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Betreft 

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 'Leeuwarden - Huizum' 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens Liander Infra Oost N.V. maken wij een zienswijze kenbaar op het ontwerp 
bestemmingsplan 'Leeuwarden - Huizum' te gemeente Leeuwarden (hierna: het ontwerp) zoals 
dat met ingang van 24 maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Liander Infra Oost N.V. is de eigenaar van meerdere gasdrukmeet- en regelstations in het 
plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend. 

Zienswijze 
1. 
De gasdrukmeet- en regelstations aan de Julianalaan, Carel Fabritiusstraat 30 en Tijnjedijk 5 in 
het plangebied zijn een type B inrichtingen in de zin van de Wet milieubeer. Op deze stations zijn 
de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing. 

In het ontwerp is aan de gronden waarop de gasdrukmeet- en regelstations zijn gevestigd o.a. de 
bestemmingen "Groen", "Groen - Park" en "Verkeer - Verblijfsgebied" toegekend. Binnen de 
bovengenoemde bestemmingen is het onduidelijk of de functie nutsvoorzieningen wordt 
toegestaan. 

De gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied zijn een type B inrichting in de zin van 
de Wet milieubeer. Op deze stations zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing. 
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Gasdrukmeet- en regelstation t.h.v. Carel Fabritiusstraat 30 
• (Dubbel)bestemmingen "Verkeer - Verblijfsgebied" 
• Nummer behuizing '9 011 841' 
• Kaststation 'inh. 1 tot 15m'' 

Afbeelding 1a: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan 
met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation 
(rode cirkel). 

Afbeelding 2b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation 
(rode pijl). 

Gasdrukmeet- en regelstation t.h.v. Julianalaan 
• (Dubbel)bestemmingen "Groen - Park" 
• Nummer behuizing '9 012 298' 
• Kaststation 'inh. 1 tot 15m^' 

Afbeelding 1a: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan 
met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation 
(rode cirkel 

Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en 
regelstation (rode pijl). 
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Gasdrukmeet- en regelstation t.h.v. Tijnjedijk 5 
• (Dubbel)bestemmingen "Groen" 
• Nummer behuizing '9 011 750' 
• Kaststation 'inh. 1 tot 15m'' 

Afbeelding la : Uitsnede ontwerpbestemmingsplan 
met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation 
(rode cirkel). . 

Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en 
regelstation (rode pijl). 

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de bovengenoemde stations, zie de 
veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een 
kaststation, willen wij u vragen de gasdrukmeet- en regelstations binnen de bovengenoemde 
bestemmingen te koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de verbeelding en 
de daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van 
bestemmen is de aanwezigheid van een gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar 
en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk 
kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden 
genomen. 

Conclusie 
Wij verzoeken het college het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen 
aan het hierboven beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling 
nader toe te lichten en met u mee te denken. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem 
dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket(ajliander.nl. Wij nemen 
dan binnen drie werkdagen contact met u op. 

Met vriendelijke groet 
Liander N.V. 

ultant Strategisch Omgevingsmanagement 
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Leeuwarden, 16 mei 2016. 

Van: 

P.L. van der Meer 
Eekhoffstraat 2 
8932 RC LEEUWARDEN 

Aan: 
(lemeente Leeuwarden t.a.v. dc Gemeenteraad 
Postbus 21000 
8900 JA LEEUWARDEN 

Betreft: 

Indienen zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden-Huizum 

Aanleiding: 

Mijn bestaande gebruik van zonne-energie voor electrieiteit en warmwater. 

Geaehte Dames en I leren van de Raad, 
Met genoegen heb ik kennis genomen van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden-Uuizum. 
Omdat ik ook persoonlijk een bijdrage heb geleverd en nog steeds lever aan een meer duurzame 
omgeving, en dat met name op het gebied van energie, zie ik dit niet graag in gevaar gebracht. 
De bezonning van mijn perceel is 's ochtends, met name in het winlcrhalfjaar, belemmerd door 
omliggende bebouwing. 
Op dit moment nog erg prijzig, maar een optie is om op mijn perceel gebruik le maken van 
bodemwarmte. De ruimte daarvoor is aanwezig en zou passen bij dc al aanwezige (lage temperatuur-) 
vloerverwarmingsysteem. 

In de Toelichting is op pagina 9 onder "Duurzaam Leeuwarden, de sterke .stad" is een zinsnede 
opgenomen over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hierover kan ik in de uitwerking van de 
planregels niets teruglezen. 

Daarom mijn voorstel: 
- 1 -
Bij de diverse vrijstcllingsbepalingcn (toetsingscriteria) een zinsnede toevoegen als: " Vrijstelling 
wordt niet verleend als de afwijking inhoud dat dc bezonning van bestaande of toekomstige/potcnticlc 
zonne-energiesystemen onevenredig wordt belemmerd." 

-2-
Een aanlegvergunningsysteem op te nemen in dit bestemmingsplan om het gebruik van bodemwarmte 
en -koeling te reguleren. Daarbij de bepaling: "De invloedssfeer van het bodemwarmte en/of 
bodemkoelsystcem dient in hoofdzaak beperkt te blijven tot het eigen JXTCCCI. (ircnst het perceel aan 
de openbare weg of openbaar water, dan geldt daar als grens het midden van die weg of dat openbaar 
water." 

