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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Piskhoarnedyk ligt een voormalige agrarisch boerderijpand. Het 
perceel is al enige tijd niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. De bebou-
wing ligt binnen de toekomstige woonwijk De Zuidlanden (zie figuur 1 voor 
de ligging van het plangebied). Het weer in gebruik nemen van het boerde-
rijpand voor een agrarische functie is daarom niet reëel. Bij de gemeente 
Leeuwarden is een initiatief binnengekomen om in de bestaande bebou-
wing een woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen te realiseren. 
Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. De 
gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling van een dergelijke voor-
ziening, aangezien dit past bij de toekomstige woonwijk De Zuidlanden. Om 
de ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw juridisch-planologisch ka-
der noodzakelijk. Dit bestemmingsplan dient hiervoor.  
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied (bron: Google Maps) 

1.   2. Vigerende regeling 

Het bestemmingsplan ligt in het bestemmingsplan Buitengebied uit 1970. 
Het plangebied heeft hierin een agrarische bestemming. Echter, aan de 
gebruiksvoorschriften is destijds goedkeuring onthouden. Deze omissie is 
nooit gerepareerd. Het realiseren van een woonzorgboerderij is in strijd met 
de agrarische bestemming.  
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1.   3. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het relevante beleids-
kader. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de ontwikkeling.  
De omgevingsaspecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. De economi-
sche en maatschappelijke uitvoerbaarheid komen in hoofdstuk 5 aan bod. 
Afgesloten wordt in hoofdstuk 6 met een beschrijving op de juridische sys-
tematiek.  
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
Het Streekplan Fryslân 2007 is op 13 december 2006 door Provinciale Sta-
ten vastgesteld. In het Streekplan zetten Gedeputeerde Staten (GS) onder 
meer in op de concentratie van verstedelijking in de stedelijke bun-
delingsgebieden. Met dit bestemmingsplan wordt de vestiging van een 
woonzorgboerderij in een voormalig agrarisch bedrijf mogelijk gemaakt. Het 
boerderijpand staat in de toekomstige woonwijk De Zuidlanden.  
 
Specifieke beleidsuitgangspunten met betrekking tot de voorgenomen ont-
wikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, worden 
niet gegeven. Het plan raakt in ieder geval geen provinciale belangen. 
 
Verordening Romte Fryslân 
De Verordening Romte Fryslân is vastgesteld op 9 maart 2011 en is een ju-
ridische vertaling van de belangrijkste beleidsuitgangspunten van de pro-
vincie. In de Verordening worden onder andere regels gesteld aan vrijko-
mende agrarische bebouwing. Daarvan is in dit bestemmingsplan sprake. 
Vrijkomende bebouwing kan volgens de Verordening gebruikt worden voor 
wonen en zorg. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat herbouw 
past bij de karakteristiek van de omgeving. Hiervan is in dit geval sprake. 
De omgeving heeft nu een sterk agrarisch karakter. Aangezien de be-
staande (agrarische) bebouwing bewaard blijft, past dit goed in de omge-
ving. Voor De Zuidlanden wordt ingezet op behoud van de bestaande, 
deels karakteristieke bebouwing en erven. Dus ook in de toekomst past 
een zorgfunctie in de bestaande bebouwing goed in de karakteristiek van 
de omgeving.  

2.   2. Gemeentelijk beleid 

Woonplan 
In 2008 heeft de gemeenteraad het nieuwe Woonplan ‘Eltsenien syn hûs’ 
vastgesteld, waarin ambities en doelstellingen ten aanzien van het wonen 
zijn opgenomen. Het plan heeft een looptijd van 2008 tot 2013. Het centrale 
beleidsuitgangspunt is het behouden en versterken van een evenwichtige, 
concurrerende woningmarkt met een duurzaam en gedifferentieerd aanbod 
van woningen en woonmilieus. Algemeen wordt gesteld dat er binnen de 
gemeente ruimte is voor nieuwe woningen.  
 
