
 
Ruimtelijke Onderbouwing Buitenplanse Grote Afwijking voor de bouw 
van grondgebonden woningen aan de Nieuwe Schrans en de Emmanuel 
Murandstraat in Leeuwarden 
 
 
 

1. INLEIDING 
 
Op 8 februari 2012 heeft LontPlan b.v. uit Sint Annaparochie een 
aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 11 
grondgebonden woningen in de Nieuwe Schrans en de Emmanuel 
Murandstraat in Leeuwarden. Het gaat om de locatie van de vml. 
Michaelschool op het adres Nieuwe Schrans 11a. Deze aanvraag is in 
strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan Huizum-West. 
Dit betekent dat wij alleen door middel van een zgn. ´Buitenplanse 
grote afwijking´ medewerking kunnen verlenen aan dit initiatief.  
 
 

2. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Het plan voorziet in de bouw van elf grondgebonden woningen. In de 
Nieuwe Schrans wordt een blok van zeven rijenwoningen gebouwd en 
aan de Emmanual Murandstraat een bouwblok van vier woningen. Om te 
voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm, wordt aan de Nieuwe 
Schrans een parkeerterrein aangelegd. Om de auto’s aan het zicht 
te onttrekken worden ter plekke van het parkeerterrein in de 
Nieuwe Schrans gemetselde tuinmuren aangebracht. Met uitzondering 
van het toevoegen van een voetpad, blijft het openbaar gebied 
intact. Dit betekent dat alle parkeerplaatsen in de straat 
beschikbaar blijven voor de huidige omwonenden. 
 
In deze Ruimtelijke Onderbouwing wordt aangetoond dat de bouw van 
de 11 woningen op deze locatie aanvaardbaar is.  
 
 

3. BESCHRIJVING VAN DE GELDENDE PLANOLOGISCH-JURIDISCHE 
SITUATIE 

 
Op grond van het geldende bestemmingsplan heeft het te bebouwen 
perceel de bestemmingen ‘maatschappelijke doeleinden’. Op dit 
perceel is geen woningbouw toegestaan. Vanwege de strijd met het 
bestemmingsplan kan alleen medewerking worden verleend door middel 
van een ´Buitenplanse grote afwijking´. In het kader van deze 
procedure worden de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing met 
bijlagen voor een periode van zes weken ter visie gelegd.  
 
 

4. DE RUIMTELIJKE EFFECTEN VAN HET PROJECT OP DE OMGEVING 
 
Stedenbouw 
Uit stedenbouwkundig opzicht bestaan geen bezwaren tegen het 
initiatief. De nieuwbouw voegt qua maat en schaal zich goed in de 
bestaande omgeving. De woningen worden uitgevoerd in twee 
bouwlagen, plat afgedekt, aansluitend op de bestaande woningen in 
de straat. Belangen van omwonenden worden door de nieuwbouw niet 
(onevenredig) aangetast. Sterker nog, door de sloop van de school 
en de vervangende woningbouw verbetert de woonkwaliteit ter 
plekke.  



Welstand 
Blijkens het advies van de welstandscommissie Hus en Hiem d.d. 6 
maart 2012 voldoet het ontwerp aan redelijke eisen van welstand.  
 
Parkeren 
Ten behoeve van de nieuwbouw worden 21 parkeerplaatsen aangelegd 
op eigen terrein. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de 
gemeentelijke parkeernorm. De bestaande parkeerplaatsen in de 
Nieuwe Schrans en de Emanuel Murandstraat blijven ongemoeid en 
zijn derhalve beschikbaar voor de huidige bewoners.  
 
Groen 
Als gevolg van de woningbouw zullen enkele bomen op het terrein 
gekapt moeten worden. Dit zijn geen monumentale of waardevolle 
bomen, zodat tegen de kap geen bezwaren bestaan.  
 
Conclusie 
De ruimtelijke effecten van het bouwplan zijn zonder meer 
aanvaardbaar. Ook in esthetisch opzicht voldoet het plan aan 
redelijke eisen van welstand.  
 
 

5. HYDROLOGISCHE ASPECTEN, CULTUURHISTORIE, EN ARCHEOLOGIE 
 

Waterparagraaf  
Het Wetterskip Fryslan is geïnformeerd over het woningbouwplan via 
de Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald 
dat het plan een zodanig beperkte invloed heeft op de 
waterhuishouding en de afvalwaterketen, dat kan worden volstaan 
met een standaard wateradvies. Het wateradvies van het Wetterskip 
is bijgevoegd.  
 
