van bescher-

ming genieten, zijn bijvoorbeeld scholen, verpleeghuizen en woonwijken. Voor 

het groepsrisico geldt geen grenswaarde maar een oriëntatiewaarde van  

10-2/N2, ofwel 10-4/jaar voor 10 slachtoffers, 10-6/jaar per 100 slachtoffers. 

Hiervan mag het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken; een toename van het 

groepsrisico moet worden verantwoord. 

 

Het planvoornemen is aan Brandweer Fryslân ter advisering voorgelegd. Per 

brief van 14 januari 2011 is hier op gereageerd. Naar aanleiding van het brand-

weeradvies is door het Bureau Externe Veiligheid Fryslân van de Milieuadvies-

dienst regio Noord-Friesland een externe veiligheidsparagraaf, inclusief ver-
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antwoording van het groepsrisico, opgesteld2. Deze rapportage is als bijlage bij 

dit bestemmingsplan opgenomen. 

 

Voor het plangebied relevante risicobronnen worden opgesplitst in:  

-  R i s i c o v o l l e  i n r i c h t i n g e n  

Binnen het plangebied zijn geen inrichtingen gelegen die onder het Be-

sluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen. Wel valt het plange-

bied gedeeltelijk binnen de 300 m contour van het benzineservicestation 

met LPG-installatie aan de Aldlânsdyk. Hoewel deze afstand in het ka-

der van externe veiligheid niet relevant is en formeel geen beperkingen 

voor het plangebied heeft, kunnen er binnen de 300 m nog wel doden 

verwacht worden. 

-  T r a n s p o r t e n  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

- Via de Aldlânsdyk en de Drachtsterweg vindt vervoer van gevaar-

lijke stoffen over de weg plaats. De invloedsgebieden (200 m) val-

len over het plangebied. 

- Het spoor is ongeveer 1.150 m verwijderd van het plangebied. 

Over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen vindt in principe geen 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Wel kan er zeer inciden-

teel transport plaatsvinden in geval er geen transporten van ge-

vaarlijke stoffen kunnen plaatsvinden over het traject Groningen–

Meppel. 

-  B u i s l e i d i n g e n  

Er lopen geen hogedruk aardgastransportleidingen of andere buisleidin-

gen met gevaarlijke stoffen door het plangebied. De invloedsgebieden 

van de hogedruk aardgastransportleidingen (die buiten het plangebied 

liggen) reiken niet tot het plangebied. 

 

Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies 

getrokken ten aanzien van het planvoornemen in onderhavig bestemmingsplan: 

- Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s 

nooit voor 100% worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheids-

verhogende maatregelen zal een restrisico blijven bestaan. 

- Met behulp van het uitvoeren van de verantwoordingsplicht voor het GR 

en het brandweeradvies, dient het bevoegd gezag zich uit te spreken 

over de aanvaardbaarheid van het restrisico. 

- Binnen het plangebied zijn geen PR 10-6-contouren aanwezig. Nieuwe 

risicobronnen zijn uitgesloten binnen het plangebied. 

- Een gedeelte van het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de 

transportroute gevaarlijke stoffen. 

- Het GR neemt marginaal toe ten opzichte van de thans vergunde situa-

tie, het GR blijft (ver) onder de oriëntatiewaarde. 

                                                   
2 “Externe Veiligheidsparagraaf inclusief verantwoording groepsrisico (Bestemmingsplan) uit-

breiding OBS “De Weide” gemeente Leeuwarden, Bureau Externe Veiligheid Fryslân, 22 fe-

bruari 2011. 
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- Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de aardgastransport-

leiding. 

- Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico wordt ook het belang 

van de ontwikkeling meegewogen. 

 

Met het vaststellen van het plan heeft het college verantwoord dat het GR en 

de daaruit voortvloeiende consequenties voor de zelfredzaamheid en hulpver-

lening, maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat externe 

veiligheid geen belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan. 

Waar mogelijk, zijn of worden maatregelen getroffen om het (rest)risico te 

bepreken. 

 

Op basis van bovenstaande mag worden geconcludeerd dat voorliggend be-

stemmingsplan uitvoerbaar is voor wat betreft het aspect externe veiligheid. 

4 . 5   

E c o l o g i e  

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet (Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

op 1 oktober 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van 

instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe 

leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’. 

Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toege-

staan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing 

van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te hande-

len nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk 

handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van 

hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingzones op 

grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 

aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuur-

gebieden is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

In de vorm van een ecologische quickscan is ten behoeve van het planvoorne-

men door Altenburg & Wymenga een ecologisch onderzoek3 in het plangebied 

                                                   
3 Ecologische beoordeling OBS De Weide te Leeuwarden, Altenburg & Wymenga ecologisch on-

derzoek bv, Feanwâlden, A&W rapport 1561, 10 november 2010, projectnummer 1658OBW 
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uitgevoerd. De effecten van de beoogde herinrichting van het plangebied zijn 

beoordeeld in het kader van vigerende natuurwetgeving als Ffw, Nbw en Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS, op basis van de Nota Ruimte). De gehele ecologi-

sche beoordeling is als separate bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. In 

de hiernavolgende tekst zijn enkel de conclusies uit het onderzoek gegeven. 

 

E c o l o g i s c h  b e o o r d e l i n g  

In de ecologische beoordeling komen de volgende twee conclusies naar voren: 

1.  Met betrekking tot beschermde gebieden is geconcludeerd dat de herin-

richting van het plangebied geen conflict veroorzaakt met wet- en re-

gelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming (Nbw, EHS en overige re-

gelgeving). 

2. Met betrekking tot beschermde soorten is geconcludeerd dat: 

- de beoogde herinrichting van het plangebied geen conflict met de 

Ffw ten aanzien van broedvogels veroorzaakt, mits verstoring van 

broedende vogels en hun nesten wordt voorkomen; 

- wettelijk beschermde soorten, die in het rapport niet worden ge-

noemd, komen naar verwachting niet in het plangebied voor en/ 

of ondervinden geen (noemenswaardige) negatieve effecten van 

de herinrichting. De herinrichting van het plangebied veroorzaakt 

ten aanzien van de betreffende soorten geen conflicten met de 

Ffw. 

 

Het planvoornemen mag voor wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar wor-

den geacht. 

4 . 6   

B o d e m   

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het 

plan. Dit betekent dat er onder meer inzicht verkregen moet worden in de 

noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodem-

sanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is 

dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van B&W en de ge-

meenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende mili-

euhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 
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Ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het schoolgebouw is door 

Tauw een verkennend bodemonderzoek4 in het plangebied uitgevoerd. Doel 

van het onderzoek is het vastleggen van de huidige bodemkwaliteit ter plaatse 

van de uitbreiding geweest. Het bodemonderzoek is als separate bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. In de hiernavolgende tekst is volstaan met een 

weergave van een samenvatting van de resultaten en conclusies. 

 

V e r k e n n e n d  b o d e m o n d e r z o e k  

Op basis van uit vooronderzoek (conform NEN 5725) verkregen informatie is 

voor het plangebied de onderzoeksintensiteit en –strategie voor een onver-

dachte locatie (ONV) uit de NEN 5740 gehanteerd. 

 

R e s u l t a t e n  

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn behalve zintuiglijk waargenomen puinde-

len (zeer licht), geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een eventu-

ele verontreiniging van de bodem. Op het maaiveld en in opgeboord bodemma-

teriaal is visueel geen specifiek asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in enkele grondmengmonsters van de bo-

vengrond een licht verhoogd gehalte aan kobalt is gemeten (boven de achter-

grondwaarde). De overige geanalyseerde parameters in zowel de boven- als on-

dergrond zijn niet verhoogd gemeten (beneden de achtergrondwaarden en/of 

detectiegrenzen). 

 

Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt dat geen verhoogde concen-

traties zijn gemeten (beneden de streefwaarden en/of detectiegrenzen). 

 

C o n c l u s i e s  

Met het onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met betrek-

king tot uitbreiding van de school voldoende in beeld gebracht. Uit het bodem-

onderzoek blijkt dat kan worden gesteld dat de onderzochte bodem op de lo-

catie nagenoeg vrij is van verontreinigingen. Bij toetsing aan de Wet bodembe-

scherming blijkt dat er in de bovengrond maximaal een licht verhoogd gehalte 

aan kobalt is gemeten. De overige geanalyseerde parameters komen in zowel 

de grond als het grondwater niet verhoogd voor. 