Structuurvisie De Zuidlanden Leeuwarden 
De Structuurvisie De Zuidlanden Leeuwarden is een herziening van het 
oorspronkelijk Masterplan uit 2003. Aanleiding is onder andere de verande-
rende vraag op de woning- en kantorenmarkt geweest. De gemeente heeft 
daarom besloten de regie voor de realisatie van de Zuidlanden over te ne-
men. Een onderdeel hiervan is de actualisatie van het Masterplan. Tot slot 
biedt de Structuurvisie meer mogelijkheden tot kostenverhaal in relatie tot 
de grondexploitatie.  
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Het grootste gedeelte van de uitgangspunten van het Masterplan is over-
genomen in de Structuurvisie. Belangrijke wijzigingen zijn het laten verval-
len van een aantal namen voor te ontwikkelen gebieden. In plaats daarvan 
wordt in de Structuurvisie gesproken van de verschillende landschapsty-
pen, namelijk Middelzee, Kwelderwal en Kwelders. Voor de verschillende 
landschappen worden verschillende kwaliteiten ontwikkeld.  
De belangrijkste uitgangspunten uit het Masterplan blijven behouden. Voor 
dit bestemmingsplan is dit met name het behoud van de bestaande cul-
tuurhistorische kwaliteiten, zoals karakteristieke landschappelijke elemen-
ten en de bestaande erven en opstallen.  
In de Structuurvisie wordt beoogd het gedeelte van de Zuidlanden waar het 
plangebied zich bevindt, tussen 2015 en 2020 te ontwikkelen. Voorzienin-
gen (zowel commerciële, als niet commerciële (sociale) voorzieningen) zijn 
noodzakelijk om het woonprogramma levensvatbaar te maken.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de beoogde ontwikkeling goed aansluit bij het 
gemeentelijk beleid. De woonzorgboerderij wordt in bestaande bebouwing 
gerealiseerd. Hierbij worden de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten 
bewaard. De bestaande opstallen worden zoveel mogelijk gebruikt om de 
nieuwe functie in onder te brengen. Een dergelijke functie past goed binnen 
de toekomstige woonwijk De Zuidlanden.  
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3. BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

3.   1. Huidige situatie 

In de huidige situatie is op het perceel een voormalig boerderijpand aanwe-
zig. Aan de voorzijde, aan de Piskhoarnedyk, ligt de voormalige bedrijfswo-
ning. De schuur ligt aan de achterzijde van het voorhuis. Daarachter is een 
relatief nieuwe veestal gesitueerd. De bebouwing staat relatief dicht op de 
sloot die zuidelijk langs het perceel loopt. Onderstaande figuur geeft zicht 
vanaf de Piskhoarnedyk op de bedrijfswoning. Figuur 3 geeft de inrichting 
van het plangebied weer.  
 

 
Figuur 2. Aanzicht bebouwing vanaf Piskhoarnedyk (bron: Structuurvisie De  

Zuidlanden Leeuwarden) 

 
Figuur 3. Luchtfoto bestaande bebouwing plangebied 
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3.   2. Beschrijving van het initiatief 

In de bestaande bebouwing wordt de woonzorgboerderij gerealiseerd. De 
voormalige bedrijfswoning wordt weer als zodanig in gebruik genomen. Aan 
de buitenzijde van de bedrijfswoning vinden geen wijzigingen plaats. Ook 
intern verandert er niet veel aan de bedrijfswoning.  
In de schuur en de nieuwe stal worden zorgappartementen gerealiseerd. In 
de schuur komen 9 één-persoonskamers. De bestaande stal wordt ver-
bouwd, zodat hier 3 twee-persoonskamers gebouwd worden. Het bestaan-
de stukje bebouwing tussen de stal en de schuur wordt verbouwd tot ver-
binding tussen de twee bouwdelen. In deze ruimte wordt een gezamenlijke 
woonkamer gerealiseerd. 
Van de stal blijft alleen het dak en de fundering bewaard. De buiten- en 
binnenmuren worden opnieuw gebouwd. Alle appartementen worden aan 
de zuidzijde gerealiseerd. De noordkant van de stal wordt in gebruik geno-
men als verbindingsgang.  
Van de schuur wordt alleen de begane grond in gebruik genomen voor de 
woonzorgappartementen. De vliering wordt gebruikt voor opslag en techni-
sche installaties. Hier worden alleen enkele dakramen aangebracht. Op de 
begane grond worden enkele ramen aan de bestaande muur toegevoegd, 
om zo voor voldoende lichtinval te zorgen. 
 
