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INLEIDING 
 
Op 17 november 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van 
grondwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van buurtschap De Klamp te Leeuwarden. 
Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, 
restgebied en omgeving aangezien de bestemming ter plaatse (‘Agrarisch’) het opbrengen van zand 
en het uitgraven van watergangen ten behoeve van de ontwikkeling van een woongebied niet 
toestaat. 
 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Er zal een hoeveelheid zand worden opgebracht ter plaatse van de te ontwikkelen 
wegeninfrastructuur. In figuur 3 is aangegeven waar het zand precies komt te liggen. Het betreft 
het westelijke deel van buurtschap De Klamp. Dit is fase 1 van het totale plan. Fase 2 zal in een 
later stadium worden ontwikkeld. Daarnaast zullen alvast de waterwegen in het plangebied (fase 1) 
worden uitgegraven. Deze grond zal binnen het plangebied verspreid worden opgebracht. 
 
Het zand blijft voor de periode van een jaar liggen, zodat de ondergrond kan inklinken. Na afloop 
van deze periode zal het zand weer worden afgevoerd en – nadat het bestemmingsplan ‘Leeuwarden 
– De Zuidlanden, buurtschap De Klamp’ onherroepelijk geworden is – zal het gebied bouwrijp 
worden gemaakt, waarbij tevens de infrastructuur wordt aangelegd. 
 
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 of wijzigingsbevoegdheid 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 uitmaakt.  
 
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 een 
project dat past binnen een door de gemeenteraad vastgesteld ontwikkelkader. In het kader van 
deze procedure worden de ontwerp-vergunning met bijlagen voor een periode van zes weken ter 
visie gelegd.  
 
TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 
 
Toets op functie 
Dit plan komt voort uit de werkzaamheden in het kader van de meest recente stadsuitbreiding/-
uitleg De Zuidlanden, gebaseerd op de “Structuurvisie De Zuidlanden” uit 2011 (als actualisatie van 
het eerdere masterplan uit 2003). Conform planning (zie figuur 1) zal het vierde buurtschap De 
Klamp in de nieuwe wijk De Zuidlanden ten uitvoer worden gebracht. Eerder al zijn Jabikswoude 
(Goutum Súd), Techum en Wiarda in ontwikkeling genomen. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan voor buurtschap De Klamp ligt tegelijkertijd met het ontwerp van 
deze omgevingsvergunning voor de uitvoer van voorbereidende grondwerkzaamheden ter inzage. 



 

 

 
Figuur 1: de ontwikkeling van De Zuidlanden met in rood het buurtschap De Klamp 
 
Figuur 2 laat de inrichting van het volledige buurtschap zien.  
 

 
Figuur 2: de inrichting van buurtschap De Klamp 



 

 

Deze omgevingsvergunning behelst alleen fase 1 van de ontwikkeling van het buurtschap: het deel 
ten westen van de Wergeasterdyk (zie figuur 3). 
 

 
 
Figuur 3: de inrichting van het plangebied 
 
Binnen de stippellijnen wordt zand opgebracht volgens het onderstaande dwarsprofiel. 
 

 
Figuur 4: dwarsprofiel zandlichamen 
 
Daarnaast worden de toekomstige waterwegen uitgegraven (zie figuur 5). 
 



 

 

 
Figuur 5: buurtschap De Klamp met in lichtblauw de waterwegen 
 
Beleid  
Voor de toets aan het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid omtrent de ontwikkeling van 
woningbouw verwijzen wij naar de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – 
De Zuidlanden, buurtschap De Klamp’. 
 
Stedenbouw 
Het zand zal worden opgebracht en de watergangen zullen worden uitgegraven volgens de inrichting 
van het vastgestelde stedenbouwkundige plan. 
 
Monumentenzorg 
Niet van toepassing. 
 
Welstand 
Niet van toepassing. 
 
Parkeren/verkeer 
Het zand zal met zandauto’s naar de locatie worden vervoerd via de Overijsselseweg, 
Súdertrimdielsdyk en Wergeasterdyk. Ter plaatse zal het zand met graafmachines worden verwerkt. 
De toegangswegen zijn goed toegerust op het vervoer. Langs de route bevinden zich een aantal 
woonpercelen. De bewoners van deze percelen kunnen enige hinder ondervinden van de 
verkeersbewegingen, maar dit is slechts van tijdelijke aard. De werkzaamheden zullen ongeveer een 
half jaar in beslag nemen. 
 
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. 
 
Milieuzonering is niet van toepassing bij het opbrengen van zand en het uitgraven van watergangen. 
 
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. Er zijn voor deze omgevingsvergunning geen 
geluidsgevoelige functies voorzien, slechts het  opbrengen van zand en het uitgraven van 
watergangen. Dit onderdeel is daarom verder niet van toepassing. 

 

 Industrielawaai 
Op het bedrijventerrein De Zwette zijn bedrijven gevestigd die veel geluid produceren. Rondom 
dit terrein is een zone vastgesteld waar de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein niet 
meer geluid mogen maken dan 50dB(A). Deze zone loopt niet over het plangebied. Dit onderdeel 
is daarom niet van toepassing. 

