
Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een 
zorgcomplex op het adres Hempenserweg 29 in 
Leeuwarden. 
 
 
Op 28 december 2011 heeft de Zorggroep Noorderbreedte een 
aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een 
zorgcomplex op het adres Hempenserweg 29 te Leeuwarden. Dit 
complex dient ter vervanging van het verzorgingshuis 
Erasmushiem aan het Raaigras, dat binnenkort wordt 
gesloopt. Het huidige Erasmushiem bevindt zich in een 
bouwkundig slechte staat en de woningen voldoen niet aan de 
eisen van deze tijd. Op termijn zal op deze locatie 
waarschijnlijk reguliere woningbouw worden gerealiseerd.  
 
De aanvraag voor het zorgcomplex is in strijd met het 
geldende bestemmingsplan Aldlân. Het zorgcomplex is in 
strijd met de bebouwingsvoorschriften en de ter plekke 
toegestane gebruiksmogelijkhedenfunctie. 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 
De nieuwbouw bestaat aan wandbebouwing aan de Aldlansdyk. 
Het gaat hierbij om zorgappartementen met een bouwhoogte 
van ruim 20 meter. Het gebouw krijgt een aantal knikken in 
de gevel, waardoor de lengte wordt gebroken. Ook heeft de 
gevel enkele in- en uitstulpingen. Zuidelijk daarvan wordt 
in een aantal gebouwdelen, in een groene omgeving, 
(zorg)woningen en zorgvoorzieningen gerealiseerd. Aan de 
oostzijde van het terrein wordt een woontoren gebouwd van 
30 meter hoog. Op het terrein worden twee ondergrondse 
parkeerkelders aangelegd. Het complex wordt aan drie zijden 
ontsloten. De entree van het complex bevindt zich aan de 
Hempenserweg.  
 
 



 
 
 
Blad 2 

Beoordeling verzoek  
 
Functioneel 
Op grond van het gemeentelijke beleid is een goede 
spreiding van zorgwoningen en –voorzieningen van belang. 
Het nieuwe zorgcomplex vervangt het bestaande Erasmushiem, 
dat ook in Aldlân gesitueerd is. Ten opzichte van de 
bestaande situatie neemt het aantal zorgwoningen niet toe, 
maar de woningen zijn groter en voldoen aan de eisen van 
deze tijd. Het verzoek is dan ook in overeenstemming met 
het gemeentelijke beleid.  
 
 
Stedenbouw/welstandsrichtlijnen 
Op 28 november 2011 heeft de gemeenteraad specifieke 
welstandsrichtlijnen en stedenbouwkundige randvoorwaarden 
vastgesteld voor de nieuwbouw van Erasmushiem. Deze 
randvoorwaarden en richtlijnen hebben in het kader van de 
inspraakprocedure 6 weken ter visie gelegen. Binnen de 
tervisietermijn zijn de plannen tijdens een 
informatiebijeenkomst aan omwonenden en belanghebbenden 
toegelicht. Er zijn binnen de tervisietermijn geen 
inspraakreacties ingediend tegen de randvoorwaarden.  
 
Bij de stedenbouwkundige randvoorwaarden is nadrukkelijk 
gekeken naar een goede inpassing van de nieuwbouw in de 
bestaande omgeving. Uitgangspunt hierbij was o.a. het 
begeleiden van de rondweg door middel van wandbebouwing. De 
zuidelijker gelegen bebouwing voegt zich eveneens goed in 
het straat- en bebouwingsbeeld. De woontoren is aan de 
oostzijde gesitueerd, aan de zijde van het Piter Jelles, 
zodat belangen van omwonenden (bezonning, privacy) niet 
worden aangetast.  
 
Het bouwplan voldoet in stedenbouwkundig en esthetisch 
opzicht aan de vastgestelde randvoorwaarden. Op 19 maart 
2012 heeft de welstandscommissie Hus en Hiem een positief 
advies uitgebracht over het plan. Wel heeft de commissie 
aandacht gevraagd voor de inrichting van het voorterrein.  
Overeenkomstig het advies van de welstandscommissie zal dit 
terrein geaccidenteerd worden aangelegd zodat er een 
geleidelijke overgang ontstaat naar het gebouw. 
 
 
Parkeren/ontsluiting 
Ten behoeve van de nieuwbouw worden op het eigen terrein, 
onder de gebouwen en op het maaiveld, ca. 230 
parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee wordt voldaan aan de 
gemeentelijke parkeernorm.  
De zorgwoningen worden ontsloten via de Dr. J. Botkeweg en 
de Legedyk en de bevoorrading geschiedt via de Dr. J. 
Botkeweg. De hoofdentree bevindt zich aan de Hempenserweg. 
Aan de Hempenserweg bevindt zich dan ook het leeuwendeel 
van het bezoekersparkeren.  
 