Verkeer en parkeren  
Het perceel blijft ontsloten op de Piskhoarnedyk. De bestaande ontsluiting 
blijft gehandhaafd. Het parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden. Het is 
niet de bedoeling dat langs de Piskhoarnedyk geparkeerd wordt. Op het 
perceel zijn voldoende mogelijkheden om te parkeren, voor zowel bezoe-
kers als personeel. 
 
Onderstaande figuur geeft een impressie van de toekomstige bebouwing.  
 

 
Figuur 4. Aanzicht woonzorgboerderij vanuit het zuiden 
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3.   3. Planuitgangspunten 

Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van de bestaande be-
bouwing mogelijk gemaakt. Het uitgangspunt is dat de bestaande bebou-
wing zoveel mogelijk wordt vastgelegd. Uitbreiding is niet mogelijk. Er wordt 
geen nieuwe bebouwing (zoals aanbouwen of bijgebouwen) mogelijk ge-
maakt. Daarmee is vastgelegd dat alleen de bestaande bebouwing voor de 
nieuwe functie gebruikt wordt.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming 
tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (zoals wo-
ningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt 
van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure “Be-
drijven en milieuzonering” (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd 
als de voorkeursafstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg 
van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
 
Aan de overzijde van de Piskhoarnedyk, ten oosten van het plangebied, ligt 
een autosloperij. Vanuit de VNG-brochure geldt een voorkeursafstand van 
100 meter ten aanzien van het aspect geluid. De grens van deze inrichting 
ligt op 60 meter van de voorgevel van de bedrijfswoning bij de woonzorg-
boerderij. Aan de voorkeursafstand kan dus niet voldaan worden. Vanuit de 
overige hinderaspecten kan wel aan de richtlijnafstanden voldaan worden. 
Hiervoor gelden kortere afstanden.  
 
De bedrijfswoning is reeds lange tijd als dusdanig in gebruik geweest. In de 
toekomstige situatie wordt de bedrijfswoning weer als zodanig gebruikt. 
Echter, de functie op het perceel is anders. De akoestische situatie voor de 
bedrijfswoning verandert dus niet. De woonzorgfunctie ligt grotendeels op 
meer dan 100 meter afstand van de autosloperij. Slechts een deel van de 
functie ligt op minder dan 100 meter van de inrichting van de autosloperij 
af. Echter, de geluidsbronnen op het terrein van de autosloperij liggen op 
meer dan 100 meter afstand van de woonzorgfunctie af. Alleen een klein 
gedeelte van het terrein waar auto’s gestald worden, ligt op minder dan 100 
meter van de woonzorgboerderij. Gesteld kan dan ook worden dat er vanuit 
het aspect milieuzonering geen belemmeringen zijn.  
 
4.   2. Verkeerslawaai 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. 
Doel van deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en 
het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst. Voor het 
onderhavige plan is alleen geluidshinder als gevolg van wegverkeerslawaai 
en spoorweglawaai van belang. In de wet is bepaald dat elke weg in princi-
pe een zone heeft, waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. 
De Wgh onderscheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet-
geluidsgevoelige objecten anderzijds. De Wgh stelt dat de gevels van ge-
luidsgevoelige objecten moeten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. 
 
Wegverkeerslawaai 
Het plangebied ligt op iets meer dan 200 meter van de Overijsselseweg. 
Deze weg wordt in de toekomst in oostelijke richting verschoven. Er is voor 
dit bestemmingsplan daarom gekeken naar de huidige situatie en de toe-
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komstige situatie. Uit berekeningen naar de huidige situatie blijkt dat er niet 
aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan (zie bijlage 1).  
 
