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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Himpenserdyk 9  te Teerns  staat een oude boerderijwoning op een  ruim 
perceel. De nieuwe eigenaar wil de boerderij slopen en het perceel herinrichten. 
De  herinrichting  omvat  de  bouw  van  een  nieuwe woning  voorop  het  perceel. 
Daarachter wordt een bijgebouw gerealiseerd. Achterop het perceel, aan de daar 
liggende watergang, zijn 42 zonnepanelen op de grond beoogd. Hiernaast wordt 
een kleine insteekhaven aangelegd. 
 
Omdat het bijgebouw (grotendeels), de zonnepanelen en de insteekhaven in een 
groenbestemming zijn geprojecteerd, is de aanvraag niet geheel in overeenstem‐
ming met het geldende bestemmingsplan (zie paragraaf 1.3). Daarom wordt hier‐
voor  een  omgevingsvergunning  in  afwijking  van  het  bestemmingsplan  aange‐
vraagd. Voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruim‐
telijke ordening. Ter motivering hiervan  is een  goede  ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin en zal deel uitmaken van de omgevings‐
vergunning. 

1.   2. Locatie 

Het projectgebied betreft het perceel Himpenserdyk 9  te Teerns. De  ligging van 
het projectgebied is aangegeven in figuur 1. 
 

 

Figuur 1. De ligging van het projectgebied 

   



blz 2  20151394

 

 
 

  Himpenserdyk 9 te Teerns (herbouw woning met bijgebouw, zonnepanelen en haventje) 
Rho Adviseurs B.V.   

1.   3. Planologische regeling 

Het  projectgebied  is  geregeld  in  het  bestemmingsplan  Leeuwarden  – Hempens 
Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle, dat  is vastgesteld op 26 november 2007. Het 
voorste deel van het onderhavige perceel is hierin bestemd als ‘Wonen’ (met een 
bouwvlak) en  ‘Tuin’. Het achterste deel heeft de bestemming  ‘Groenvoorzienin‐
gen’. De huidige bestemmingen zijn op een fragment van de plankaart weergege‐
ven in figuur 2. 
 

 

Figuur 2. Fragment plankaart geldend bestemmingsplan 

 
De  nieuwe  woning  is  binnen  het  bouwvlak  geprojecteerd  en  voldoet  aan  de 
bouwregels voor woningen. Deze kan dus op basis van het bestemmingsplan wor‐
den gerealiseerd. 
 
Het  bijgebouw,  de  zonnepanelen  en  het  haventje worden  binnen  de  groenbe‐
stemming gerealiseerd. Binnen deze bestemming kunnen bouwwerken (geen ge‐
bouwen zijnde) worden gebouwd, maar dan alleen behorende bij groenvoorzie‐
ningen, speelvoorzieningen en waterpartijen.  
 
Het bijgebouw, de zonnepanelen en het haventje hebben allemaal een functie ten 
behoeve  van  het wonen  (de  zonnepanelen worden  niet  bedrijfsmatig  geëxploi‐
teerd, maar maken  de woning  energieneutraal).  Deze  onderdelen  van  de  aan‐
vraag zijn daarom niet mogelijk binnen de groenbestemming en daarom  in strijd 
met het bestemmingsplan. Bovendien  is het bouwen  van  gebouwen  (het bijge‐
bouw) niet toegestaan in de groenbestemming. 
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1.   4. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si‐
tuatie, de gewenste ontwikkelingen en de ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofd‐
stuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het project relevante, be‐
leid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevings‐
aspecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische 
uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een be‐
knopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Het projectgebied  ligt  in het dorpje Teerns. Het maakt deel uit van het gecombi‐
neerde dorp Hempens – Teerns, waarbij de watergang Nauwe Greuns de  schei‐
ding vormt. Teerns bestaat uit een bebouwingslint  langs de Himpenserdyk en de 
Nauwe Greuns. Dit bebouwingslint bestaat uit enkele woningen en een  loonbe‐
drijf. Achter de bebouwing ligt een strook overgebleven grasland, dat een functie 
heeft als groene bufferzone tussen de erven  in Teerns en de grootschalige (nieu‐
we) woonwijk  Zuiderburen, die  rondom Hempens  –  Teerns  is ontwikkeld. Deze 
zone wordt aan de noordzijde begrenst door een nieuwe watergang, die langs de 
nieuwe woningen aan De Boorne ligt. De zone heeft een open karakter, waarmee 
het oude dorp Hempens – Teerns een  ‘eiland’  in de nieuwe wijk vormt, met een 
eigen identiteit. 
 
