
 

 

Ruimtelijke onderbouwing voor 8 woningen De Pakhuysen te Techum 
 
 
INLEIDING 
 
Op 26 januari 2017 hebben wij een plan ontvangen voor de bouw van 8 woningen De Pakhuysen te 
Techum. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan “De Zuidlanden, 
plandeel Techum” aangezien bebouwing van minimaal 20 meter en maximaal 30 meter is 
toegestaan. 4 woningen hebben een hoogte van 13,6 meter en 4 woningen een hoogte van 10,6 
meter.  
 
 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Geveke is voornemens om 8 pakhuizen te bouwen op de hoek van De Nije Daam en It Tek in de 
uitbreidingswijk De Zuidlanden, buurtschap Techum. 
 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het project zoals hiervoor beschreven op 
deze locatie aanvaardbaar is. Hieronder is de situatietekening van het project weergegeven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESCHRIJVING VAN DE GELDENDE PLANOLOGISCH-JURIDISCHE SITUATIE 
 
Aangezien het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid kent en geen medewerking kan 
worden verleend met toepassing van  artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, kan alleen 
medewerking aan de aanvraag omgevingsvergunning worden verleend door middel van een 
planologische procedure; de zgn. ‘buitenplanse grote afwijking’ waar een ruimtelijke onderbouwing 
onderdeel van uit maakt.  
 

Afbeelding 1: Situatietekening Pakhuysen (niet op schaal) 



 

 

Voor dit plan is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 14 
december 2015 heeft de raad een lijst van projecten vastgesteld, waarvoor geen verklaring van 
geen bedenkingen is vereist. Het plan past binnen deze vastgestelde projectenlijst. Het betreft in 
dit geval een afwijking ten behoeve van de woonfunctie (onder d). Het bouwplan voldoet aan alle 
specifieke voorwaarden die aan de toepassing van dit artikel worden gesteld.  
 
In het kader van deze procedure wordt de ontwerp-vergunning met bijlagen voor een periode van 
zes weken ter visie gelegd.  
 
 
TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 
 
Beleid  
 Rijksbeleid  

Het betreft hier een kleinschalig project. Het rijksbeleid is hierdoor niet van toepassing op dit 
project. 

 
 Provinciaal beleid / Verordening Romte 2014 

Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen 
doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
 
Aangezien het betreffende perceel reeds een woonbestemming heeft worden er geen woningen 
toegevoegd. Het project is dan ook niet in strijd met het provinciale beleid.  

 
 Gemeentelijk beleid  

Het betreffende perceel heeft reeds een woonbestemming. De beoogde woningen zijn niet in 
strijd met het Woonplan, waardoor het project niet in strijd is met het gemeentelijke beleid. 
 
 

Stedenbouw 
De locatie van de 8 pakhuizen is gelegen in het bestemmingsplan “de Zuidlanden, plandeel Techum” 
en heeft hierin de bestemming ‘woongebied 1’ en de aanduiding ‘hoge bebouwing 20-30 meter’. 
Hieronder is een uitsnede van de plankaart weergegeven met daarin globaal aangegeven het 
plangebied. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plangebied 

Afbeelding 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 



 

 

Binnen de bestemming woongebied mogen gronden gebruikt worden ten behoeve woonhuizen en/of 
meergezinshuizen. Verder is horeca toegestaan in de vorm van een café en/of restaurant ter plaatse 
van de aanduiding ‘hoge bebouwing 20-30 meter’. De bouwhoogte is minimaal 20 meter en 
maximaal 30 meter. Een deel van het gebied wordt bebouwd. De reden waarom destijds deze hoge 
bebouwing is opgenomen in het bestemmingsplan is dat met deze hoge bebouwing een duidelijk 
herkenningspunt van het buurtschap Techum ontstaat.   
 
Het beoogde bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan aangezien de hoogte van de gebouwen 
deels 13,6 meter en deels 10,6 meter bedraagt. De bouwplannen voor de pakhuizen zijn naar onze 
mening ruimtelijk en stedenbouwkundig gezien goed in te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens het huidige plan kan de hele strook langs de Nije Daam, tussen It Tek en It Uleboerd, 
bebouwd worden met gebouwen tot 30 meter hoog. In het beoogde bouwplan wordt slecht een deel 
van deze strook bebouwd en is de bouwhoogte deels 13,6 meter en deels 10,6 meter. De impact van 
de nieuwbouw op de bestaande woningen is dan ook aanzienlijk beperkter. Het bouwplan gaat 
verder uit van woningbouw, terwijl conform het huidige bestemmingsplan ook een café of 
restaurant is toegestaan. 
 
Met de opzet van het bestemmingsplan Techum werd beoogd om een duidelijk herkenningspunt voor 
Techum te creëren. Daarom is voor het perceel in het bestemmingsplan “De Zuidlanden, plandeel 
Techum” een bouwhoogte opgenomen tussen de 20 en 30 meter. Realisatie van deze woningen 
bleek niet haalbaar. De aangevraagde pakhuysen zijn in hoogte lager dan bedoeld, maar zijn qua 
maat, omvang en verschijningsvorm afwijkend van de andere woningen in Techum, waardoor nog 
steeds gesproken kan worden over een duidelijk herkenningspunt. 
 