Het bestemmingsplan dat de verplaatsing van de Overijsselseweg mogelijk 
maakt, is op 28 maart 2011 vastgesteld. Met de verplaatsing van de weg 
wordt op korte termijn begonnen. Het uiteindelijke tracé wordt uiterlijk 2014 
geopend. Uit het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd voor de verplaat-
sing van de Overijsselseweg, blijkt dat in de nieuwe situatie de 48 dB con-
tour over de bebouwing direct grenzend aan de nieuwe weg ligt. Gezien de 
afstand van het plangebied tot deze bebouwing, mag verondersteld worden 
dat in de nieuwe situatie geen geluidhinder ondervindt ten gevolge van de 
nieuwe weg.   
 
Het plangebied ligt daarnaast binnen de invloedsgebieden van de Piskho-
arnedyk en de Bredyk. De Piskhoarnedyk is een lokale gebiedsontslui-
tingsweg, waar 60 kilometer-per-uur gereden mag worden. Over deze weg 
rijdt zeer weinig verkeer. Gezien het karakter van de weg, is de verwach-
ting dat de geluidsbelasting op het plangebied aan de voorkeursgrens-
waarden kan voldoen. Voor de Bredyk is een geluidsberekening uitge-
voerd. Deze is opgenomen in bijlage 1. Hieruit blijkt dat de 48 dB-contour 
op 22 meter van de Bredyk ligt. Het plangebied ligt op grotere afstand van 
de Bredyk. Er kan dus voor deze weg voldaan worden aan de voorkeurs-
grenswaarde.  
 
Spoorweglawaai 
Het plangebied ligt binnen de geluidszone van de spoorweg Leeuwarden - 
Zwolle. Er is daarom een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de ge-
luidsbelasting op de bebouwing. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 2. 
Uit het onderzoek blijkt dat voor een aantal gevels niet voldaan wordt aan 
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat voor het geluid van de Overijsselseweg niet 
voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Voor de overige we-
gen kan daar wel aan voldaan worden. Daarnaast kan niet voldaan worden 
aan de voorkeursgrenswaarde ten aanzien van het spoorweglawaai. Er zal 
daarom voor zowel het spoorweglawaai als het wegverkeerslawaai een ho-
gere grenswaarde verleend worden. De procedure hiervoor zal tijdens de 
procedure van het bestemmingsplan doorlopen worden. Het bestemmings-
plan wordt op het aspect verkeerslawaai uitvoerbaar geacht.  

4.   3. Bodem 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit 
ervan zodanig moet zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid 
bij het gebruik van het plangebied voor wonen of een andere functie. 
 
In dit bestemmingsplan wordt een functieverandering naar wonen voorge-
steld. De gronden vormen een verblijfsgebied voor mensen. Het perceel is 
lange tijd in gebruik geweest als agrarisch bouwperceel. Op het perceel zijn 
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geen (ondergrondse) tanks aanwezig geweest. Er zijn geen andere functies 
op het perceel gevestigd geweest die van invloed zijn geweest op de bo-
demkwaliteit. De verwachting is daarom dat er geen milieuhygiënische be-
lemmeringen zijn om het perceel in gebruik te nemen voor de beoogde 
woonfunctie.  

4.   4. Water 

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt 
van waterschappen een vroege betrokkenheid bij het opstellen van ruimte-
lijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de ruimtelijke procedure geworden. 
 
Het project is aan Wetterskip Fryslân kenbaar gemaakt middels de digitale 
watertoets. Hieruit volgt dat er geen sprake is van waterschapsbelang. Dit 
aangezien er slechts sprake is van een functiewijziging van bestaande be-
bouwing. Er wordt niet meer afvalwater op het oppervlaktewater geloosd 
dan nu al het geval is.  

4.   5. Archeologie en cultuurhistorie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta, is de Monumentenwet gewij-
zigd. De kern van Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt ver-
stoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit 
niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders be-
waard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde 
is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald. 
 