Het perceel Himpenserdyk 9 is het meest westelijk gelegen perceel in Teerns. Het 
betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. De boerderij heeft de oorspron‐
kelijke functie verloren en is nu bestemd als woonhuis. Het achterste deel van het 
perceel maakt deel uit van de groene bufferzone. De achtergrens van het perceel 
Himpenserdyk 9 wordt nu gevormd door de watergang, waarachter nieuwe wo‐
ningen aan De Boorne liggen. Een luchtfoto van het perceel is weergegeven in fi‐
guur 3. 
 

 

Figuur 3. Luchtfoto perceel huidige situatie 
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2.   2. Voorgenomen initiatief 

Het perceel wordt heringericht als woonperceel. De huidige bebouwing wordt ge‐
sloopt. Op dezelfde plaats wordt een nieuwe woning gebouwd. Ten noordoosten 
van  de woning wordt  een  nieuw  bijgebouw  gerealiseerd. Achterop  het  perceel 
worden aan de westzijde 42 zonnepanelen op de grond geplaatst en aan de oost‐
zijde wordt een haventje met daarin drie ligplaatsen aangelegd. De nieuwe situa‐
tie is weergegeven in figuur 4. 
 

 

Figuur 4. Gewenste situatie nieuw woonperceel 
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Het  bijgebouw  is  conform  de  bouwregels  van  het  geldende  bestemmingsplan 
vormgegeven en gedimensioneerd. De plaatsing,  in de groenbestemming, maakt 
dat hiervoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan.  In paragraaf 2.3 wordt 
ingegaan op de aanvaardbaarheid hiervan.  
 
De 42 zonnepanelen maken de woning energieneutraal. Deze panelen worden  in 
drie rijen van 14 panelen, enigszins verdiept tussen de bestaande waterkering en 
een nieuwe aarden wal geplaatst.  
 
Het haventje krijgt een wateroppervlakte van 10 bij 9 meter en een diepte van 
1,92 meter. Langs de westzijde wordt een steiger en een pad aangelegd. Het ha‐
ventje biedt ruimte voor het aanleggen van drie boten. Ten behoeve van het be‐
houd van de waterkering wordt deze om het haventje heen gelegd. 
 
De aanleg van de waterkering en de aarden wal wordt als voorwaardelijke ver‐
plichting  in  de  vergunning  opgenomen, waarmee  is  gewaarborgd  dat  deze  ook 
daadwerkelijk worden aangelegd. 
 
De gewenste situatie aan de waterzijde is weergegeven in figuur 5. Hierop zijn de 
zonnepanelen  (donkerblauw), het haventje  (lichtblauw) en de  kering en nieuwe 
aarden wal (groen) aangegeven. 
 
 

 

Figuur 5. Gewenste situatie zonnepanelen en haventje 

2.   3. Stedenbouwkundige inpassing 

De nieuwe woning wordt op dezelfde plek als de huidige woonboerderij gebouwd 
en  is  in  overeenstemming met  het  bestemmingsplan.  Het  nieuw  bijgebouw  is 
meer naar achteren gesitueerd en komt daarmee  in de groene bufferzone. Vol‐
gens het geldende bestemmingsplan is deze groenstrook als zodanig bestemd om 
te voorkomen dat de dorpsbebouwing en de bebouwing in Zuiderburen niet tegen 
elkaar aan groeien.  
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Om de eigen dorpse identiteit van Hempens – Teerns te behouden moet deze zo‐
ne een open karakter behouden en bij voorkeur een agrarische uitstraling heb‐
ben. Hoewel de walbeschoeiing  in de oever van de watergang niet  in dit beeld 
past, draagt de waterkering, die zich uit als een kleine dijk  langs de rand van de 
bufferzone,  hier wel  aan  bij.  Het  aanzicht  op  de  zone waarin  de  ontwikkeling 
plaatsvindt is weergegeven in figuur 6. 
 

 

Figuur 6. Huidig aanzicht op de groene bufferzone 

 
Voor de ontwikkeling  is het  van belang dat geen  afbreuk wordt gedaan aan de 
openheid en het karakter van de groene zone. Voor het bijgebouw geldt dat deze 
binnen de ruimtelijke afbakening van Teerns  is gesitueerd. Deze wordt gebouwd 
ter hoogte van de loodsen van het loonbedrijf (zie ook de luchtfoto in figuur 3) en 
komt dus niet verder de groenzone in dan de bestaande bebouwing. Dit maakt de 
bouw van een bijgebouw op de voorgestelde plek aanvaardbaar. 
 
