
Ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van een woning en vrijstaand bijgebouw 
aan de Tearnserdyk 22 te Goutum 
 
 
INLEIDING 
 
Op 14 januari 2016 hebben wij een plan ontvangen voor de realisatie van een woning en vrijstaand 
bijgebouw aan de Tearnserdyk 22 te Goutum. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende 
bestemmingsplan ‘De Zuidlanden, Plandeel oost’ aangezien op of in de ter plaatse aanwezige 
gronden geen gebouwen mogen worden gebouwd en het woongebruik niet past binnen de agrarische 
bestemming.   
  
 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Op de gronden staan nog oude voormalige agrarische opstallen. Het totale oppervlak aan gebouwen 
bedraagt circa 215 m². Ten behoeve van de nieuwbouw zullen deze gebouwen worden gesloopt. 
 
De aanvraag voorziet in de bouw van een langgerekte vrijstaande woning bestaande uit 1 bouwlaag 
met kap. De oppervlakte van de woning bedraagt 187 m². De goot- en bouwhoogte bedragen 3 
meter respectievelijk 5,7 meter. Het gehele woonprogramma wordt op de begane grond uitgevoerd. 
De gevelbekleding voorziet in zwart gebeitste houtdelen. Het dak wordt afgewerkt met zink.  
 
Het vrijstaande bijgebouw wordt afgedekt met dakpannen. Het op het zuiden gelegen dakvlak, 
wordt voorzien van 24 zonnepanelen. De oppervlakte van het bijgebouw bedraagt 73 m². 36 m2 van 
het bijgebouw zal worden gebruikt als atelier.   
 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het project zoals hiervoor beschreven op 
deze locatie aanvaardbaar is.  
 
 
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.  
 
Voor dit plan is wel een ‘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 niet binnen deze vastgestelde projectenlijst. 
 
In het kader van deze procedure wordt de ontwerpvergunning met bijlagen voor een periode van zes 
weken ter visie gelegd.  
 
 
TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 
 
Beleid  
• 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. Het leeuwendeel van de nieuwbouw van 
woningen dient plaats te vinden binnen het bestaand stedelijk gebied. Het plangebied sluit aan 
op het bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling van de woningen is daarom in 
overeenstemming met de provinciale verordening.  

 



• Gemeentelijk beleid  
De gemeente Leeuwarden heeft nog een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw. Door 
het rijk en provincie wordt geprognotiseerd dat bevolkings- en huishoudensgroei in de gemeente 
Leeuwarden nog minstens drie decennia aanhoudt. Dit betekent dat de gemeente moet voorzien 
in voldoende en passende woningbouwlocaties. Een en ander is onder andere door de provincie 
in haar “Notitie Regionale Woningbouwafspraken” en door de gemeente Leeuwarden in haar 
woonplan “Eltsenien syn hus” (2008) en de “Nota Wonen 2012” vastgelegd. Het verzoek past 
binnen de gestelde kaders. 

 
Stedenbouw 
Aangezien het perceel in zijn vorm voortkomt uit de oorspronkelijke cultuurhistorische verkaveling 
komt de richting van de bebouwing voort uit het perceel en maakt zich los van de Tearnserdyk die 
door het cultuurhistorische landschap snijdt.  
 
Het totale woonprogramma wordt op de begane grond gerealiseerd. Dit uitgangspunt heeft mede 
geleid tot de architectonische invulling in één enkelvoudig laag volume. Het lage bouwvolume 
refereert qua verschijningsvorm aan een losse schuur in het landschap. Het geheel zorgt voor een 
onnadrukkelijke opstelling van de woning in het landschap. In het programma kent de woning een 
openheid richting het zuiden en het landschap en is richting de Tearnserdyk en bestaande woningen 
sprake van een meer gesloten karakter. De woning houdt zodoende rekenschap met het zicht vanuit 
en op de bestaande woningen. 
 
Per saldo zal de omvang van bebouwing op het perceel zich evenredig verhouden tot een 
traditionele opzet van hoofd- en bijgebouwen. Het vloervlak van de woning staat in verhouding met 
de relatief grote kavel.  
 
 

 
 
 
 
 



Welstand 
De welstandscommissie Hûs en Hiem heeft het bouwplan beoordeeld op 9 februari 2016. Het 
bouwplan voldoet volgens de commissie aan de redelijke eisen van welstand, met de opmerking dat 
er vanuit gegaan wordt dat het geprepatineerde zinken dak wordt uitgevoerd in een kleur 
refererende aan RAL 9007.  
 

 
 

 
 
 
Parkeren/verkeer 
Parkeren zal op eigen erf worden opgelost. Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke 
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 zijn geen bedrijven aanwezig die hinderen opleveren voor de functies in het project 
of hierdoor gehinderd worden, en zijn daarmee geen beperkende factor. 
 
Geluid 
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 te ontwikkelen locatie ligt in een 30 km-gebied. Uit het 
Bouwbesluit blijkt dat de locatie buiten de 48 dB-contour ligt. De gevelbelasting vanwege 
verkeerslawaai blijft beneden de voorkeurswaarde. Hierdoor levert verkeerslawaai geen 
beperkingen op.   
 
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. 
 



De ontwikkeling is zo gering dat dit is aan te merken als “Niet in bijzondere mate” (NIBM). De 
luchtkwaliteit levert daarom geen beperkingen op.  
 
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. De locatie ligt binnen geen enkele veiligheidscontour. Dit betekent dat 
‘externe veiligheid’ geen beperkende factor vormt voor dit bouwinitiatief.  
 
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.  
 