In februari 2010 hebben Provinciale Staten de Nota Erfgoed - Deelnota Ar-
cheologie 2010 - 2013 vastgesteld. In deze nota is het provinciale archeo-
logiebeleid vastgelegd. De FAMKE (Friese Archeologische Monumenten-
kaart Extra) is hierin opgenomen als belangrijk instrument om ervoor te 
zorgen dat archeologie een volwaardige plaats krijgt in ruimtelijke plannen. 
De FAMKE bestaat uit twee provinciedekkende advieskaarten, één voor de 
periode Steentijd - vroege Bronstijd, en één voor de periode midden Brons-
tijd - Middeleeuwen.  
 
De gemeente heeft met de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg 
Leeuwarden (AMzL) 2008-2013 de archeologische koers voor de komende 
jaren uitgezet. Met een eigen archeologisch beleidsplan kiest de gemeente 
ervoor de eigen keuzes voor alle betrokkenen helder te maken. Ze brengt 
duidelijk naar voren hoe en waarom de stad zorg draagt voor haar kwets-
bare bodemarchief en welke consequenties dat heeft. Ze ontwikkelt een 
strategie die het provinciale archeologiebeleid vervangt, inclusief de FAM-
KE, binnen het grondgebied van Leeuwarden. Natuurlijk is dit beleid afge-
stemd met de provincie, maar heeft ze wel een eigen invulling gegeven aan 
de manier waarop Leeuwarden met archeologie omgaat.  
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In het archeologiebeleid zijn de volgende elementen van belang:  
• archeologie wordt meegenomen in nieuwe bestemmingsplannen;  
• ten behoeve van een omgevingsvergunning voor bouwen, slopen of 

bepaalde werkzaamheden wordt getoetst op archeologische waarde. 
 
De gemeentelijke beleidskeuzes zijn weergegeven op een archeologische 
waardenkaart, waardoor voor iedereen duidelijk wordt waar en op welke 
manier rekening moet worden gehouden met archeologie. Het plangebied 
kent een lage verwachtingswaarde. Voor gebieden met een lage verwach-
ting is over het algemeen geen archeologisch vooronderzoek nodig.  
 
Met dit bestemmingsplan worden geen bodemingrepen mogelijk gemaakt. 
De functieverandering vindt plaats binnen de bestaande bebouwing. Even-
tuele archeologische resten worden dus niet verstoord. Ten aanzien van 
het aspect archeologie zijn er dan ook geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan.  
 
Het oorspronkelijke boerderijpand wordt eind 2011 aangewezen als ge-
meentelijk monument. De precieze waarden die beschermd gaan worden 
zijn op dit moment nog niet bekend. Vooruitlopend op de aanwijzing is al 
wel een beschermende regeling opgenomen voor het authentieke deel van 
het gebouw. Voor het slopen van het pand zal een omgevingsvergunning 
aangevraagd worden. Hiervan is concreet geen sprake. Er is alleen sprake 
van interne verbouwing van het pand.  

4.   6. Ecologie 

In het bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met het beleid en 
de wetgeving ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onder-
scheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Uit-
gangspunt 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 na-
bije omgeving van het plangebied geen beschermde gebieden. Ook maakt 
het plangebied geen deel uit van de Ecologische hoofdstructuur. De 
dichtstbijzijnde gebieden behorende tot de EHS, liggen tussen de N31 en 
Wergea. Gebiedsbescherming is dan ook niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze 
wet bepaalt dat bij ruimtelijke projecten rekening moet worden gehouden 
met beschermde plant- en diersoorten.  
 
Als gevolg van de functiewijziging worden geen sloten gedempt, bomen 
gekapt of gebouwen gesloopt. Deze werkzaamheden hebben doorgaans 
een groot risico voor het verstoren van soorten. Met het bestemmingsplan 
wordt slechts een interne verbouwing mogelijk gemaakt.  
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Het plangebied is momenteel in gebruik voor wonen. Het plangebied wordt 
daarom als ernstig verstoord aangemerkt en is daardoor niet een aantrek-
kelijk leefgebied voor (beschermde) soorten. De verwachting is dan ook dat 
er geen beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn, die eventueel 
verstoord kunnen worden. Ten aanzien van de nieuwe ontwikkeling lijkt het 
dan ook niet waarschijnlijk dat er negatieve invloed op (beschermde) soor-
ten optreedt. Vanuit het aspect soortenbescherming zijn er dan ook geen 
belemmeringen.  