De zonnepanelen worden tussen twee aarden wallen, achter de bestaande water‐
kering geplaatst. Ze worden bovendien  iets verdiept aangelegd  ten opzichte van 
het bestaande maaiveld, waardoor de panelen wegvallen  in het open  landschap. 
De  aanleg  is  zodanig dat de  zonnepanelen nagenoeg onzichtbaar  zijn  vanuit de 
tuinen  aan  de  overzijde  van  de watergang  (vanuit  een  oogpunt  op  1,8 meter 
hoogte). Ook vanuit het westen (aanzicht uit figuur 6) zijn de panelen onzichtbaar. 
Een doorsnede van de situatie is weergegeven in figuur 7. 
 

 

Figuur 7. Doorsnede inpassing zonnepanelen 
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Vanaf de woonpercelen aan de overzijde van het water zijn de panelen dus niet 
zichtbaar. Doordat de panelen op het zuiden en dus van de andere woningen af 
zijn gericht, ontstaat ook geen  schittering gezien vanuit de verdiepingen van de 
woningen aan De Boorne. Aan de andere zijde wordt een nieuwe aarden wal aan‐
gelegd. Voor de woningen  in Teerns ontstaat ook geen hinder, doordat de pane‐
len op relatief grote afstand  liggen en ook achter een wal zijn gelegen. Op deze 
manier  zijn  de  zonnepanelen  op  een  verantwoorde wijze  ingepast  in  de  open 
groenzone. 
 
Ook het haventje wordt ingepast in de zone. Er worden geen bouwwerken gerea‐
liseerd die boven de waterkering uitkomen. De aanleg van de steiger is nodig om 
de  waterkering  volgens  de  voorwaarden  van  het  waterschap  te  behouden.  Er 
wordt  namelijk  een  talud  voorgeschreven.  Zonder  steiger  is  het  haventje  niet 
goed bereikbaar. 
 
De conclusie uit het voorgaande is dat het huidige beeld van de groene bufferzone 
bij de ontwikkeling  is gerespecteerd. Het bijgebouw wordt naast bestaande be‐
bouwing gerealiseerd, waarmee deze de openheid van het gebied tussen Teerns 
en  Zuiderburen niet  aantast. De  zonnepanelen en de haven  liggen op  zodanige 
hoogte, tussen de waterkering en aarden vallen, dat deze wegvallen in het groen. 
De ontwikkeling is op deze manier op een verantwoorde wijze ingepast in het ste‐
delijk landschap. 
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3. BELEIDSKADER 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  is op 13 maart 2012  in werking 
getreden. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruim‐
telijke  beleid.  De  nieuwe  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  vervangt  ver‐
schillende bestaande nota's  zoals de Nota Ruimte, de  agenda  Landschap  en de 
agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk  laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder 
is ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het 
vervangen van een woning en de realisatie van de daarbij behorende voorzienin‐
gen (het bijgebouw, de zonnepanelen en het haventje) is niet aangemerkt als ver‐
stedelijking in dit kader. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene  regels  ruimtelijke ordening  (Barro) stelt  regels omtrent de 
13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastruc‐
tuur en Ruimte  (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze 
genoemd zijn in het Barro. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 
Het  ruimtelijk  beleid  van  de  provincie  vormt  een  belangrijk  kader  voor  het  ge‐
meentelijk (bestemmingsplan)beleid. Dit  is onder meer neergelegd  in het Streek‐
plan  Fryslân 2007  ‘Om de  kwaliteit  van de  romte’,  vastgesteld op 13 december 
2006. 
 