Ik verzoek de Raad bij de definitieve vaststelling van het Bestemmingsplan bovengenoemde 
voorstellen serieus in overweging te nemen. 

In afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groet, 

Pieter L. van der Meer 
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Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - Huizum 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 7 april 2016 gedurende zes weken ter inzage 

gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen. Hieronder wordt de inhoud van 

de zienswijzen samengevat en volgt per punt het gemeentelijke commentaar.  

 

Zienswijze 1 
 
Liander N.V. 
 
A. Liander heeft op 21 april 2016 schriftelijk te kennen gegeven dat de gasdrukmeet- en 

regelstations aan de Julianalaan, Carel Fabritiusstraat 30 en Tijnjedijk 5, type B inrichtingen 
zijn in de zin van de Wet milieubeheer. Op deze stations zijn de regels uit de Wet milieubeheer 
en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van 
toepassing. 

  
In het ontwerp zijn aan de gronden waarop de gasdrukmeet- en regelstations zijn gevestigd de 
bestemmingen "Groen", "Groen - Park" en "Verkeer - Verblijfsgebied" toegekend. Binnen de 
bovengenoemde bestemmingen is het onduidelijk of de functie nutsvoorzieningen is toegestaan. 
Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de bovengenoemde stations en de veiligheidsafstanden 
die gelden voor een kaststation, vraagt Liander om de gasdrukmeet- en regelstations binnen de 
bovengenoemde bestemmingen te koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de 
verbeelding. De bij de nutsvoorzieningen behorende veiligheidscontour wil Liander ook graag 
terug zien op de verbeelding. Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van een 
gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de 
veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare 
objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen. 

 

Reactie: 

Liander vraagt om de gasdrukmeet- en regelstations positief te bestemmen en om een 

veiligheidscontour op te nemen op de verbeelding van het bestemmingsplan. Het positief 

bestemmen van nutsvoorzieningen wordt in de Leeuwarder standaard voor bestemmingsplannen 

alleen gedaan als er sprake is van een nutsvoorziening met een omvang die groter is dan 15 m² of 

een hoogte groter dan 3 meter. Nutsvoorzieningen met een kleinere maatvoering zijn 

vergunningsvrij op grond van artikel 2, bijlage II, Besluit omgevingsrecht en het is derhalve niet 

nodig om deze voorzieningen op te nemen in de verbeelding. De betreffende gasdrukmeet- en 

regelstations zijn allemaal vergunningsvrij en hoeven om deze reden niet te worden aangeduid op 

de verbeelding. Vanwege het veiligheidsbelang is de veiligheidscontour wel opgenomen op de 

verbeelding van het bestemmingsplan. 

 

Aanpassing bestemmingsplan: 

De veiligheidscontour behorende bij gasdrukmeet- en regelstations is opgenomen op de 

verbeelding.  

 

 

Zienswijze 2 

 
P.L. van der Meer, Eekhoffstraat 2, 8932 RC Leeuwarden 

 

In de toelichting is op pagina 9 onder "Duurzaam Leeuwarden, de sterke  stad" een zinsnede 

opgenomen over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hierover kan in de uitwerking van de 

planregels niets worden teruggelezen. Indiener stelt het volgende voor: 
 
A. Voorgesteld wordt om bij de diverse vrijstellingsbepalingen (toetsingscriteria) een zinsnede toe 

te voegen als: "Vrijstelling wordt niet verleend als de afwijking inhoudt dat de bezonning van 
bestaande of toekomstige/potentiële zonne-energiesystemen onevenredig wordt belemmerd." 
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Reactie: 
Bestemmingsplan Huizum bevat mogelijkheden om af te wijken van de bebouwingsbepalingen. Bij 
de procedure tot afwijking van deze bepalingen wordt onder andere getoetst of geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Dit 
toetsingscriterium biedt voldoende mogelijkheden om de bezonningssituatie van de aangrenzende 
gronden mee te wegen in een besluit tot afwijking van de bebouwingsregels van het 
bestemmingsplan. 

 

B. Voorgesteld wordt een aanlegvergunningsysteem op te nemen om het gebruik van 

bodemwarmte en -koeling te reguleren en daarbij de bepaling op te nemen: "De invloedssfeer 

van de bodemwarmte en/of het bodemkoelsysteem dient in hoofdzaak beperkt te blijven tot 

het eigen perceel (grenst het perceel aan de openbare weg of openbaar water, dan geldt daar 

als grens het midden van die weg of dat openbaar water." 

 

Reactie: 
Het gebruik van bodemwarmte wordt gereguleerd in de Waterwet en in de milieuregelgeving, 
waaronder het Activiteitenbesluit. Het opnemen van een aanlegvergunningenstelsel in het 
bestemmingsplan leidt tot een dubbel vergunningensysteem wat een onnodige belemmering kan 
vormen voor het gebruik van bodemwarmte. Een aanlegvergunningsysteem is dan ook niet nodig.  

 

Aanpassing bestemmingsplan: 

De zienswijzen hebben niet geleid tot planaanpassingen.  


