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Bijlage 1: 
 
Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerp – bestemmingsplan  
Leeuwarden – Goutum, bij de Haven 
 
I. Inleiding 
Het ontwerp - bestemmingsplan “Leeuwarden – Goutum, bij de Haven” heeft met ingang van 12 
september 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het plan naar voren te brengen. Van deze mogelijkheid is 
gebruik gemaakt door: 

1. E.J. Postma, Haven 32 Goutum, ontvangen d.d. 27 september 2013; 
2. Lourens Oldersma, namens vereniging dorpsbelang Goutum, ontvangen d.d. 21 oktober 

2013; 
 
De zienswijzen zijn tijdig ingediend, zodat reclamanten in hun zienswijze ontvankelijk zijn.  
 
II. Samenvatting zienswijzen en gemeentelijke reactie 
Hieronder zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. 
 
Ad 1 E.J. Postma 
De toegankelijkheid tot het bouwterrein is slecht. Bij het trottoir gedeelte van de straat is de straat 
310 cm breed en verderop, waar het trottoir beëindigd is bedraagt de breedte 340 cm. Dit is te smal 
en ook te zwak voor zware werktuigen en vrachtauto’s welke ingezet zullen worden voor het 
bewerken van het beoogde bouwterrein en later voor de aanvoer van bouwmaterialen alsook voor 
gebruik door potentiele kopers. Gezien de erfscheidingshekken en beplanting die de bewoners van 
de percelen Haven 32 en 34 hebben opgezet, zal dit zware schade opleveren, waarvan het herstel 
grote problemen en kosten zal veroorzaken. Het verhaal van kosten levert meestal problemen op. 
 
De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan zal waardevermindering voor het perceel van 
reclamant met zich meebrengen. Reclamant zal overgaan tot het indienen van een verzoek tot 
planschade.   
 
Gemeentelijke reactie 
Reclamant is van mening dat de toegang tot het perceel te smal is voor groot verkeer. Dit verkeer zal 
in ieder geval plaatsvinden tijdens de bouw, maar ook incidenteel door de potentiele kopers. 
Reclamant verwacht schade aan de erfscheiding.  
 
Wij realiseren ons dat de toegang tot het perceel voor zwaar vrachtvervoer beperkt is. Voor het 
normaal gebruik als woning is de breedte wel toereikend. Voor zwaarder vrachtverkeer geldt dat 
deze rekening dient te houden met de maximale breedte. In sommige gevallen zal dit betekenen dat 
niet al het vrachtverkeer bij de woning kan komen. Dit neemt echter niet weg dat er voldoende 
mogelijkheden zijn om de bouwmaterialen en bouwvoertuigen bij of op het perceel te kunnen 
krijgen.  
 
Mocht er wel schade ontstaan dan zal dit ten koste komen van de veroorzaker.  
 
Reclamant verwacht verder een waardedaling van zijn woning. Het is mogelijk een verzoek tot 
planschade in te dienen nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. 
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Ad 2 Dorpsbelang Goutum 
De Vereniging Dorpsbelang Goutum (hierna: dorpsbelang) is van mening dat in het bestemmingsplan 
wordt uitgegaan van de oprichting van een woning in de bufferzone van het gebied De Zuidlanden. 
Deze bufferzone is vastgelegd in het bestaande bestemmingsplan voor De Zuidlanden. De bufferzone 
is 50 meter groot en bedoeld om bebouwing tegen te gaan, zodat er een groene setting om het dorp 
Goutum behouden blijft. De zone is bekrachtigd door een uitspraak van de Raad van State. Het 
toekennen van een woonbestemming binnen deze zone is in strijd met de vastgestelde afspraken. 
 
Dorpsbelang is van mening dat het hier gaat om een uitbreiding van De Zuidlanden en niet van 
Goutum. Dit is ook op de kaart aangegeven. Buiten dat valt het perceel buiten de reguliere 
bebouwing van De Haven, dat is ingericht als een soort van hofje  
 
Voor dorpsbelang is het van belang dat de voorgenomen bebouwing niet een precedent kan 
scheppen voor andere situaties in de vastgestelde bufferzone. 
 
Als invulling voor het perceel kan wel gedacht worden aan een recreatiekavel voor een visplek voor 
minder validen of als verlenging van de bestaande heemtuin. Ook is het een ideale plaats om het 
bestaande haventje te upgraden zodat meer inwoners van Goutum van een eigen haven kunnen 
genieten.   
 
Gemeentelijke reactie 
Dorpsbelang is van mening dat de beoogde woning wordt gebouwd binnen de bufferzone van De 
Zuidlanden en niet kan worden gezien als een uitbreiding van Goutum. De betreffende bufferzone is 
vastgelegd in het Masterplan De Zuidlanden. Dit Masterplan is niet vastgesteld en hierdoor ook niet 
juridisch bindend. Het toetsingskader wordt gevormd door de Structuurvisie De Zuidlanden. Een 
belangrijk deel van de ambities uit het Masterplan is vertaald in de Structuurvisie. Ook voor wat de 
bufferzone betreft wordt uitgegaan van een zone van 50 meter tussen Goutum en De Zuidlanden.   
 
Wij hechten er aan dat de bufferzone van 50 meter  tussen Goutum en De Zuidlanden intact blijft. De 
beoogde woning wordt opgericht aansluitend aan de bestaande bebouwing van Goutum. Met de 
komst van deze woning zal de bufferzone dan ook berekend worden vanaf deze nieuwe woning.  
 
Wij zijn van mening dat het wenselijk is om op de beoogde locatie een woning op te richten. De 
reden hiervoor is dat door de verbreding en doortrekking van een watergang achter de woningen 
aan De Haven er een unieke situatie is ontstaan om een woning op te richten. Deze locatie sluit direct 
aan bij de Haven en is een logisch vervolg op de meest zuidelijk gelegen woning aan de Haven. 
Stedenbouwkundig gezien vormt deze locatie hiervan de afronding. Het toevoegen van een woning 
op deze locatie is ruimtelijke en stedenbouwkundig gezien passend. 
 
Bij de zienswijze heeft dorpsbelang een tekening gevoegd. Deze tekening is ons niet bekend. Verder 
verwijst dorpsbelang naar een gerechtelijke uitspraak over de bufferzone. In de uitspraak op het 
bestemmingsplan “Jabikswoude” (nummer 200900840/1/R3) heeft de Raad van State zich 
uitgesproken over de bufferzone. Deze zone is niet door de Raad van State bekrachtigd. Zij hebben 
geoordeeld dat het college terecht op het standpunt staat dat het Masterplan niet juridisch bindend 
is. Het Masterplan staat niet in de weg aan de mogelijkheid om bouwwerken op te richten ter plaatse 
van de voor ‘groenvoorzieningen’ bestemde gronden in de 50 meter zone rond Goutum.  
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Zoals reeds eerder gemeld hechten wij veel waarde aan de groenzone tussen Goutum en De 
Zuidlanden. Hierdoor zal met de komst van de beoogde woning de zone verschuiven. 
 

III. Conclusie 
Samengevat zien wij in de ingediende zienswijze geen aanleiding om wijzigingen/toevoegingen aan 
te brengen in het ontwerpbestemmingplan “Leeuwarden – Goutum, bij de Haven”: 
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