De provincie  zet  in op  concentratie van  stedelijke  functies  in bestaand  stedelijk 
gebied. Hier hebben gemeenten een grote beleidsvrijheid voor nieuwe stedelijke 
functies, mits passend bij de aard en omvang van de kern. Verder wordt  ingezet 
op duurzaam ruimtegebruik en op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Het  projectgebied  ligt  binnen  bestaand  stedelijk  gebied. Met  het  plaatsen  van 
zonnepanelen binnen  dit  gebied  is  er  sprake  van  een duurzaam  ruimtegebruik. 
Ook zijn er geen beperkingen voor het bijgebouw en het haventje. De ruimtelijke 
kwaliteit is gewaarborgd door de inpassing van de nieuwe elementen in de groen‐
zone. Hiervoor wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen  in de vergun‐
ning. 
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Verordening Romte Fryslân  
De Verordening Romte Fryslân 2014 (vastgesteld op 25 juni 2014) stelt regels aan 
ruimtelijke plannen en projecten. Volgens de begrenzing tussen het buitengebied 
en het stedelijk gebied ligt het plangebied binnen het stedelijk gebied. Hier wordt 
ruimte geboden voor het ontwikkelen van stedelijke functies voor zover deze naar 
aard en omvang passen bij de kern.  
 
Het bijgebouw, de  zonnepanelen en het haventje horen bij de woonfunctie. Dit 
wordt gezien als een stedelijk functie. Het project is van zodanig beperkte omvang 
dat deze past bij de omvang van het dorp Teerns, zeker in relatie tot de omliggen‐
de woonwijk Zuiderburen. 
 
Het plan is in overeenstemming met de regels uit de Verordening. 
 
Romte foar Sinne 
Een voortvarende ontwikkeling van zonne‐energie in Fryslân past in de provinciale 
doelstellingen  ten  aanzien  van  duurzaamheid  en  duurzame  energie. Voor  2020 
heeft de provincie de ambitie om 500 MW uit duurzame energiebronnen te halen. 
Op  veel  plaatsen  ontstaan  initiatieven  voor  opstellingen  van  zonnepanelen  die 
daaraan invulling kunnen geven. De provincie wil op zorgvuldige wijze, ruimte ge‐
ven aan gemeentelijke beleidsambities en aan projecten met draagvlak van lokale 
energie‐coöperaties. 
 
De notitie Romte foar Sinne is bedoeld om richting te geven aan gemeentelijk be‐
leid ten aanzien van  initiatieven met betrekking tot zonne‐energie, onder andere 
door aan  te geven onder welke voorwaarden wordt meegewerkt aan dergelijke 
initiatieven.  
 
Binnen het bestaand stedelijk gebied ziet de provincie een zeer beperkte rol voor 
zichzelf. Plaatsing van zonnepanelen  in dit gebied  is een gemeentelijke aangele‐
genheid. Wel vraagt de provincie aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, met name in 
gevoelige gebieden zoals beschermde stads‐ en dorpsgezichten. 

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad 
De gemeente Leeuwarden bevordert op haar grondgebied actief het verduurza‐
men  van  de  gemeente. Deze  verduurzaming  richt  zich  op  een  aantal  aspecten, 
waaronder  energieverbruik,  verantwoordelijk  watergebruik  en  waterkwaliteit, 
ecologie en het beperken van afval. De focus ligt op de thema's energie en water. 
Om dit beleid te verwezenlijken heeft de gemeenteraad op 29 november 2010 de 
visie Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad vastgesteld. Deze visie geldt voor de 
periode  van  2011  tot  en met  2020.  Aan  dit  programma  is  een  uitvoeringspro‐
gramma “Groen Werkt!” (2015 – 2018) gekoppeld. 
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De ambitie van de gemeente  is dat voor 2020  in haar energieverbruik kan voor‐
zien, zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat  in de bestaande 
woningbouw en bedrijfsgebouwen fors energie bespaard moet worden of dat er 
duurzaam opgewekte energie gebruikt wordt. Voor nieuwbouw betekent het dat 
de gemeente verdergaande doelen dan de eisen van het Bouwbesluit nastreeft en 
dat de gemeente de  lijst Duurzaam Bouwen hanteert. Het uitgangspunt hierbij  is 
een scherpere energienorm dan de nationale uitgangspunten. 
 
De realisatie van de zonnepanelen maakt dat de nieuwe woning energieneutraal 
wordt. Dit sluit goed aan op het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 
 
Aanvulling Crisis‐ en herstelwet (negende tranche) 
De gemeente Leeuwarden wil, net als een aantal andere gemeenten, belemme‐
ringen  in  regelgeving wegnemen waardoor  de  plaatsing  van  zonneprojecten  in 
hun gemeenten snel en eenvoudig tot stand kan komen. Daarvoor wil de gemeen‐
te op drie samenhangende punten af kunnen wijken van bestaande wettelijke re‐
gels.  
 