Voor een drietal woningen wordt een schuur/berging in de achter- of zij tuin gerealiseerd. Deze zijn 
goed bereikbaar. Voor de andere woningen geldt dat een schuur/berging niet goed bereikbaar is. 
Voor deze woningen wordt een kapschuur gerealiseerd naast woning nummer 8. 
 
Wij zijn dan ook van mening dat de impact van de pakhuizen beperkter is voor de aanliggende 
woningen dan wat op grond van het huidige bestemmingsplan gebouwd kon worden.  
 
Welstand 
De welstandscommissie Hûs en Hiem heeft het bouwplan beoordeeld op 21 februari 2017. Het 
bouwplan voldoet volgens de commissie aan de redelijke eisen van welstand. 
 
Parkeren/verkeer 
Ten behoeve van het parkeren worden 8 (openbare) parkeerplaatsen aangelegd aan de andere kant 
van It Tek en 6 (openbare) parkeerplaatsen aan de Nije Daam. Voor de woningen 4, 5 en 8 is ruimte 
op eigen terrein aanwezig voor een parkeerplaats. Voor de overige woningen bestaat de 
mogelijkheid te parkeren in de kapschuur. 

Afbeelding 3: Voorgevel type 1 (niet op schaal) 
Afbeelding 4: Voorgevel type 2 (niet op 

schaal)



 

 

Met het parkeren op eigen terrein, in combinatie met de openbare parkeerplaatsen, voldoet het 
bouwplan aan de parkeernorm.  
 
 
TOETSING AAN DE OMGEVINGSASPECTEN 
 
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 nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die van 
invloed zijn op het project.  
 
Geluid 
 Rail- en wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies 
(zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en weg)verkeerslawaai, akoestisch 
onderzoek uitgevoerd dient te worden.  
 
De locatie ligt binnen de geluidszone van de Nije Daam. De vigerende bestemming is wonen. Ook is 
in het bestemmingsplan aangegeven dat alvorens woongebouwen worden toegestaan er nader 
onderzoek moet plaats vinden. Op basis van de verkeersgegevens uit ons verkeersmodel (prognose 
2066 mvt/etm) zal de geluidsbelasting ten gevolge van de weg ter plaatse van deze locatie op circa 
15 m uit hart weg (meest zuidoostelijk woning) 52 dB bedragen. Op de ander gevels zal de 
geluidsbelasting iets lager zijn.  
 
De afstand van de bebouwing tot de weg It Tek (30 km weg) met een lage intensiteit is conform de 
bestaande  cq toegestane afstand. Hierbij wordt een goed woonklimaat gewaarborgd.  
 
De locatie voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De gevelbelasting is wel zodanig 
laag (52 dB) dat, uitgaande van een gevelwering van 25 dB, aan het wettelijke binnenniveau wordt 
voldaan. Aangezien het bestemmingsplan reeds woningbouw toestaat op deze locatie is een hogere 
waarde procedure geluid niet aan de orde. 
 
Luchtkwaliteit  
De Wet milieubeheer (Wm) voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wm geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als 
een van onderstaande situaties van toepassing is: 
 er is geen sprake  van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
 een project (al dan niet per saldo) leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL; 
 een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging. 
 
Het betreft hier de bouw van 8 pakhuizen, waardoor deze ontwikkeling niet ‘in betekende mate’ 
bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor 
de omgeving door: 
 het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
 het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen); 
 het gebruik van luchthavens. 
 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
voornoemde activiteiten. In de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen 
aanwezig, waardoor het aspect externe veiligheid geen belemmering oplevert voor dit project. 
 



 

 

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. In de bestemmingsplannen en 
ruimtelijke onderbouwingen moet een archeologieparagraaf worden opgenomen. De archeologische 
verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde geldt een archeologische onderzoeksplicht.  
 
De gemeente heeft met de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden 2014 haar 
archeologische koers vastgesteld en uitgezet. In de bijbehorende Archeologische Waardekaart 
Leeuwarden heeft het plangebied een lage verwachtingswaarde. Vervolgonderzoek is hierdoor niet 
nodig.  
 
Cultuurhistorie 
Met ingang van 1 januari 2012 is het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 
getreden. Het voorstel tot wijziging is een uitvloeisel van de Beleidsbrief Modernisering 
Monumentenzorg (MoMo) uit 2009. Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet een beschrijving 
worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
 
In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. 
 
Bodem 
Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zodanig goed moet zijn dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het 
plangebied voor wonen of een andere functie. 
 
