
Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het verbouwen van een kantoorgebouw tot 
studiowoningen op het adres Oostergoweg 2 te Leeuwarden (2e fase) 
 
 
 
Voorgeschiedenis 
In 2010 is het voormalige kantoorgebouw op het adres Oostergoweg 2 deels verbouwd 
tot woongebouw. Dit betreft het noordelijke gebouwdeel, waar 30 studiowoningen zijn 
gerealiseerd. Deze functiewijziging was in strijd met het geldende bestemmingsplan en 
door middel van een planologische procedure is hier medewerking aan verleend. 
Onlangs is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om ook het resterende 
kantoordeel te veranderen in wonen. 
 
 
Bestemmingsplan 
Ter plekke geldt het bestemmingsplan ‘Huizum-Oost’, vastgesteld 25 september 2006 en 
goedgekeurd op 3 januari 2007. Op het perceel rust de bestemming ‘Doeleinden van 
dienstverlening’. De functieverandering is in strijd met het bestemmingsplan, zodat alleen 
door middel van een buitenplanse grote afwijking medewerking kan worden verleend aan 
dit verzoek. 
 
 
Planomschrijving 
Het plan voorziet in de verbouw van het noordelijke gebouwdeel tot 19 studiowoningen. 
Het betreft geen kamerverhuur; er is sprake van kleine, maar volwaardige woningen. Het 
is de bedoeling om de woningen gestoffeerd en gemeubileerd te verhuren aan 
(buitenlandse) studenten.  
 
 
Functioneel 
Met het oog op functiemenging van het overwegend kantorengebied, is een 
functieverandering naar woningbouw op deze plek positief. Hoewel er geen sprake is van 
kamerverhuur, is de kans groot, dat de studio’s voor een belangrijk deel verhuurd zal 
worden aan studenten. Op grond van het gemeentelijke beleid, wordt gekozen voor 
spreiding van studentenhuisvesting over de stad. Dit ter voorkoming van overlast in 
woonwijken.  
Op 24 september 2012 heeft u de Nota Wonen 2012 vastgesteld, waarin in aanvulling op 
dit beleid, wordt ingezet om studentenhuisvesting zoveel mogelijk te concentreren, o.a. 
in de nabijheid van het Watercampus en het Van Hall Instituut. Op zichzelf is er in 
Leeuwarden op dit moment voldoende aanbod. Het nieuwe beleid voorziet echter in een 
kwaliteitsimpuls door middel van concentratie, met daarbij behorende voorzieningen en 
beheer. Hiermee zou wellicht een deel van de bestaande, laagwaardige 
studentenwoningen (maatvoering, brandveiligheid), niet meer nodig zijn. 
Het initiatief voor de Oostergoweg 2 is in overeenstemming met het nieuwe beleid. 
 
 
 



Milieu 
 
Geluid 
De functiewijziging van kantoor naar wonen is een functiewijziging van een niet 
geluidgevoelig object in een geluidgevoelig object. Als gevolg hiervan moet hiervoor een 
Hogere Waarde procedure worden gevoerd in het kader van de Wet geluidhinder. 
Aan de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde verbonden, dat de gevelisolatie 
voldoende waarborg biedt dat de binnenwaarde van 33 dB niet wordt overschreden 
vanwege het verkeerslawaai.  
 
 
Luchtkwaliteit 
De verbouw heeft betrekking op 19 appartementen. Met dit aantal blijft het plan ruim 
onder de in het Besluit “Niet in betekenende mate” genoemde aantal van 500 woningen 
als zijnde het 1 % criterium. Bovendien was hiervoor op deze locatie een kantoor 
gevestigd met de nodige verkeersaantrekkende werking. Door het geringe aantal 
wooneenheden op deze locatie kan geconcludeerd worden dat de geplande ontwikkeling 
“niet in betekenende mate” bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. De 
Luchtkwaliteit is geen beperkende parameter voor de ontwikkeling van dit plan. 
 
 
Externe Veiligheid 
De locatie ligt niet in de buurt van LPG stations, grote opslagen van gevaarlijke stoffen 
en/of aan een route gevaarlijke stoffen dan wel in de nabijheid van een ondergrondse 
buisleiding. Externe veiligheid is dan ook geen beperkende factor voor de realisatie van 
dit plan.  
 