De gemeten waarden zijn dusdanig dat geen risico’s voor de volksgezondheid 

en het milieu te verwachten zijn. Als zodanig is er op basis van de onderzoeks-

resultaten milieuhygiënisch gezien, geen bezwaar tegen de voorgenomen uit-

breiding. 

 

Uit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ten opzichte van de kwaliteit van de bo-

dem geen beperkingen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het planvoorne-

men. 

                                                   
4 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Raaigras 28 te Leeuwarden, Tauw bv, Assen, 7 

december 2010, projectnummer 4751045.  
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4 . 7   

A r c h e o l o g i e  

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 (gewijzigde) Monu-

mentenwet. De kern van de WAMZ is dat wanneer de bodem wordt verstoord, 

de archeologische resten intact moeten blijven. De WAMZ verplicht gemeenten 

bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun 

bodem aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de te verwachten ar-

cheologische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en 

mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan 

bijvoorbeeld met een omgevingsvergunning. 

 

De gemeente heeft met de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Leeu-

warden (AMzL) 2008 - 2013 de archeologische koers voor de komende jaren 

uitgezet. Met een eigen archeologisch beleidsplan kiest de gemeente ervoor de 

eigen keuzes voor alle betrokkenen helder te maken. Ze brengt duidelijk naar 

voren hoe en waarom de stad zorg draagt voor haar kwetsbare bodemarchief 

en welke consequenties dat heeft. Dit beleid is afgestemd met de provincie, 

maar geeft wel een eigen invulling aan de manier waarop Leeuwarden omgaat 

met archeologie. In het archeologiebeleid zijn de volgende elementen van 

belang: 

- Archeologie wordt meegenomen in nieuwe bestemmingsplannen. 

- Ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ge-

toetst op archeologische waarde. 

 

 
F i g u u r  7 .  F r a g m e n t  g e m e e n t e l i j k e  a r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n k a a r t  

 

De gemeentelijke beleidskeuzes zijn weergegeven op een archeologische 

waardekaart. Hierdoor is voor iedereen duidelijk waar en op welke manier re-

kening moet worden gehouden met archeologie. In figuur 7 is een uitsnede van 

de kaart weergegeven, waarop aangegeven is welke waarden in het plangebied 

aanwezig zijn. 

 

WET- EN REGELGEVING 



129.41.50.00.00.toe - Bestemmingsplan OBS De Weide, Raaigras 28 te Leeuwarden - 
11 april 2011  24 

Het plangebied heeft op de gemeentelijke archeologische waardenkaart een 

lage archeologische verwachtingswaarde. In gebieden met een archeologische 

verwachtingswaarde mogen diepere graafwerkzaamheden in principe pas wor-

den uitgevoerd als hiervoor een “archeologievergunning” is verleend. Echter in 

geval van een verwachte lage informatiewaarde geldt dit alleen voor bodemin-

grepen die MER-plichtig zijn. De bodemingreep is niet MER-plichtig. 

 

Het plangebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde en de in-

greep is niet MER-plichtig. Op basis van deze gegevens is geen inventariserend 

archeologisch veldonderzoek nodig. Uit het oogpunt van archeologie stuit de 

realisering van onderhavig planvoornemen niet op bezwaren. Het plan is uit-

voerbaar voor wat betreft archeologie. 

4 . 8   

W a t e r  

I n l e i d i n g  

Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst “Waterbeleid 21e eeuw” 

dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient uiteengezet te worden wat 

voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weer-

slag van de zogenaamde watertoets die sinds 1 november 2003 is verankerd in 

het Besluit op de ruimtelijke ordening en opnieuw is bekrachtigd in de Water-

wet (2009). Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkun-

dige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden 

genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en beslui-

ten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 

besteed aan het wateraspect. 

 

R o l  v a n  d e  g e m e e n t e  e n  v a n  h e t  w a t e r s c h a p  i n  h e t  

w a t e r b e h e e r  

Voor het uitvoeren van de watertoets is het beleid van het Wetterskip Fryslân 

van belang. Dit beleid is neergelegd in het waterbeheerplan 2010-2015 “Wet-

ter jout de romte kwaliteit” en het waterhuishoudingsplan “Wiis mei wetter”, 

dat Wetterskip Fryslân als kader voor het waterbeheer in de provincie van de 

Provinsje Fryslân heeft ontvangen. Beide waterplannen houden rekening met 

de nieuwe Waterwet. 