4.   7. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omge-
ving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg 
en munitie. Daarnaast gaat het over het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over weg, water en spoor en door buisleidingen.  
 
Het plangebied ligt op ongeveer 130 meter afstand van de intercityspoorlijn 
Leeuwarden - Zwolle. Er vindt op deze spoorweg slechts sporadisch ver-
voer van gevaarlijke stoffen plaats. In het geval van stremming van de lijn 
Groningen - Meppel kan het spoorverkeer omgeleid worden via Leeuwar-
den. Dit is echter incidenteel op dit perceel.  
 
Daarnaast is de Overijsselseweg aangewezen als route voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. De straat ligt op meer dan 200 meter afstand. In de 
nabije toekomst wordt de weg in oostelijke richting, dus verder weg van het 
plangebied, verplaatst. Gezien de huidige en toekomstige afstand tot de 
weg, is er geen invloed te verwachten van het vervoer van gevaarlijke stof-
fen via deze weg.  
 
Daarnaast liggen er westelijk van het plangebied twee buisleidingen, aan 
beide zijden van de spoorbaan één. De westelijke leiding is 12 inch dik en 
heeft een druk van 40 bar. De plaatsgebonden risicocontour ligt op het hart 
van de leiding. Voor een dergelijke leiding geldt een inventarisatieafstand 
voor het groepsrisico van 140 meter. De leiding ligt op iets meer dan 150 
meter afstand van de bebouwing in het plangebied.  
 
De oostelijke leiding heeft een diameter van 6 inch en een druk van 40 bar. 
Voor deze buisleiding geldt eveneens dat de plaatsgebonden risicocontour 
op het hart van de sloot ligt. Er geldt voor een dergelijke leiding een inven-
tarisatieafstand voor het groepsrisico van 70 meter. De leiding ligt op onge-
veer 110 meter van de bebouwing.  
 
Er zijn geen andere inrichtingen die van invloed kunnen zijn op het plange-
bied. Met het bestemmingsplan worden geen risicovolle inrichtingen moge-
lijk gemaakt, die van invloed kunnen zijn op de omgeving.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan geen belemmeringen 
kent vanuit het aspect externe veiligheid.  
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4.   8. Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit is de Wet milieubeheer van 
kracht. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volks-
gezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtveront-
reiniging. De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedgerichte 
aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele kop-
peling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  
 
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 12 nieuwe zorgwoningen 
in een bijzondere woonvorm mogelijk gemaakt. Een dergelijke functie 
draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwa-
liteit. In de gemeente Leeuwarden zijn geen belemmeringen bekend met 
betrekking tot de luchtkwaliteit.  

4.   9. Kabels en leidingen 

In of nabij het plangebied lopen geen leidingen of kabels die voorzien moe-
ten worden van een planologische regeling en/of een belemmering vormen 
voor de ontwikkeling. 

4.   10. Duurzaam bouwen 

Met het oog op doelstellingen op het gebied van onder andere energiezui-
nigheid en waterbeheer, wordt duurzaam bouwen door de overheid gesti-
muleerd. Naast eisen op het gebied van energieprestatie van gebouwen  
zijn er verschillende stimuleringsregelingen in het leven geroepen. Daar-
naast zijn er handreikingen gepubliceerd waarin verschillende maatregelen 
op het gebied van duurzaam bouwen worden beschreven. Op dit moment 
wordt het project verder uitgewerkt. Hierbij zal bekeken worden hoe nader 
invulling gegeven wordt aan het principe van duurzaam bouwen.  
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaar-
heidsaspecten van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoer-
baarheid.  