 
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 opbrengen van zand en het uitgraven van watergangen draagt in niet betekenende mate bij aan 
de luchtverontreiniging. Het aspect luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de 
uitvoering van het project. 
 
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. Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in inrichtingen waar risicovolle 
activiteiten plaatsvinden, transportroutes van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.  
 
In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierin 
is informatie opgenomen die met risico te maken heeft; zowel risicobronnen als kwetsbare objecten 
worden getoond die aandacht verdienen bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Om na te gaan of er voor het planvoornemen ook aandachtspunten aanwezig zijn, is de risicokaart 
geraadpleegd. Hieruit blijkt dat het plangebied binnen geen enkele veiligheidscontour valt. Het 
aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het 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. 
 



 

 

 
 

 Archeologische Waardenkaart Leeuwarden 
De gemeente heeft met de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden 2014 haar 
archeologische koers vastgesteld en uitgezet. In figuur 6 is voor het plangebied een uitsnede van 
de gemeentelijke archeologische waardenkaart weergegeven. Van de kaart valt af te leiden dat 
het gehele plangebied in een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde ligt. Het 
planvoornemen en de voorgenomen bodemingrepen zijn niet MER-plichtig. Hierom is in het 
plangebied verder geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

 

 
Figuur 6: fragment Archeologische waardenkaart Leeuwarden  
 
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van het project. 
 
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. 
 
Het stedenbouwkundig plan voor De Klamp neemt het cultuurhistorisch landschap als drager in de 
ontwikkeling van het nieuwe buurtschap. Er wordt zelfs voorzien in een opwaardering van de 
opvaart naar Techum en een deel van het oorspronkelijk verloop van de oude Techumerdyk. Ook 
wordt zorgvuldig omgegaan met de Wurdumer Feart. Hier wordt minimaal ingegrepen door het 
maken van slechts één aantakking. Aan de westzijde wordt de grens over de gehele lengte met 
gelijke afstand verruimd. Dit is met zorgvuldige afweging van belangen en met maximaal behoud 
van de oorspronkelijke lijn gebeurd. 
 
Gelet hierop vormt het aspect cultuurhistorie geen belemmering voor de uitvoering van het project. 
 
 



 

 

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. 
 
De gemeente Leeuwarden heeft de beschikking over een eigen bodemkaart. Op deze kaart is 
informatie verzameld over de kwaliteit van de bodem van het gemeentelijk grondgebied. Informatie 
uit verschillende bodemonderzoeken is hierin opgenomen, alsook historische activiteiten die extra 
aandacht vragen. Uit de inventarisatie van de bekende gegevens komt naar voren dat het hele 
plangebied sinds lange tijd in agrarisch gebruik is. Voor zover bekend is binnen het plangebied nooit 
sprake geweest van bebouwing. Het kleine bosperceel aan de Wergeasterdyk, centraal in het 
plangebied (perceel HZM F 335), is van relatief recente datum en is ontstaan bij een verlegging van 
de Wergeasterdyk omstreeks 1960. Voor het plangebied van het volledige buurtschap zijn de 
volgende bodemonderzoeken bekend: 
1. “Vooronderzoek NEN5725 percelen De Klamp (Zuidlanden) te Goutum”, LievenseCSO, projectcode 
15F135, d.d. 25 juni 2015, definitief. 
2. “Verkennend bodem- en asbestonderzoek plangebied De Klamp te Goutum”, LievenseCSO, 
projectcode 15F218, d.d. 5 november 2015, definitief. 
3. “Verkennend bodemonderzoek”, Grontmij, projectnr. PN 03/0434-1, d.d. 28 augustus 2000 
(percelen HZM F 246 en 329). 
4. “Verkennend bodemonderzoek”, CSO Adviesbureau, projectnr. 02F192.02, d.d. 9 december 2002 
(perceel HZM F 331). 
5. “Vooronderzoek NEN5725 Plangebied De Klamp (noord en west) nabij Goutum”, LievenseCSO, 
projectcode 16F115, d.d. 14 juli 2016, definitief. 
 
Met het uitvoeren van de eerstgenoemde twee onderzoeken in 2015 is verontreiniging in een viertal 
dammen aangetroffen. Deze geconstateerde verontreinigingen kunnen middels een BUS-melding 
(Besluit uniformere saneringen) op relatief eenvoudige wijze gesaneerd worden. In de 
bodemonderzoeken zijn in de grond en in het grondwater hooguit (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetroffen. De waterbodems van de sloten zijn hooguit beoordeeld als klasse 2. Hiermee is  
voldoende inzicht in de actuele bodemkwaliteit verkregen. Het saneren van de geconstateerde 
standaardverontreiniging kan en mag op een natuurlijk moment plaatsvinden, zoals bij het bouwrijp 
maken. Aandachtspunt in dat geval is wel dat hiermee rekening wordt gehouden en de sanering 
tijdig wordt voorbereid. 
 