 

De Watertoets voor duurzame ruimtelijke inrichting heeft betrekking op veilig-

heid tegen overstromingen en op de kwantiteit en kwaliteit van zowel opper-

vlakte- als grondwater. Het is een instrument om verdroging te bestrijden en 

wateroverlast te voorkomen. Door toepassing van de watertoets worden de ef-

fecten van ruimtelijke ingrepen op de waterhuishouding duidelijk. Dit kan lei-

den tot aanpassingen in het ruimtelijke ontwerpplan. 
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De aandacht gaat daarbij uit naar: 

-  I n r i c h t i n g  v o o r  w a t e r k w a n t i t e i t  

De inrichting voor kwantiteit volgt de prioriteitstrits ‘vasthouden-ber-

gen-afvoeren’. Geprobeerd wordt eerst het gebiedseigen water vast te 

houden in de bodem. Als dat niet toereikend is, wordt gezocht naar lo-

caties om water te bergen. Wanneer ook deze pogingen niet tot het ge-

wenste effect leiden, wordt afvoeren als optie overwogen. Aandachts-

punten bij het toekennen van bestemmingen zijn het zoveel als mogelijk 

voorkomen van verzilting, verdroging, watertekorten en wateroverlast. 

-  I n r i c h t i n g  v o o r  w a t e r k w a l i t e i t  

Hierbij staat de trits: ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’ centraal. Eerst 

wordt een brongerichte aanpak toegepast, zonder te vervuilen. Als dat 

niet toereikend is, wordt ervoor gezorgd dat de verontreinigende stoffen 

zich niet kunnen verspreiden. Als dat niet volledig te voorkomen is, 

worden de verontreinigingen gezuiverd. De nadruk bij de voorkeursvolg-

orde ligt dus op het zoveel als mogelijk vasthouden van schoon water. 

Aandachtspunten zijn grondwaterbeschermingsgebieden en zwemwater-

locaties. 

-  V o o r k o m e n  v a n  a f w e n t e l i n g  

Bij de toepassing van de watertoets wordt niet alleen naar het plange-

bied zelf gekeken. Ook de benedenstroomse gebieden vragen aandacht. 

Het is niet de bedoeling dat lokale ruimtelijke ingrepen leiden tot nega-

tieve effecten elders. Als deze afwenteling niet te voorkomen is, moe-

ten maatregelen leiden tot compensatie (liefst binnen het plangebied) 

en mitigatie (beperking van de effecten). Desgewenst moet het plange-

bied vergroot worden om de benodigde ruimtelijke maatregelen mee te 

nemen in het bestemmingsplan. 

-  O p  t i j d  

De watertoets kent naast deze inhoudelijke criteria ook een procesmatig 

criterium; namelijk het zeer vroegtijdig betrekken van de waterbeheer-

ders bij het planproces. Eerder dan tot nu toe. Dit is vooral van belang 

bij locatiekeuzen, in bijvoorbeeld structuurvisies. Een optimale locatie-

keuze vanuit de waterhuishouding voorkomt een vergaande en dus dure 

compensatie van nadelige effecten. 

 

W a t e r h u i s h o u d i n g k a a r t  

Vanuit de aandachtspunten die het Wetterskip Fryslân heeft opgesteld, is ge-

keken naar het plangebied. In figuur 8 is de waterhuishoudingkaart van het 

Wetterskip Fryslân weergegeven. Hieruit blijkt dat in het plangebied geen wa-

terhuishoudkundige zaken van belang gelden. 

 

In de omgeving liggen een tweetal ‘zone boezemkaden’; bij de hoofdwater-

gang Wirdumer Feart en het Van Harinxmakanaal. Een boezemkade heeft met 

een bepaalde hoogte een kerende werking. Deze kerende werking moet te 

allen tijde gehandhaafd blijven. Voor boezemkaden zijn daarom zones vastge-

steld om bij ingrepen binnen dit gebied te kunnen constateren of deze van 

gevaar zijn voor achterliggende gebieden. De boezemkadezones liggen op vol-

ONDERZOEK 
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doende afstand van het plangebied en zijn niet van invloed op het planvoor-

nemen. 