 
Bedrijven 
In de directe omgeving bevindt zich een aantal gebouwen. Naast het plangebied ligt 
Borniastraat 2-4, waar kantoren en woningen zijn gevestigd. Daarnaast is aan de 
Verlengde Schrans een paar woningen gevestigd. Oostergoweg 6 is een kantoorgebouw. 
Deze ligt op ongeveer 33 meter van het te ontwikkelen woongebouw. 
Een kantoorgebouw is te beschouwen als een categorie 1 bedrijf met een bijbehorende 
minimale voorkeursafstand van 10 meter (Brochure Bedrijven en milieuzonering). 
Gezien de omgeving van het te ontwikkelen plangebied vormen de omliggende bedrijven 
geen beletsel voor de functieverandering.  
 
 
Bodem 
Voor dit adres is ten behoeve van de 1e fase reeds een vooronderzoek aangeleverd, 
waaruit bleek, dat er geen bodemverontreiniging op de locatie te verwachten is. Daar 
komt bij dat ook de 2e fase een interne verbouwing betreft. Er is ten behoeve van dit 
initiatief dan ook geen nader bodemonderzoek vereist.  
 
 



Welstand 
Blijkens het advies van de welstandsadviescommissie Hus en Hiem van 5 maart jl. voldoet 
het plan aan redelijke eisen van welstand.  
 
 
Parkeren 
Inclusief de 1e fase, worden in het vml. kantoorgebouw in totaal 39 studiowoningen 
gebouwd. Ten behoeve van deze woningen worden op eigen erf 45 parkeerplaatsen 
aangelegd. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. 
 
 
Archeologie 
Binnen de gemeentelijke archeologiekaart ligt het perceel binnen een gebied met een 
“lage verwachtingswaarde”. Voorts zal als gevolg van de functiewijziging de bodem niet 
worden geroerd. Vanwege deze omstandigheden is voor dit verzoek geen aanvullend 
archeologisch onderzoek vereist.  
 
 
Ecologie 
Het verzoek heeft betrekking op een functieverandering, zonder enige uitbreiding van het 
vloeroppervlak. Ook brengt dit initiatief niet de kap van bomen en een toename van 
verharding met zich mee. Gelet hierop is er geen sprake van aantasting van ecologische 
waarden.  
 
 
Watertoets 
In het kader van de watertoets is het plan voorgelegd aan het Wetterskip Fryslân. Het 
Wetterskip heeft aangegeven, dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding. 
Het Wetterskip heeft over het plan dan ook een positief wateradvies uitgebracht.  
 
 
Belanghebbenden/wijkpanel 
Als gevolg van de functieverandering worden de belangen van 
omwonenden/aangrenzende eigenaren niet (onevenredig) aangetast.  
Het initiatief is ook voorafgaand aan de planologische procedure voorgelegd aan het 
wijkpanel van Huizum-Oost. 
 
 
Uitvoerbaarheid  
In de ruimtelijke onderbouwing moet inzicht worden gegeven in de 
uitvoerbaarheidsaspecten van het bouwplan. In dat verband wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.  
 



Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Het initiatief is voorgelegd aan het wijkpanel van Huizum-Oost. Het Wijkpanel kan zich 
goed vinden in deze functiewijziging. Voorts doorloopt de aanvraag omgevingsvergunning 
de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen procedure. Dit betekent dat de 
aanvraag gedurende zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen. Tijdens deze periode 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.  
Aan de hand van de ingekomen zienswijzen kan het plan eventueel worden aangepast. De 
indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Tegen de 
omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank. 
 
Economische uitvoerbaarheid  
De verbouw van het kantoor tot woningen is een particulier initiatief. Dit betekent, dat de 
kosten volledig door de initiatiefnemer worden gedragen. Er kan met voldoende 
zekerheid worden gesteld, dat de initiatiefnemer over de financiële middelen beschikt om 
de verbouw uit te voeren. De economische uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd. 
  
 
Kostenverhaal  
Doel van de in de Wro opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van ruimere 
mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden.  
Het kostenverhaal, voor de kostensoorten, genoemd in 6.2.4. Bro, is geregeld door middel 
van een overeenkomst. Overige kosten worden gedekt uit de leges. De eventuele 
planschade wordt betaald door de initiatiefnemer.  
 
 
Zienswijzen 
De aanvraag, bouwtekeningen, bijlagen en het concept-besluit hebben zes weken ter 
inzage gelegen in het kader van de planologische procedure. Tijdens de tervisietermijn 
zijn wel/geen zienswijzen ingediend.  
 
 
Eindconclusie 
De verbouw van het kantoor naar woningen past ruimtelijke en functioneel goed binnen 
de bestaande omgeving en ook binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente 
Leeuwarden. De afwijking van het bestemmingsplan is gering en dan ook aanvaardbaar. 
Gelet hierop kan medewerking worden verleend aan dit initiatief door middel van een 
‘buitenplanse grote afwijking’. 