Cultuurhistorie 
Als gevolg van de woningbouw worden geen cultuurhistorische 
waarden aangetast. 
 
 
Archeologie 
 
Algemeen 
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 de 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.  



Archeologisch veldonderzoek 
Archeologisch onderzoeks- en adviesbureau ‘de Steekproef’ heeft 
met het oog op de nieuwbouw een karterend archeologisch 
veldonderzoek uitgevoerd. Blijkens het rapport van 7 oktober 2011 
is er geen aanleiding tot het nemen van beschermende maatregelen 
en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek. 
Wij onderschrijven de bevindingen van dit bureau.  
Archeologisch gezien bestaan derhalve geen bezwaren tegen de 
nieuwbouw. 
 
 

6. TOETSING AAN DE WETGEVING VOOR MILIEU (GELUID,  ZONERING, 
ECOLOGIE, EN EXTERNE VEILIGHEID) 
 

Milieuzonering 
Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de VNG 
het systeem ‘Bedrijven en milieuzonering’ ontwikkeld, in de vorm 
van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn gecategoriseerd op 
hun milieueffecten. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de 
milieu-indeling op van 1 t/m 6. In de directe omgeving van de 
bouwlocatie zijn geen bedrijven gevestigd. In de aaneengesloten 
bebouwing aan de Schrans zijn winkels en woonfuncties gevestigd. 
De nieuwe woonfunctie levert geen beperkingen op voor de bestaande 
functies in het gebied. 
 
Geluid (Wet geluidhinder) 
De nieuwbouw ligt midden in een 30 km/gebied. De 
verkeersintensiteiten op de Emanuel Murandstraat en de Nieuwe 
Schrans zijn lager dan 1150 motorvoertuigen per etmaal. Dit is 
voor klinkerwegen de grens of er nader onderzoek moet worden 
verricht. Dat is hier niet het geval. Er wordt op basis van een 
grote waarschijnlijkheid aan de voorkeurswaarde voldaan. De 
Schrans is een zeer drukke 30 km weg, maar de bouwlocatie wordt 
bijna geheel afgeschermd door de eerste lijnsbebouwing langs de 
Schrans.   
Verkeerslawaai is voor het woningbouwplan derhalve geen beperkende 
factor. 
 
Ecologie 
Ecologisch Adviesbureau Altenburg en Wymenga heeft in het kader 
van de Flora- en faunawet het terrein ecologisch onderzocht. 
Blijkens de ecologische beoordeling van 28 juli 2011, projectcode 
1807mis.11, veroorzaakt de nieuwbouw geen conflicten met de wet- 
en regelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming. Ook ontstaat 
geen conflict met de Flora- en faunawet, mits bij de sloop in 
voldoende mate rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van 
vleermuizen 
Ecologie is derhalve geen beletsel voor de nieuwbouw.  
 
 



Externe veiligheid 
De risico’s waaraan burgers worden blootgesteld door de 
aanwezigheid van risicovolle inrichtingen in hun leefomgeving 
dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daarom 
heeft de overheid landelijk geldende regels opgesteld voor die 
categorieën van inrichtingen die, indien gesitueerd in de directe 
nabijheid van kwetsbare objecten zoals woningen, scholen en 
bejaardencentra, onaanvaardbaar grote risico’s opleveren voor de 
in die kwetsbare objecten aanwezige personen. In die regels wordt 
bepaald dat nieuwe kwetsbare objecten niet binnen een bepaalde 
afstand (hindercontour) van dergelijke inrichtingen mogen worden 
gerealiseerd en dat inrichtingen gesaneerd dienen te worden, 
indien er bestaande kwetsbare objecten aanwezig zijn binnen de bij 
die inrichtingen behorende hindercontouren. 
 
Het bouwplan ligt niet binnen zones van opslagen gevaarlijke 
stoffen dan wel een route gevaarlijke stoffen of buisleidingen. 
Vanuit ‘externe veiligheid’ bestaan derhalve geen bezwaren tegen 
de nieuwbouw. De digitale veiligheidstoets is bijgevoegd. 
 