 
 
 
Blad 3 

Archeologie 
Blijkens de ‘Archeologische Waardekaart Leeuwarden’ heeft 
het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde. 
In gebieden met een archeologische verwachtingswaarde mogen 
diepere graafwerkzaamheden in principe pas worden 
uitgevoerd als hiervoor een “archeologievergunning” is 
verleend. Echter in geval van een verwachte lage 
informatiewaarde geldt dit alleen voor bodemingrepen in het 
kader van een MER-plichtig project. 
 
In 2005 is archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het 
terrein. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de 
overig beschikbare gegevens, heeft het plangebied een lage 
archeologische verwachtingswaarde.  
Gelet op de lage archeologische verwachtingswaarde van het 
plangebied en de aard van de bodemingreep die niet MER-
plichtig is, is geen inventariserend archeologisch 
veldonderzoek nodig. 
Archeologisch bestaan geen bezwaren tegen de geplande 
nieuwbouw. 
 
 
Watertoets 
De gemeente dient de effecten op de waterhuishouding van 
ruimtelijk relevante besluiten te laten toetsen door het 
bevoegd gezag. Ten behoeve van de nieuwbouw zal een 
waterpartij en deels de sloot aan de Dr. J. Botkeweg worden 
gedempt. Daar staat tegenover dat ook een nieuwe 
waterpartij wordt gegraven en dat de sloot aan de zuidzijde 
wordt verbreed. Conform het beleid van de gemeente en het 
Wetterskip wordt het regenwater van de daken en de 
verharding afgevoerd naar het oppervlaktewater. Ook wordt 
de nieuwbouw deels voorzien van groene daken. Op 1 juni 
2011 heeft het Wetterskip een positief advies over het plan 
uitgebracht. Waterhuishoudkundig bestaan derhalve geen 
bezwaren tegen het plan. 
 
 
Flora en fauna 
Altenburg en Wymenga heeft in 2005 de bouwlocatie 
ecologisch onderzocht. Blijkens het A&W-rapport 635 van 24 
februari 2005 is de nieuwbouw niet strijdig is met de 
gebiedsbescherming van de vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn. In het kader van de Europese 
Vogelrichtlijnen en de Flora- en Faunawet is het verboden 
om vogels in hun broed-, rust- of verblijfsplaatsen te 
verstoren. Voorts zal voorafgaand aan de herinrichting van 
de waterpartijen nader onderzocht moeten worden op de 
aanwezigheid van de Kleine modderkruiper en Bittervoorn.  
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Groen 
Als gevolg van de herontwikkeling zullen op het perceel 
ruim 50 gekapt moeten worden. Het gaat hierbij niet om 
monumentale of waardevolle bomen. In opdracht van de 
initiatiefnemer heeft ingenieursbureau Oranjewoud een 
bomeninventarisatie van het terrein gemaakt. Oranjewoud 
komt tot de conclusie, dat kwaliteit van het groen op het 
terrein matig is. Het is dan ook niet bezwaarlijk om deze 
bomen te rooien. Binnen het terrein zullen nieuwe bomen 
worden aangeplant. Met name het gebied achter wandbebouwing 
aan de Aldlansdyk krijgt een parkachtige invulling.  
 
 
Milieuaspecten 
Uit milieuhygiënisch oogpunt (geluid, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, bedrijven en bodem) bestaan er geen 
bezwaren tegen het woningbouwplan. 
 
Geluid 
Het plangebied ligt binnen de zone rond de Aldlânsdyk. Uit 
het akoestische rapport, behorend bij het bestemmingsplan 
Aldlân, blijkt dat de nieuwbouw deels binnen de 55 dB(A)-
contour ligt. De nieuwe bestemming, een woon- en 
zorgcomplex is geluidsgevoelige bebouwing in het kader van 
de Wet geluidhinder. Blijkens het geluidweringsonderzoek 
bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt aangetoond dat de 
maximale binnenwaarde, 35 dB(A), vanwege wegverkeerslawaai 
niet wordt overschreden 
 
Aangezien het initiatief niet past binnen het geldende 
bestemmingsplan, is een planologische procedure vereist 
door middel van een ‘Buitenplanse grote afwijking’. 
Parallel aan deze procedure zal de procedure Hogere Waarde 
worden doorlopen. Geluid is in deze geen beperkende factor 
voor het doorgaan van het plan. 
 