Ten eerste kan een heel administratief traject aan zowel de zijde van de initiatief‐
nemer als de gemeente achterwege blijven, door het plaatsen van zonnepanelen 
met een wijziging  van het Besluit omgevingsrecht  vergunningvrij  te maken. Het 
plaatsen  van  de  zonnepanelen moet wel  passen  binnen  de  regels  van  het  be‐
stemmingsplan. Daarbij denken de gemeenten een facetplan voor zonne‐energie 
op  te  stellen, waarin  zij  vooruit  kunnen  lopen  op  de  brede  doelstelling  van  de 
Omgevingswet c.q. het Omgevingsplan.  
 
Als tweede afwijking  (van de Wro) kan dan een brede reikwijdte worden gehan‐
teerd  en  zodat  bijvoorbeeld  eisen  van welstand  in  het  ruimtelijk  plan  kunnen 
worden opgenomen.  
 
De derde afwijking gaat over tijdelijk gebruik. De zonneprojecten zijn bijvoorbeeld 
kansrijk in gebieden die braak liggen.  
 
Door zonnepanelen tijdelijk toe te staan ontstaan geen rechten, die later gebruik 
van deze gronden belemmeren. Een termijn van 15 jaar is nodig om de investering 
in de zonnepanelen rendabel  te maken. Daarom wordt  tijdelijk gebruik met een 
periode  van 15  jaar  toegestaan. De  combinatie  van de drie  instrumenten moet 
zonneprojecten faciliteren. De opwekking van zonne‐energie is duurzaam, innova‐
tief en levert een bijdrage aan een duurzame economie met een verwachte inves‐
tering van tientallen miljoenen euro in alle betrokken gemeenten samen. 
 
Conclusie gemeentelijk beleid 
De gemeente Leeuwarden heeft geen specifiek beleid ten aanzien van het project. 
Gelet op de benoemde ambities uit de duurzaamheidsvisie en het feit dat de ge‐
meente via een aanvulling op de Crisis‐ en herstelwet het plaatsen van zonnepa‐
nelen wil vergemakkelijken, wordt geconcludeerd dat de gemeente een positieve 
grondhouding inneemt ten aanzien van het plaatsen van zonnepanelen.  
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Ook ten aanzien van het haventje en het bijgebouw geldt dat hiervoor geen speci‐
fieke uitspraken worden gedaan. Gelet op de gedane stedenbouwkundige afwe‐
ging acht de gemeente deze elementen inpasbaar op de voorgestelde plek. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. Milieuzonering 

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een 
goede afstemming nodig. Het doel daarbij  is het voorkomen van onacceptabele 
hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet wor‐
den beperkt  in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstem‐
ming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG‐brochure  'Bedrij‐
ven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij 
onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn 
daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.  
 
De voorgestelde elementen horen bij de woonfunctie en veroorzaken geen direc‐
te hinder voor omwonenden. Er  is geen sprake van een bedrijfsmatige activiteit. 
Hiervoor gelden dus geen richtafstanden.  

4.   2. Geluid 

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg 
van verkeer en  industrie. De Wet geluidhinder (Wgh)  is hiervoor het toetsingska‐
der. Rondom wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoor‐
wegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidszones van toepassing. Als 
er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden  toege‐
voegd, dan moet  geluidsbelasting op de  gevels hiervan worden bepaald  en  ge‐
toetst aan de normen. 
 
De nieuwe woning wordt in het huidige bouwvlak gebouwd, waar dit op basis van 
het  bestemmingsplan mogelijk  is.  Er worden dus  geen nieuwe  geluidsgevoelige 
functies voorgesteld. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de Wgh. 

4.   3. Water 

Deze  'waterparagraaf' gaat  in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de 
effecten van het bestemmingsplan op de waterhuishouding  zijn en of er water‐
schapsbelangen  spelen. De belangrijkste  thema's  zijn waterveiligheid, de  afvoer 
van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit.  
 
Het projectgebied ligt in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het project is 
via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap. Op het plan is de 
normale watertoetsprocedure van toepassing. Dit heeft te maken met de  ligging 
van het projectgebied  in een waterkering. Deze kering vormt de noordelijke af‐
scherming van de zonnepanelen. 
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In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee bij het ontwikkelen 
van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. De beschrijving van de 
wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de  indeling van het Waterbeheerplan 
en de Leidraad Watertoets in de thema's Veilig, Voldoende en Schoon. 
 