Besluit luchtkwaliteit 
De Europese richtlijn inzake beoordeling en beheer van de 
luchtkwaliteit, de Kaderrichtlijn uit 1996 (96/62/EG), biedt het 
juridische kader voor het gemeenschappelijk luchtkwaliteitsbeleid 
in Europa. De implementatie van deze Europese Kaderrichtlijn (en 
de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen met luchtkwaliteitsnormen) 
in de Nederlandse regelgeving heeft onder andere plaatsgevonden in 
het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: Besluit). Doel van dit 
Besluit is mensen te beschermen tegen risico's van 
luchtverontreiniging. Het geeft aan op welke termijn de normen 
gelden en gehaald moeten worden en welke bestuursorganen 
verantwoordelijk zijn voor het behalen van die normen.  
Op de beoogde bouwlocatie was voorheen de Michaelschool gevestigd. 
In de nieuwe situatie worden op dit terrein 11 wooneenheden 
gerealiseerd. De verkeersaantrekkende werking van een school is 
groter, in verband met het halen en brengen kinderen, dan de 
nieuwe ontwikkeling voor 11 woningen. Voor de luchtkwaliteit is 
dit positief. Bovendien blijft dit initiatief beduidend onder de 
NIBM-grens van 1500 woningen. 
De factor ‘luchtkwaliteit’ is derhalve geen beperkende factor. 
 
Bodem 
Ten behoeve van de woningbouw is een verkennend bodemonderzoek 
opgesteld, met projectnr. EN01558, d.d. 2 mei 2011. 
Uit dit onderzoek blijkt, dat in zowel de grond als het grondwater 
hooguit lichte verontreinigingen aanwezig zijn. Daarnaast blijkt uit 
de onderzoeksresultaten dat op diverse plaatsen sprake is van een 
puinlaag in de bodem. Deze puinlaag is niet onderzocht. 
De algemene bodemkwaliteit is geschikt voor het realiseren van 
woningbouw. 
 
Het puin van de locatie heeft echter wel een onbekende herkomst en 
samenstelling. Dit betekent, dat een asbestonderzoek worden 
uitgevoerd. Dit onderzoek zal plaatsvinden na de sloop van het 
schoolgebouw. 
De bodemkwaliteit is geen beletsel voor de functieverandering. 



 
7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID  

Voorafgaand aan het indienen van de formele aanvraag zijn de 
plannen aan de buurtbewoners toegelicht tijdens een 
informatieavond. Het plan is overwegend positief ontvangen.  
Ten opzichte van het gepresenteerde ontwerp is overigens wel een 
wijziging doorgevoerd. In het oorspronkelijke ontwerp zouden ook 
op het aangrenzende parkeerterrein in de Emmanuel Murandstraat 
vier woningen gebouwd worden. Tegen de verwachtingen in bleek de 
eigenaar van dit terrein toch niet bereid om hier medewerking aan 
te verlenen. Als gevolg hiervan, wordt het nieuwe parkeerterrein 
ontsloten vanaf de Nieuwe Schrans en niet, zoals aanvankelijk 
gedacht, via de Emmanuel Murandstraat. De omwonenden zijn 
voorafgaand aan het indienen van de formele aanvraag, schriftelijk 
geïnformeerd over deze planwijziging.  
 
Verder 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. 
 
 

8. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
Met de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten over het 
kostenverhaal. Overige kosten worden gedekt uit de leges. De 
eventuele planschade wordt betaald door de initiatiefnemer. Voorts 
wordt het project gefinancierd door de initiatiefnemer en er 
bestaat geen twijfel dat deze over voldoende financiële middelen 
beschikt.  
 
 

9. ZIENSWIJZEN 
De aanvraag en het concept-besluit hebben zes weken ter inzage 
gelegen in het kader van de planologische procedure. Tijdens de 
tervisietermijn zijn wel/niet zienswijzen ingediend.  
 
 

10. CONCLUSIES 
Het te realiseren project past goed in de ruimtelijke structuur 
van de omgeving en past in het ruimtelijke ordeningsbeleid van de 
gemeente Leeuwarden. De afwijking van het bestemmingsplan Huizum-
West is aanvaardbaar. Om deze redenen kan worden meegewerkt aan 
dit verzoek door af te wijken van het geldende bestemmingsplan.  
 
 