 

 
F i g u u r  8 .  W a t e r h u i s h o u d i n g k a a r t  W e t t e r s k i p  F r y s l â n  

( B r o n :  W e t t e r s k i p  F r y s l â n ,  2 0 1 1 )  

 

W a t e r t o e t s  

Als gevolg van het planvoornemen zal extra verhard oppervlak aan het plange-

bied worden toegevoegd. De oppervlakte extra verhard oppervlak is minder 

dan 200 m². Aangezien er in het plangebied geen waterhuishoudkundige aspec-

ten van belang spelen en de toename aan verhard oppervlak minimaal is, is bij 

Wetterskip Fryslân een versnelde watertoets gedaan. De versnelde watertoets 

leidt tot een standaardadvies (de standaard waterparagraaf) dat voor alle klei-

ne plannen door het waterschap wordt afgegeven. Met de versnelde water-

toets is geconstateerd dat het planvoornemen geen invloed heeft op de water-

huishouding en de afvalwaterketen. In de bijlage van dit bestemmingsplan is 

de standaard waterparagraaf opgenomen. Verder overleg met Wetterskip Frys-

lân is niet nodig. 

 

Bij uitvoering van het project wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen 

voor wat betreft het wateraspect. De watertoets is hiermee afgerond. Er zijn 

voor het aspect water geen belemmeringen ten aanzien van onderhavig plan-

voornemen. Het plan mag uitvoerbaar worden geacht. 

 

CONCLUSIE 
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J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (in werking getreden per 1 juli 

2008) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP2008) (in 

werking getreden op 1 januari 2010) toegepast. Dit houdt onder andere in dat 

in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de strafbepaling en de algemene ge-

bruiksbepaling zijn neergelegd, zodat deze niet meer hoeven te worden opge-

nomen in de planregels. 

 

De SVBP2008 bevat een aantal voorschriften die moeten worden opgevolgd. 

Voor de planregels betekent dit ondermeer dat niet meer wordt gesproken van 

voorschriften maar van regels. Tevens zijn er een aantal dwingend voorgeschre-

ven begripsbepalingen, die worden neergelegd in het artikel aangaande begrip-

pen. Ook schrijft de SVBP2008 voor op welke wijze er invulling moet worden 

gegeven aan de wijze van meten. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening is een formulering opgenomen ten aanzien 

van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze teksten zijn neerge-

legd in de planregels. De nieuwe regelingen hebben als gevolg dat het be-

stemmingsplan wat betreft de vorm en de inhoud enigszins kan afwijken van 

de tot nu toe gebruikelijke wijze van opstellen. 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoe-

ring van de Wabo en het Bor heeft grote gevolgen voor het ruimtelijk omge-

vingsrecht zoals dat nu geldt op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Met de inwerkingtreding van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in 

de Wabo. 

 

In de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld. 

In de omgevingsvergunning zijn de verschillende toestemmingen voor locatie-

gebonden activiteiten geïntegreerd, waarbij sprake is van een samenloop met 

andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leef-

omgeving. Ook de ontheffingen die in een bestemmingsplan zijn geregeld, zijn 

na 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor 

de aanlegvergunning. Het algemene gebruiksverbod dat is opgenomen in arti-

kel 7.10 Wro is komen te vervallen en is vervangen door het algemene ge-

WET ALGEMENE BEPALINGEN 

OMGEVINGSRECHT 
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bruiksverbod dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd 

met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. 

 

Door de komst van de Wabo en het Bor zijn een aantal begrippen uit de Wro  

vervallen (onder andere ontheffing en aanlegvergunning); deze begrippen wor-

den ook in de RO-standaard SVBP2008 gebruikt. In september 2010 zijn er 

werkafspraken met betrekking tot de SVBP2008 gepubliceerd. Het voorliggende 

plan is aangepast aan de werkafspraak september 2010 SVBP2008. Zo wordt er 

niet meer gesproken over ontheffingen, maar over afwijkingen. De in het over-

gangsrecht genoemde bouwvergunning is vervangen door een omgevingsvergun-

ning voor het bouwen. 