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de wettelijk vastgelegde procedure. Daar-
naast worden de direct omwonenden door de initiatiefnemers op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen.  
 
Overleg 
Het bestemmingsplan is, conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke or-
dening (Bro), verzonden naar de overleginstanties. De reacties van de over-
leginstanties geven geen aanleiding voor een gemeentelijke reactie. 
 
Zienswijzen  
Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare voorbereidings-
procedure die is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb). Het ontwerpplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of monde-
ling zienswijzen op het plan naar voren te brengen. Eventueel ingediende 
zienswijzen worden voorzien van een passend antwoord.  
 
Vervolg  
Vervolgens wordt het bestemmingsplan vastgesteld. De publicatie van het 
vaststellingsbesluit vindt (over het algemeen) plaats binnen twee weken na 
de vaststelling. Tijdens de daarop volgende inzagetermijn (6 weken) is het 
mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de 
eerste dag ná de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voor-
lopige voorziening is aangevraagd. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van een voormalige 
boerderij naar een woonzorgboerderij mogelijk gemaakt. Dit betreft een 
particulier initiatief. De initiatiefnemer draagt de kosten van de ontwikkeling. 
Hier blijft de gemeente Leeuwarden verder buiten. Er wordt verwacht dat er 
voldoende animo is voor het gebruik van de woonzorgboerderij. Het be-
stemmingsplan wordt hiermee financieel uitvoerbaar geacht.  
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5.   3. Grondexploitatie 

Doel van de in de Wro opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden 
van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van 
meer sturingsmogelijkheden. Er wordt uitgegaan van kostenverhaal via de 
publiekrechtelijke weg, in een exploitatieplan. Daarnaast kan de gemeente 
in een exploitatieplan eisen en regels stellen ten aanzien van de desbetref-
fende gronden, woningbouwcategorieën en fasering.  
 
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 12 woningen in bestaande 
bebouwing gerealiseerd. Een dergelijk plan is in principe exploitatieplan-
plichtig. Met de particuliere initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten, 
waarin de gemaakte kosten worden geregeld. Onderdeel is een planscha-
deovereenkomst. Aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn, is het 
opstellen van een grondexploitatieplan niet noodzakelijk. De gemeenteraad 
beslist daarom bij de vaststelling van het bestemmingsplan dat er geen ex-
ploitatieplan wordt opgesteld.  
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6. JURIDISCHE PLANOPZET 

6.   1. Algemeen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke 
situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst 
aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk wor-
den de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.  
 
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de re-
gels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden, met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 
2010 in werking is getreden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de 
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeel-
ding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende be-
stemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelich-
ting. Deze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel be-
langrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestem-
mingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan. 

6.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Water 
De sloot aan de zuidkant van het plangebied heeft de bestemming “Water”. 
Het dempen van deze sloot is niet toegestaan en er zij geen gebouwen 
toegestaan.  
 
Wonen - Bijzondere woonvorm 
Het gehele plangebied heeft de bestemming “Wonen - Bijzondere woon-
vorm”. Binnen deze bestemming zijn zorgwoningen toegestaan. Tevens is  
een bedrijfswoning mogelijk. Bebouwing is alleen toegestaan binnen het op 
de verbeelding aangegeven bouwvlak. Buiten het bouwvlak zijn geen ge-
bouwen toegestaan. De locatie van de bedrijfswoning, namelijk het voor-
huis, is aangeduid. De maximaal toegestane goot- en bouwhoogten zijn op 
de verbeelding aangegeven. Er is onderscheid gemaakt in de verschillende 
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bouwdelen, te weten: het voorhuis (de bedrijfswoning), de schuur en de 
vroegere stal. De hoogte is vastgelegd op de bestaande hoogte.  
 
Tot slot is er een beschermende regeling opgenomen voor het karakteris-
tieke gedeelte van het pand. Voor de gebouwen binnen de aanduiding “ka-
rakteristiek” (namelijk het voorhuis en de schuur) moet een omgevingsver-
gunning aangevraagd worden als deze gesloopt worden.  
 
 
 
 
 

=== 
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