In 2001 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (DHV, kenmerk NN-BO20011084). Daarbij 
werden ter plaatse van het bouwplan geen verontreinigingen aangetroffen. Omstreeks 2007 is 
gestart met het bouwrijp maken van het buurtschap. Daarbij is gebruik gemaakt van gebiedseigen 
grond. De locatie is onbebouwd en is dat altijd geweest. Verder blijkt uit bestudering van 
luchtfoto’s dat ter plaatse van het bouwplan geen sprake is geweest van potentieel 
bodembedreigende activiteiten.  
 
De locatie is gelegen in een deel van Leeuwarden waar op basis van de gemeentelijke 
bodemkwaliteitskaart een bodemkwaliteit verwacht wordt die voldoet aan de kwaliteitsklasse 
‘Landbouw/natuur’. De bodemkwaliteit is hierdoor geschikt voor het beoogde gebruik. 
 
Waterparagraaf 
In de toelichting op ruimtelijke plannen dient 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.   
 
Op 15 februari 2017 is voor het plan een watertoets aangevraagd. Op 6 maart 2017 is een 
wateradvies van het Wetterskip ontvangen. Het Wetterskip geeft aan dat in het kader van het 
vigerende bestemmingsplan een uitgebreide watertoets procedure is doorlopen en dat op basis 
hiervan afspraken zijn gemaakt over de regionale kering en overige wateraspecten. Wetterskip 
Fryslân vraagt rekening te houden met deze aspecten.  
 
Bij de uitwerking van de plannen zullen wij rekening houden met de wateraspecten zoals 
opgenomen in het vigerende bestemmingsplan ”De Zuidlanden, plandeel Techum”. 
 
Ecologie 
Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het beleid en de wetgeving ten aanzien 
van de natuurbescherming. Het plangebied bestaat uit een kort gemaaide grasveld binnen een in 
aanbouw zijnde nieuwbouwwijk. Deze biedt mede door de verstoring geen geschikte habitats voor 
soorten die zwaarder beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming. 
  



 

 

Voor eventueel aanwezige licht beschermde soorten binnen het projectgebied geldt de algemene 
zorgplicht. Dit houdt in dat alles wat redelijkerwijs mogelijk is wordt gedaan of juist gelaten om 
schade aan deze soorten te voorkomen. Voor het project betekent dit dat dieren bij de uitvoering 
van het project in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich te verplaatsen naar een nieuwe 
leefomgeving. 
 
Kabels en leidingen 
Er zijn geen relevante kabels en leidingen in het gebied aanwezig.  
 
Plan-Mer / Mer-beoordelingsplicht 
Voor activiteiten op de D-lijst onder de drempelwaarde geldt dat een zogenaamde “vormvrije 
m.e.r.-beoordeling” moet worden doorlopen. Op grond van art. 5 van het Besluit 
milieueffectrapportage moet worden onderzocht of de activiteit (naar verwachting) leidt tot 
belangrijke negatieve milieueffecten, die tot het doorlopen van een (formele) m.e.r.-beoordeling 
dan wel m.e.r.-procedure noodzaken.  
 
De bouw van 8 woningen valt onder de drempelwaarde waardoor de “vormvrije m.e.r.-beoordeling 
van toepassing is. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt voldoende aangetoond dat op een goede 
wijze invulling wordt gegeven aan de verschillende milieuaspecten. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en 
noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan 
van de “ladder voor duurzame verstedelijking”.  
 
De “stappen van de ladder” worden in artikel 3.1.6 lid 2 Bro als volgt omschreven: 
 
1. Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte; 
2. Kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden voorzien 
 door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins; 
3. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 

plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 
worden ontwikkeld (met andere woorden zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid). 

 
De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparantie 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke 
gebieden optimaal benut wordt.  
 
Het plangebied was in het vigerende bestemmingsplan al bestemd voor woningbouw. Het beoogde 
bouwplan brengt hier geen verandering in. De conclusie is dan ook dat het verzoek voldoet aan de 
criteria van een duurzame stedelijke ontwikkeling.  
 
 
UITVOERBAARHEID 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Initiatiefnemer heeft de tegenoverliggende omwonenden geïnformeerd over de plannen. Enkele 
omwonenden hebben hun zorgen geuit over de woningbouw. Projectbureau De Zuidlanden heeft 
vervolgens een brief gestuurd met de stand van zaken van het project en heeft een beschrijving 
gegeven van de huidige juridische status van het plangebied.  
 
De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt de in de Wabo voorgeschreven 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 gehouden. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank 
en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 



 

 

Economische uitvoerbaarheid 
De  kosten worden gedekt uit de leges en de verkoop van de grond. De eventuele planschade is 
verdisconteerd in de verkoopprijs. Voorts wordt het project volledig gefinancierd door de 
initiatiefnemer en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat deze niet over voldoende 
financiële middelen beschikt om dit project te realiseren.  
 
 
Conclusie 
Het te realiseren project past goed in de ruimtelijke structuur van de omgeving en past in het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leeuwarden. Nu er ook voor het overige geen redenen zijn 
waarom niet kan worden meegewerkt is de afwijking van het bestemmingsplan aanvaardbaar. Om 
deze redenen kan worden meegewerkt aan dit verzoek door af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