5 . 2   

B e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e  

De bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 

afdeling 3.2 van de Wro, hoofdzakelijk in artikel 3.8 Wro. Het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) geeft een aantal aanvullende regels met betrekking tot bestem-

mingsplannen. In de procedure als beschreven in artikel 3.8 Wro zijn verschil-

lende fasen te onderscheiden: 

 

-  V o o r b e r e i d i n g s f a s e  

Voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan verricht de gemeente 

onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar de bestaande 

toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen een gemeen-

te. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voor overleg gezonden aan de in 

artikel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. De gemeente reageert vervol-

gens op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro door in de toelichting van het plan op 

de gemaakte op- en aanmerkingen in te gaan en aan te geven welk standpunt 

de gemeente daarover inneemt. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd. In het kader 

van de uitvoeringsmaatregelen Wro heeft de gemeenteraad op 23 maart 2009 

wat betreft het onderdeel inspraak het volgende besloten. Alleen wanneer de 

omvang van het plangebied of het maatschappelijk belang van de inhoud daar 

aanleiding toe geeft, wordt er gelegenheid geboden tot inspraak op een voor-

ontwerpbestemmingsplan. In dit geval bestaat er geen aanleiding tot het bie-

den van inspraak. Uiteraard geldt wel de mogelijkheid tot het naar voren 

brengen van een zienswijze op het ontwerpplan conform de Uniforme Openba-

re Voorbereidingsprocedure (UOV). 

 

Op 3 januari 2011 is door burgemeester en wethouders overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 1.3.1. van het Bro (in Huis aan Huis en via de website) ken-

nis gegeven van hun voornemen om het bestemmingsplan OBS De Weide voor 

te bereiden. In het kader van de parlementaire behandeling van de Wro werd 

het namelijk wenselijk gevonden om voorafgaand aan de ruimtelijke besluit-

INSPRAAK 
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vorming meer garanties te geven voor tijdige informatie aan en betrokkenheid 

van burgers en maatschappelijke organisaties. 

 

-  V a s t s t e l l i n g s f a s e  

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zienswij-

zen omtrent het ontwerp naar  voren brengen. Na afloop van de termijn van de 

terinzagelegging stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan al dan niet ge-

wijzigd uiterlijk 12 weken na de termijn van terinzagelegging vast. 

 

-   B e r o e p s f a s e  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vast-

stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Indien Gedeputeerde Staten of de VROM inspectie een zienswijze hebben inge-

diend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de 

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt 

bekendmaking en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 

6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven 

aan zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de VROM inspectie wordt het 

vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling 

bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het be-

stemmingplan het vaststellingsbesluit bekendgemaakt. Indien door Gedepu-

teerde Staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze zienswijze 

niet volledig is overgenomen, wordt het vaststellingsbesluit na 6 weken na de 

vaststelling van het bestemmingsplan bekendgemaakt. De termijn van be-

kendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan na 6 weken geldt 

eveneens indien er door de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen zijn 

aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

5 . 3   

O v e r l e g  

Het Bro bepaalt in artikel 3.1.1. dat het bestuursorgaan dat belast is met de 

voorbereiding van een bestemmingsplan daarbij overleg pleegt met de bestu-

ren van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van pro-

vincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 

belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding 

zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige 

toepassing. 
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Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk Onze Minister kunnen bepalen dat on-

der bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg is vereist 

met de diensten van provincie, onderscheidenlijk Rijk, die betrokken zijn bij 

de zorg voor de ruimtelijke ordening. De Provinsje Fryslân heeft in haar brief 

van 30 juni 2008 (verzonden d.d. 4 juli 2008) aangegeven dat voorontwerp-

plannen aan GS dienen te worden voorgelegd indien deze provinciale belangen 

bevatten. Om dit na te gaan is er een “verkorte checklijst provinciale belan-

gen” opgesteld. Ten aanzien van projecten met ontwikkeling binnen de be-

bouwde kom vinden GS toezending nodig behoudens projecten die zijn vermeld 

in de limitatieve lijst (zie meest recente lijst in de brief van GS d.d. 6 februari 

2007 (verzonden 12 februari 2007) met aangewezen vrijstellingen in de be-

bouwde kom ad B2. 

 

De plannen voor het plangebied Raaigras 28 te Leeuwarden vallen onder de 

beschrijving van O: ‘Bijzondere Doeleinden’ van de bovengenoemde provincia-

le limitatieve lijst, te weten: “(Bouw)projecten, wijziging van het gebruik 

daaronder begrepen, in bestaand stedelijk gebied (bebouwde kom) voor lokale 

educatieve, sociale en/of medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, 

sport-, recreatieve-, en welzijnsvoorzieningen met bijbehorende voorzienin-

gen als wegen en groen, dit met uitzondering van projecten op een bedrijven-

terrein en mits het projecten betreft die behoren tot categorie 1 en 2, of 

projecten die naar aard en milieuhinder daarmee vergelijkbaar zijn, zoals 

bedoeld in de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’”. 

