
Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van studentenhuisvesting op het 
perceel Tadingastraat 1 te Leeuwarden 
 
Er is een aanvraag binnen gekomen voor het gebruik van het 
pand Tadingastraat 1 te Leeuwarden ten behoeve van 
studentenhuisvesting. Het pand zal intern worden verbouwd 
tot 36 kamers. De aanvraag is in strijd met de 
gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan “Huizum - Oost”. 
Het pand heeft in dit bestemmingsplan de bestemming 
“Doeleinden van dienstverlening”. Binnen deze bestemming is 
het gebruik als kamerverhuur niet toegestaan. Aangezien het 
bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid of 
wijzigingsbevoegdheid kent waarmee dit plan gerealiseerd 
kan worden, kan alleen medewerking worden verleend door 
middel van een planologische procedure; de zgn. 
‘buitenplanse grote afwijking’.  
 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
In geval van een planologische procedure moet op een 
deugdelijke wijze worden gemotiveerd op welke gronden 
medewerking wordt verleend aan een initiatief; de 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
 
Beschrijving aanvraag 
Het perceel is gesitueerd aan de Tadingastraat 1 te 
Leeuwarden. Op het perceel op basis van het bestemmingsplan 
“Huizum – Oost de bestemming “Doeleinden van 
dienstverlening”. De aanvraag voorziet in het gebruik van 
het pand voor studentenhuisvesting. Het gebruik van de 
bouwwerken ten behoeve van studentenhuisvesting is in 
strijd met de bestemming.  
 
 
Beoordeling verzoek  
 
Functioneel 
Vanuit wonen is de ontwikkeling als positief te beschouwen. 
Het woonbeleid is gericht op concentratie van 
studentenhuisvesting in de binnenstad en rondom de 
hogescholen. De locatie ligt nabij het van Hall instituut 
en Wetsus. De locatie voldoet aan de criteria die 
gehanteerd wordt voor studentenhuisvesting. Tegen de 
afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van 
studentenhuisvesting bestaan in functioneel opzicht dan ook 
geen bezwaren. 
 
 
Stedenbouw/welstandsrichtlijnen 
Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, 
zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.  
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Parkeren 
Voor studentenhuisvesting geldt een norm van 0,3 per kamer. 
Voor 36 kamers geldt een norm van 10,8 parkeerplaatsen. Op 
eigen terrein zijn 12 parkeerplaatsen aanwezig. Dit is 
voldoende voor de nieuwe functie. 
 
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.  
 
Met het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 
studentenhuisvesting vinden geen grondroerende 
werkzaamheden plaats. Archeologisch bodemonderzoek kan 
derhalve in het kader van het plan achterwege blijven. 
Archeologie is derhalve geen beletsel voor de realisatie 
van het plan. 
 
 
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 
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. Een 
samenvatting van de aangeleverde gegevens voor de 
watertoets en de reactie van het waterschap op het 
planvoornemen is in bijlage 1 opgenomen. Op basis van de 
aangeleverde gegevens is met de digitale watertoets 
geconstateerd dat het planvoornemen geen invloed heeft op 
de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Verder overleg 
met Wetterskip Fryslân is dan ook niet nodig. Een positief 
wateradvies is afgegeven. 
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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. 
 
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. Gebiedsbescherming is dan ook 
niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en 
faunawet. Deze wet bepaald dat bij ruimtelijke projecten 
rekening moet worden gehouden met beschermde plant- en 
diersoorten. Met de afwijkingsprocedure wordt slechts een 
functiewijziging mogelijk gemaakt. Daarom zal dit plan geen 
invloed hebben op eventueel aanwezige plant- of diersoorten 
op het terrein of in het gebouw. 
 
 
Milieuaspecten 
 
Geluid 
De Wet geluidhinder (Wgh) bepaald dat de “geluidbelasting” 
op gevels van woningen en ander geluidgevoelige objecten 
niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm. In het 
geval van de Tadingastraat 1 is de voorkeurswaarde 48 dB. 
In de Wgh is aangegeven wanneer een weg zoneplichtig is. 
Elke weg heeft in principe een zone, behoudens: 
- wegen die gelegen zijn binnen een woonerf aangeduid 
 gebied; 
- wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 
 km/uur. 
 
Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige 
objecten, zoals woningen, worden gerealiseerd, moet door 
middel van een akoestisch onderzoek worden vastgesteld of 
aan de grenswaarden uit de Whg wordt voldaan. Het pand 
Tadingastraat 1 ligt binnen de zone van de Oostergoweg. Een 
indicatieve berekening levert een gevelbelasting op van 62 
dB. Dit is ruim boven de voorkeursvoorwaarde van 48 dB. 
Daarom wordt naast de procedure van de omgevingsvergunning 
een procedure hogere waarde doorlopen. Het plan mag 
uitvoerbaar worden geacht indien ontheffing wordt verleend 
van de maximale geluidsbelasting door het verlenen van een 
hogere waarde.  
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Bedrijven  
In de directe nabijheid van het plangebied zijn louter 
categorie A inrichtingen. Voor de woonfunctie levert dit 
geen beperkende factor op. 
 
Luchtkwaliteit 
De 36 kamers blijven ruim beneden de NIBM-norm van 1500 
woningen. Luchtkwaliteit is derhalve geen beperkende 
factor. 
 
Externe veiligheid 
Het plangebied ligt in geen enkele invloedzone wat betreft 
bronnen die onder Externe Veiligheid vallen. Externe 
veiligheid is geen beletsel. 
  
 
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  
De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 17 januari 2013 
gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode bestaat 
voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen van 
zienswijzen. Er zijn wel/geen zienswijzen ontvangen. 
 
Economische uitvoerbaarheid  
Het plan 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 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 het pand 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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