Veilig 
 
Regionale waterkering: De watergang  ten noorden  van het perceel  ligt op boe‐
zempeil.  Langs deze watergang  ligt een  regionale waterkering die het achterlig‐
gende gebied beschermd tegen hoge waterstanden. De kerende werking hiervan 
moet gehandhaafd blijven. De ligging van de kering en de kern‐ en beschermings‐
zones zijn weergegeven in figuur 8. 
 

 

Figuur 8. Ligging waterkering en bijbehorende zones 

 
De  zonnepanelen worden achter de beschermingszone  van de  kering geplaatst. 
De  kerende werking  is  dus  niet  in  het  geding. Het waterschap  is  tevens  op  de 
hoogte gebracht van de gewenste situering van het haventje en de daarbij voor‐
gestelde wijziging van de waterkering. 
 
Voor alle  ingrepen  in de zone van de waterkering  is een watervergunning nodig. 
Het ontwerp is in overleg met het waterschap tot stand gekomen. Zodoende is er 
zicht het verkrijgen van de watervergunning. 
 
Voldoende 
 
Drooglegging: Er worden geen gebouwen gebouwd, dus  is het niet noodzakelijk 
om rekening te houden met de droogleggingsnormen. 
 
Grondwateronttrekking: Het  is niet   nodig om bij de uitvoering  van het project 
grondwater te onttrekken. 
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Toename verharding: Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat bij een  toe‐
name van meer dan 200 m2 aan verhard oppervlak 10% van deze toename wordt 
gecompenseerd in de vorm van nieuw oppervlaktewater of waterberging.  
 
Het verhard oppervlak neemt als gevolg van dit project niet  toe. Het  is daarom 
niet noodzakelijk om compenserende maatregelen te nemen. Door de aanleg van 
het haventje is er overigens wel sprake van een toename van de waterberging. 
 
Schoon 
Afvalwater en  regenwatersysteem: Het uitgangspunt  is om  regenwater en  riool‐
water zoveel mogelijk gescheiden af  te voeren.  In dit geval wordt afvalwater uit 
de woning op de bestaande  rioleringsaansluiting afgevoerd. Hemelwater kan op 
het oppervlaktewater worden afgevoerd. 
 
Waterkwaliteit:  De  aanlegwijze  en  onderhoudstechniek moeten  emissievrij  zijn 
om verontreiniging van het water  te voorkomen. Er dient aangelegd  te worden 
met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 
 
Vervolg 
Waterwet: Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning 
worden aangevraagd of een melding worden gedaan  in het kader van de Water‐
wet. Hierover is reeds overleg geweest met het waterschap. 
 
Procedure: Het waterschap stelt een wateradvies op. De  in het wateradvies ver‐
melde adviezen worden opgevolgd bij de uitvoering van het project. 

4.   4. Bodem 

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is 
voor het nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere  (bedrijfs)activiteiten ver‐
ontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke procedure is het van belang dat verdachte lo‐
caties worden gesignaleerd. 
 
Het projectgebied betreft een deel van een kavel grasland. Er zijn geen aanwijzin‐
gen dat er sprake  is van een verdachte  locatie.  In het kader van de vergunning‐
aanvraag voor het bouwen van de woning wordt een verkennend bodemonder‐
zoek ingediend.  
 
Ter plaatse van de zonnepanelen en het haventje worden geen verblijfsruimten 
voor mensen gerealiseerd. Ook wordt er geen grond afgevoerd. De grond uit de 
insteekhaven wordt op het terrein opgebracht. Het is daarom niet nodig om hier‐
voor een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Vanuit het aspect  ‘bodem’ 
bestaan geen belemmeringen voor het project. 
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4.   5. Archeologie 

In  de Monumentenwet  zijn  archeologische  resten  beschermd. Wanneer  de  bo‐
dem wordt  verstoord moeten  archeologische  resten  intact  blijven.  Als  dit  niet 
mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantref‐
fen van archeologische  resten  in bepaalde gebieden  zijn op basis van historisch 
onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld. 
 
De gemeente Leeuwarden maakt gebruik van haar Archeologische Waardenkaart. 
Op deze kaart heeft het projectgebied een  lage verwachtingswaarde. Bovendien 
zijn de bodemingrepen als gevolg  van ontwikkeling  zeer beperkt. Het uitvoeren 
van een archeologisch onderzoek is daarom niet nodig. Indien bij de bodemingre‐
pen toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt op grond van de 
Monumentenwet een meldingsplicht. 