Bodemsanering komt pas aan de orde bij het bouwrijp maken. De gevonden verdachte locaties 
bevinden zich binnen het plangebied van buurtschap De Klamp, maar buiten het plangebied voor 
deze omgevingsvergunning voor het uitvoeren van voorbereidende grondwerkzaamheden. 
 
Het aspect bodem vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoering van dit project. 
 
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.   
 
Het initiatief van het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, buurtschap De 
Klamp’ is in het kader van de watertoets aan Wetterskip Fryslân voorgelegd. De gemeente 
Leeuwarden is nog in gesprek met Wetterskip Fryslân over de uitwerking van enkele details op het 
gebied van waterkwaliteit. De uitkomsten van dit overleg en de advisering van het waterschap 
worden te zijner tijd in het ontwerpstadium van het bestemmingsplan opgenomen en nader 
verwerkt. 
 
Met de uitvoering van de voorbereidende grondwerkzaamheden is het Wetterskip al wel akkoord. 
Het aspect water vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoering van dit project. 
 
 
 



 

 

Ecologie 
Met de omgevingsvergunning 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.  
 
In verband met de planontwikkeling voor buurtschap De Klamp is ecologisch onderzoek uitgevoerd. 
In dit onderzoek, dat als afzonderlijke bijlage bij het voorontwerp-bestemmingsplan zit, komen de 
volgende conclusies naar voren: 
 
Gebiedsbescherming 
- De realisatie en het gebruik van het buurtschap De Klamp veroorzaakt geen (significant) negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden De Groote Wielen en De Alde 
Feanen, mits voldoende maatregelen worden genomen om verstoring van mogelijk aanwezige 
Meervleermuizen boven de Wurdumer Feart te voorkomen. In het kader van het bestemmingsplan 
zal hier nader onderzoek naar plaatsvinden, in verband met mogelijke lichtverstoring door woningen 
aangrenzend aan de Wurdumerfeart. Voor dit project heeft het geen consequenties, omdat de 
Wurdumerfeart niet wordt aangetast. 
- Ten aanzien van weidevogelgebied heeft de Provincie Fryslân vastgesteld dat er geen compensatie 
van areaalverlies nodig is. De compensatie van dit gebied heeft gelijktijdig met die van wijk Wiarda 
plaatsgevonden. Dit betekent dat er voor De Klamp geen compensatie meer nodig is. Het nieuwe 
bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met wet- en regelgeving ten aanzien van overige 
vormen van gebiedsbescherming (Ecologische Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland, 
aangewezen ganzenfoerageergebied). 
 
Soortenbescherming 
- Het nieuwe bestemmingsplan veroorzaakt geen conflict met de Ffw, mits voorkomen wordt dat 
verstoring optreedt van de soorten kleine modderkruiper, bittervoorn, broedvogels, jaarrond 
beschermde nestplaatsen van vogels en vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes en 
foerageergebied). 
 
Bij de uitvoering van de werken wordt standaard rekening gehouden met bovenstaande diersoorten. 
De werkzaamheden zullen voor aanvang van het broedseizoen worden gestart, zodat broedende 
vogels niet worden verstoord. 
 
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit project. 
 
Kabels en leidingen 
Naast de gebruikelijke huisaansluitingen voor nutsvoorzieningen zijn in en in de directe omgeving 
van het plangebied geen kabels en leidingen aanwezig die planologische bescherming behoeven en 
waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit project. 
 
M.e.r.(beoordelings)plicht 
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. 
 
Het opbrengen van zand en het uitgraven van watergangen wordt niet vermeld in de D-lijst van het 
Besluit m.e.r. Een m.e.r.(beoordeling) is daarom niet noodzakelijk. 
 
Het aspect m.e.r.(beoordeling) vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit project. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Het opbrengen van zand en het uitgraven van watergangen ten behoeve van de ontwikkeling van 
een nieuw woongebied dient te voldoen aan de voorwaarden van de Ladder voor duurzame 
verstedelijking. 



 

 

 
Voor de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking verwijzen wij naar de toelichting van 
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, buurtschap De Klamp’. 
 
De Ladder voor duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit 
project. 
 
UITVOERBAARHEID 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
De ontwikkeling van De Zuidlanden is al sinds begin jaren 2000 bekend. De uitvoering van 
buurtschap De Klamp is een logisch vervolg in een langdurig traject van ontwikkeling van vele 
buurtschappen. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan voor buurtschap De Klamp wordt tegelijk met het ontwerp van 
deze omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Daarmee wordt voldoende inspraakmogelijkheid op de 
ontwikkeling van het woongebied geboden. 
 
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 voor dit project komen volledig voor rekening van de gemeente Leeuwarden. Voor de 
ontwikkeling van De Zuidlanden is een grondexploitatie opgesteld. De kosten van de voorbereidende 
grondwerkzaamheden worden gedekt door deze grondexploitatie. 
 
Datzelfde geldt ook voor eventuele toekenning van tegemoetkoming in planschade. Er is geen 
aanleiding om te veronderstellen dat de gemeente Leeuwarden 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. 