 

Het plan voor uitbreiding van het huidige schoolgebouw ten behoeve van een 

buitenschoolse opvang is geheel passend binnen de hiervoor opgesomde voor-

waarden. Hieruit volgt dat er geen vooroverleg met de Provinsje Fryslân nood-

zakelijk is. Wel is in het kader van de watertoets advies gevraagd/overleg ge-

voerd met Wetterskip Fryslân. De standaard waterparagraaf is als bijlage aan 

dit plan toegevoegd. 

5 . 4   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel 

of de doeleinden worden aangegeven; 

2. bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3. regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4. voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsbepalingen. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, waar-

in de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van het 

onderzoek en de uitkomsten van het overleg zijn vermeld. 

 

INHOUD 

BESTEMMINGSPLAN 
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Bij de vormgeving van de regels en verbeelding is aangesloten bij de systema-

tiek die is voorgeschreven door de SVBP2008. Dit heeft tot gevolg dat er meer 

uniformiteit in bestemmingsplannen ontstaat. 

 

De wijze waarop de regeling is vormgegeven wordt in grote lijnen bepaald door 

de Wro en het Bro. Dit betekent dat het bestemmingsplan bestaat uit een ana-

loog bestemmingsplan, bestaande uit een kaart, regels en toelichting en ook 

een digitaal bestemmingsplan, de verbeelding, bestaande uit een kaart, regels 

en toelichting. Het digitale bestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl 

raadpleegbaar. 

5 . 5   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g  

Er is voor een zo eenvoudig mogelijke planologische regeling gekozen die voor-

ziet in een helder stelsel van regels en de nodige flexibiliteit biedt. Aan de 

hand van de bestemmingsregels kan het planvoornemen worden gerealiseerd. 

In de toekomst kan de gerealiseerde situatie vervolgens worden gehandhaafd. 

In het plan is één bestemming opgenomen, te weten ‘Maatschappelijk’. 

 

B e s t e m m i n g  M a a t s c h a p p e l i j k  

De gronden met de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn bestemd voor gebouwen 

ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. Een functie zoals een school 

en een buitenschoolse opvang is passend in deze bestemming. Op de verbeel-

ding is de toegestane maatvoering van de bebouwing aangegeven. Voor alle 

bebouwing geldt dat deze met een plat dak is uitgevoerd. 

 

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, parkeervoorzie-

ningen, bermen, geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoe-

ve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbe-

heersing in de vorm van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in 

de bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 

 

ADDITIONELE  

VOORZIENINGEN 
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U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Voorliggend bestemmingsplan ten behoeve van OBS De Weide is opgesteld naar 

aanleiding van het planvoornemen om het schoolgebouw uit te breiden en aan 

te passen. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening stelt de ge-

meenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is 

voorgenomen. Wat onder bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven. Op grond van artikel 6.2.1, lid 

c, Bro is aangegeven dat als bouwplan wordt aangewezen: ‘de uitbreiding van 

een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of 

meer woningen’. Met het planvoornemen van onderhavig bestemmingsplan is 

geen sprake van een dusdanig grote uitbreiding van het schoolgebouw. Het 

planvoornemen wordt derhalve niet aangemerkt als bouwplan. Er hoeft dan 

ook geen exploitatieplan te worden opgesteld. 

 

Het project wordt uitgevoerd door een private initiatiefnemer. De kosten die 

gepaard gaan met de uitvoering van het project zullen door deze initiatiefne-

mer worden gedragen. De gebruikelijke kosten voor de gemeente worden in 

rekening gebracht bij de initiatiefnemer. 

 

Met de initiatiefnemer is door de gemeente bovendien een planschadeover-

eenkomst afgesloten, zodat eventuele uit het wijzigingsplan voortkomende 

verzoeken tot planschade voor rekening van de initiatiefnemer zullen komen. 

 

Voorgaande betekent dat de uitvoerbaarheid van het voorliggende bestem-

mingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belem-

merd. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

In deze paragraaf worden te zijner tijd de resultaten van het overleg op grond 

van artikel 3.1.1 Bro uiteengezet. 

 

CONCLUSIE 