• Archeologische Waardekaart Leeuwarden 

De gemeente heeft met de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden 2014 haar 
archeologische koers vastgesteld en uitgezet. Het terrein heeft een lage archeologische 
verwachting. Er is geen bezwaar tegen eventuele grondverstoringen bij sloop of bouw. 

 
Cultuurhistorie en karakteristieke panden 
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, en vormt derhalve geen bezwaar.  
 
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. 
 
Op de locatie is de bovengrond plaatselijk verontreinigd. Het betreft verhardingsmateriaal waarin 
asbest is aangetoond. Deze bovengrond dient te worden verwijderd. Om deze grond af te voeren is 
een ‘Plan van Aanpak, locatie Tearnserdyk 22 te Goutum, project 160229 door bureau Bodemvisie 
Milieu & Veiligheid’ opgesteld. Na het verwijderen van de verhardingslaag dient er een 
evaluatierapport te worden verstrekt dat het volgende aangeeft 

̵ Hoeveel materiaal er is afgevoerd, en waar het naar is toegebracht. 
̵ Indien er door de sanering grond moet worden aangevuld, vermelden wat de kwaliteit van 

de aanvulgrond is. 
Na het verwijderen van de verontreinigde verhardingslaag is de locatie geschikt voor de functie 
wonen met tuin.  
 
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 12 september 2016 is voor het plan een watertoets doorlopen. Op 21 september 2016 is een 
wateradvies van het Wetterskip ontvangen. Hieruit is gebleken dat het plangebied ligt binnen de 



signaleringszone van een regionale waterkering.  De bouw van de woning en van het vrijstaande 
bijgebouw vallen buiten de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering. De ligging van 
de regionale waterkering vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan.  
 
Voor de overige aspecten (waaronder schouwwatergang, peilbeheer en drooglegging) zullen de 
werkzaamheden conform dit advies worden uitgevoerd.  
 
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.  
 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv heeft het terrein ecologisch onderzocht. Uit het 
onderzoeksrapport d.d. 28 november 2016 kan worden geconcludeerd dat ecologie geen beletsel is 
voor het bouwplan.    
 
• Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied dat in het kader van de 
Natuurbeschermingswet is beschermd. Het plangebied maakt geen deel uit van gebieden die van 
belang zijn voor de Ecologische hoofdstructuur. De sloop van de schuren en het realiseren van de 
woning inclusief bijgebouw locatie Tearnserdyk 22 veroorzaakt geen conflict met de ecologische 
wet- en regelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998, Wet 
Natuurbescherming, Natuurnetwerk Nederland en overige vormen van gebiedsbescherming).   
 
• 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. De 
beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet of de Wet 
Natuurbescherming ten aanzien van vogels, mits broedende vogels en hun nesten niet worden 
verstoord.  
 
Het plangebied is door de aanwezigheid van bomen en bosschages geschikt voor vogels om te 
nestelen. Aan de oostzijde van het plangebied is een nest aangetroffen van waarschijnlijk Zwarte 
kraai. De nestboom en omgeving blijven intact, ook staat de boom op ruime afstand van de 
geplande woning.   
 
Bij werkzaamheden moet volgens de Flora- en faunawet of de Wet Natuurbescherming rekening 
worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet of de Wet 
Natuurbescherming kennen geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een 
broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van broedgevallen is niet toegestaan en 
hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet of de Wet 
Natuurbescherming ten aanzien van broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uitvoeren, is de meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor 
aanvang van het broedseizoen te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege 
blijven door de verstoring tijdens de werkzaamheden. Er dient tevens te worden voorkomen dat 
tijdens werkzaamheden in het broedseizoen alsnog broedgevallen ontstaan die kunnen worden 
verstoord. Dit is mogelijk door geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan, door 
bijvoorbeeld bouwmateriaal of snoeiafval goed af te dekken. Mochten er toch vogels tot broeden 
komen en door de werkzaamheden worden verstoord, dan ontstaat er een conflict met de Flora- en 
faunawet of de Wet Natuurbescherming en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt worden 
tot na de broedperiode van de betreffende soort(en).  
 
Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de Flora- en 
faunawet en de Wet Natuurbescherming, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele 
jaar gebruik van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats bijvoorbeeld. Hun nesten 
en de functionele leefomgeving daarvan zijn daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 
2009 geldt een aangepaste, indicatieve lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen. 
Soorten waarvan de nestplaats jaarrond zijn beschermd, zijn niet binnen het plangebied 



waargenomen. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat eventueel in de omgeving aanwezige jaarrond 
beschermde nestplaatsen en hun functionele leefomgeving worden beïnvloed door de herinrichting.  
 
Kabels en leidingen 
Planologisch relevante leidingen in het plangebied zijn hoofdgastransportleidingen, 
hoofdwaterleidingen, rioolpersleidingen en optisch vrije paden. In de nabijheid van het perceel is 
hiervan geen sprake.  
 
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 omschreven. 
 
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. Vanwege het beperkte aantal woningen, wordt dit initiatief niet 
aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Als gevolg hiervan is een toetsing aan de treden van de 
ladder niet aan de orde zijn.  
 
UITVOERBAARHEID 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt de in de Wabo voorgeschreven procedure. In het kader 
van deze procedure heeft de ontwerpvergunning met bijlagen voor een periode van zes weken ter 
visie gelegen. Gedurende deze periode zijn vijftien zienswijzen ontvangen. De beantwoording van 
de zienswijzen treft u aan in de reactie- en antwoordnota zienswijze. De zienswijzen geven geen 
aanleiding tot herziening van het voorgenomen besluit. 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. Door het sluiten van een overeenkomst ambtelijke kosten is 
voorzien in het kostenverhaal. De eventuele planschade wordt betaald door de initiatiefnemer. 
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.  
 
 
 
 