4.   6. Cultuurhistorie 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  is bepaald dat  in een ruimtelijk plan een 
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.  
 
Het projectgebied betreft een deel van een overgebleven agrarische kavel  in een 
nieuw ontwikkelde woonwijk. Deze maakt nu deel uit van de hoofdgroenstructuur 
in de wijk en zorgt voor een buffer tussen Zuiderburen en Teerns. Hieraan wordt 
geen afbreuk gedaan. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 wordt het project op een 
verantwoorde wijze ingepast en het karakter van de locatie wordt niet aangetast. 
 
De te slopen boerderij heeft geen monumentale status, maar is wel karakteristiek 
voor de omgeving. Echter is deze in zodanig slechte staat, dat hergebruik c.q. res‐
tauratie niet in de rede ligt. Op basis hiervan is besloten dat de sloop gerechtvaar‐
digd is. 
 
Vanuit dit aspect bestaan dus geen belemmeringen voor het project. 

4.   7. Ecologie 

Bij  ruimtelijke ontwikkelingen moet  rekening gehouden worden met de natuur‐
waarden van de omgeving en met beschermde plant‐ en diersoorten. De Natuur‐
beschermingswet regelt de bescherming van natuurgebieden. Dit gaat om op Eu‐
ropees niveau aangewezen Natura 2000‐gebieden.  In de provinciale verordening 
worden  gebieden die  van belang  zijn  voor de Ecologische Hoofdstructuur  (EHS) 
beschermd. De bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de 
Flora‐ en faunawet. 
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Gebiedsbescherming 
Het  projectgebied  ligt  in  een  binnenstedelijk  gebied  op  ruime  afstand  van  be‐
schermde natuurgebieden. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de aard en om‐
vang van de ontwikkeling, geen negatieve effecten op natuurwaarden die op gro‐
tere afstand liggen. 
 
Soortenbescherming 
De  locatie betreft een stuk grasland zonder opgaande beplanting  in een binnen‐
stedelijk gebied. Het wordt  regelmatig gemaaid, waardoor opgaande beplanting 
ook geen kans krijgt te groeien. Het  is desondanks niet uit te sluiten dat het ter‐
rein onderdeel is van een habitat van (beschermde) soorten. Het gaat dan vooral 
om licht beschermde soorten zoals mol, egel, huisspitsmuis en veldmuis. De jonge 
beplanting is ongeschikt voor vaste verblijfplaatsen.  
 
De oever van de watergang waarin enige  ingrepen plaatsvinden  is voorzien van 
een houten walbeschoeiing. Deze oever vormt daardoor geen waardevol habitat 
voor potentieel  voorkomende beschermde  soorten,  zoals bittervoorn en water‐
spitsmuis. 
 
De sloop van de boerderij wordt in deze onderbouwing buiten beschouwing gela‐
ten, omdat de sloop en nieuwbouw niet in strijd is met het bestemmingsplan. Bij 
de sloopmelding wordt in deze een afweging gemaakt en rekening gehouden met 
de van toepassing zijnde regelgeving. 
 
Bij de uitvoering moet wel rekening gehouden worden met de aanwezigheid van 
broedvogels.  Voor  de  algemeen  voorkomende  broedvogels  in  de  beplantingen 
rondom het plangebied geldt dat deze tijdens het broeden niet verstoord mogen 
worden. Voor de andere  (potentieel) aanwezige,  licht beschermde soorten geldt 
de algemene zorgplicht. Dit betekent dat deze bij de uitvoering van de plannen in 
de gelegenheid moeten worden gesteld om zich te verplaatsen naar een nieuwe 
leefomgeving.  
 
Vanuit de  soortenbescherming bestaan geen belemmeringen voor de uitvoering 
van het project. 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veilig‐
heid  zijn  vastgelegd  in  onder  andere  het  Besluit  externe  veiligheid  inrichtingen 
(Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veilig‐
heid buisleidingen (Bevb). 
 
Risico's  zijn  inzichtelijk gemaakt op de  risicokaart die per provincie wordt bijge‐
houden. Uit de  risicokaart blijkt dat nabij het projectgebied geen  risicobronnen 
aanwezig zijn. Het projectgebied  ligt niet  in  invloedsgebieden van risicobronnen. 
Vanuit dit aspect bestaan dus geen belemmeringen voor het project. 
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4.   9. Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer  zijn normen  voor  luchtkwaliteit opgenomen. Deze nor‐
men zijn bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van 
te hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de 
luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) gehan‐
teerd. 
 