 
Luchtkwaliteit 
In de Rapportage luchtkwaliteit 2007, waarin de Aldlansdyk 
is meegenomen, blijkt ter plekke van dit bouwplan aan de 
normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan. 
Overigens betreft het hier een woningbouwplan van minder 
dan 300 woningen. Uitgaande van één ontsluitingsweg ligt de 
NIBM-grens (een bijdrage aan de luchtkwaliteit die ‘niet in 
betekenende mate’ bijdraagt) voor woningbouwlocaties 
momenteel op < 501 woningen (1% criterium = toename als 
gevolg van het project mag maximaal 1% van de 
jaargemiddelde grenswaarde bedragen). Dit woningbouwproject 
ligt onder deze grens en draagt dus in niet betekenende 
mate bij. Er wordt derhalve voldaan aan de vereisten wat 
betreft luchtkwaliteit. 
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Externe Veiligheid 
In verband met de aanwezigheid van het tankstation aan de 
Aldlansdyk, moet de groepsrisicocontour in kaart worden 
gebracht voor het vulpunt en het ondergrondse reservoir. 
Deze contour heeft een straal van 150 meter. Aangezien de 
nieuwbouw van Erasmushiem op een aanzienlijk grotere 
afstand wordt gebouwd, is externe veiligheid geen 
beperkende factor voor de nieuwbouw. 
 
Bodem 
Aan de hand van bodemonderzoeken van 1994 en 2005 zijn op 
het terrein alleen lichte verontreinigingen zijn 
aangetoond. Ter completering heeft Oranjewoud het 
aanvullend bodemrapport, projectnr. 16546-237474, d.d. 24 
mei 2011 ingediend.  
Blijkens dit rapport zijn in de bodem (de grond en het 
grondwater) hooguit lichte verontreinigingen aangetoond. 
Dit betekent, dat de gehele locatie wat betreft de 
bodemkwaliteit geschikt is voor de realisatie van een 
zorgcomplex. 
 
 
Aankoop gemeentegrond 
Op dit moment is nog niet alle benodigde grond in eigendom 
van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de nieuwbouw zal de 
initiatiefnemer een strook grond van de gemeente aankopen 
aan de Dr. J. Botkeweg en aan de Hempenserweg hoek Legedyk. 
Over de verkoopvoorwaarden is tussen partijen 
overeenstemming bereikt. 
 
 
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  
De nieuwbouwplannen zijn voorafgaand aan de planologische 
procedure besproken met de omwonenden en het wijkpanel. 
Tijdens een informatiebijeenkomst is een toelichting 
gegeven op de plannen. Voorts hebben de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en de welstandsrichtlijnen in het kader van 
de inspraakprocedure zes weken ter visie gelegen. Binnen 
deze termijn zijn geen inspraakreacties ingediend.  
De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt 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. 
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Economische uitvoerbaarheid  
Voor het kostenverhaal van de kostensoorten, genoemd in 
6.2.4. Bro, is met de initiatiefnemer een anterieure 
overeenkomst gesloten. De 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. 
 
 
Eindconclusie 
De nieuwbouw van het zorgcomplex 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’ 
 
 



Ontwerp-omgevingsvergunning zorgcomplex Erasmushiem op het adres Hempenserweg 
29 te Leeuwarden. 
 
Van 3 mei 2012 tot en met 13 juni 2012 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het oprichten van het 
zorgcomplex Erasmushiem op het adres Hempenserweg 29 te Leeuwarden met 
bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op het adres Hempenserweg 29 te Leeuwarden. 
 
Ontwikkeling  
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Aldlân. Medewerking kan worden 
verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met dit plan wordt het oprichten van een 
zorgcomplex mogelijk gemaakt. Het bouwplan voorziet in de bouw van  een woongebouw 
aan de Aldlansdyk met een bouwhoogte van ruim 20 meter. Zuidelijk daarvan wordt in een 
aantal gebouwdelen, (zorg)woningen en zorgvoorzieningen gerealiseerd. Aan de oostzijde van 
het terrein wordt een woontoren gebouwd van 30 meter hoog. Op het terrein worden twee 
ondergrondse parkeerkelders aangelegd. Het complex wordt aan drie zijden ontsloten.  
 
Inzage  
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 op www.leeuwarden.nl/inzage 
 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van 
burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.   
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning voor  de bouw van het zorgcomplex 
Erasmushiem op het adres Hempenserweg 29 te Leeuwarden  

o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  