In Friesland zijn geen knelpunten op het gebied van  luchtkwaliteit. Op basis van 
de Grootschalige Concentratie‐ en Depositiekaarten blijkt dat er in Leeuwarden en 
omgeving sprake is van een zeer goede luchtkwaliteit. Het project heeft geen ne‐
gatieve  invloed op de  luchtkwaliteit. Vanuit de  luchtkwaliteit bestaan dus  geen 
belemmeringen voor het plan. 

4.   10. Kabels, leidingen en zoneringen 

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van elektriciteit‐ en communicatiekabels en nutsleidingen in 
de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zo‐
nes, bijvoorbeeld  rondom hoogspanningsverbindingen,  straalpaden en  radarsys‐
temen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 
van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdlei‐
dingen  van  belang. De  kleinere,  lokale  leidingen worden  bij  de  uitvoering  door 
middel van een Klic‐melding in kaart gebracht. 
 
In of nabij het projectgebied liggen geen kabels of leidingen die een planologische 
zone hebben.  
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een project. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappe‐
lijke en de economische uitvoerbaarheid.  

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik‐
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Daarbij wordt de ontwerp‐
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het in‐
dienen van zienswijzen.  
 
De  ingekomen zienswijzen en overlegreacties worden door de gemeente beant‐
woord en meegewogen in de besluitvorming omtrent het verlenen van de omge‐
vingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger 
beroep. De voorgenoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of 
het economisch uitvoerbaar  is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds 
bepaald door de exploitatie van het plan  (financiële haalbaarheid) en anderzijds 
door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
Het  project wordt  integraal  door  de nieuwe  bewoners  van  het  perceel  gereali‐
seerd. Deze hebben een afweging gemaakt  in de  investeringskosten en hiervoor 
de financiering geregeld. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding. 
 
Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over moge‐
lijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw‐ en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer bouwplannen in de zin 
van artikel 6.2.1 Bro mogelijk worden gemaakt, dan moet  in beginsel een grond‐
exploitatieplan opgesteld worden. 
 
Omdat de nieuwe woning op basis van het geldende bestemmingsplan al mogelijk 
is en het bijgebouw en de zonnepanelen niet zijn aangemerkt als bouwplannen in 
de zin artikel 6.2.1 Bro, is de grondexploitatieregeling niet van toepassing.  
 
Het is niet nodig om een exploitatieplan op te stellen. Overigens is het kostenver‐
haal privaatrechtelijk geregeld tussen gemeente en aanvrager. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een om‐
gevingsvergunning met  toepassing  van  artikel  2.12  lid  1  sub  a  onder  3  van  de 
Wabo, waarmee de realisatie van een bijgebouw, 42 zonnepanelen en een haven‐
tje  in  afwijking  van  het  bestemmingsplan wordt  vergund. Deze  aanvraag  hangt 
samen met de herbouw van een woning, hetgeen op basis van het bestemmings‐
plan kan worden vergund. 
 
Afweging 
De  ontwikkeling  vindt  plaats  in  een  bestaand  bebouwd  gebied, wat  een  voor‐
keursgebied  is voor  stedelijke  functies. Het bijgebouw, de  zonnepanelen en het 
haventje  horen  bij  de  woning  en  worden  zodoende  aangemerkt  als  stedelijke 
functie. Deze functie wordt een verantwoorde manier ingepast in de groene buf‐
ferstrook  tussen het dorp Teerns en de wijk Zuiderburen. De  zonnepanelen  zijn 
vanuit de omliggende tuinen en de openbare ruimte nagenoeg onzichtbaar, door 
een verdiepte ligging en een afscherming in de vorm van een aarden wal. 
 
Het haventje  is kleinschalig en passend  in het waterrijke karakter van de omge‐
ving. Bij de aanleg wordt de kerende werking van de  lokale waterkering gewaar‐
borgd door deze om te  leggen. Dit  is afgestemd met het waterschap, die  in deze 
bevoegd gezag is. 
 
Verder  is het project  in overeenstemming met de  relevante beleidsuitgangspun‐
ten op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflic‐
ten met de sectorale wet‐ en regelgeving. 
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project  is niet  in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 


