
Projectbesluit  
 “Uitvoering grondwerkzaamheden fase-1 voor dorpsuitbreiding Wytgaard” 
 
============================================================ 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden; 
 
 
Gezien het feit dat voor de uitvoering van het grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de 
dorpsuitbreiding van Wytgaard, i.c. het bouwrijp maken van de gronden van fase 1 van de 
dorpsuitbreiding en de aanleg van de ontsluitingsweg voor dat gebiedje naar de Brédyk een 
projectbesluit-procedure dient te worden gevoerd; 
 
 
 
Overwegende, 
 
Dat  de raad in de vergadering van 14 december 2010 het stedenbouwkundig plan alsmede de 
welstandsrichtlijnen voor de geplande dorpsuitbreiding, die fasegewijs over een periode van 
10 jaar zal worden gerealiseerd, heeft vastgesteld; 
 
Dat ons college streeft naar een zo spoedig mogelijke realisering van de eerste fase van de 
geplande dorpsuitbreiding; 
 
Dat daartoe allereerst de nodige grondwerkzaamheden, waaronder het graven van het cunet 
van de geplande ontsluitingsweg alsmede het aanbrengen van zo genaamde “voorbelasting” , 
moeten worden uitgevoerd eer de desbetreffende gronden als bouwrijpe kavels op de markt 
kunnen worden gebracht; 
 
Dat voor de betrokken percelen de bestemmingsplannen “Wytgaard” (vastgesteld 16 mei 
1983 en goedgekeurd 10 juli 1984) en “Buitengebied” (vastgesteld 17 november 2003 en 
goedgekeurd 1 juni 2004) van toepassing zijn; 
 
Dat de met het projectbesluit beoogde werkzaamheden in strijd zijn met deze 
bestemmingsplannen, omdat in beide plannen binnen de geldende bestemmingen “Agrarische 
doeleinden” c.q. “Agrarisch gebied” geen mogelijkheid wordt geboden tot het oprichten van 
woningen alsmede tot het realiseren van (ontsluitings)wegen; 
 
Dat door middel van een projectbesluit ex artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
planologisch medewerking kan worden verleend aan de grondwerkzaamheden voor het 
bouwrijp maken van de gronden van fase 1 van de dorpsuitbreiding en voor de aanleg van de 
ontsluitingsweg van die fase 1; 
 
Dat de raad van de gemeente Leeuwarden bij besluit van 23 maart 2009 de bevoegdheid tot 
het nemen van een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro heeft gedelegeerd aan het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, onder voorwaarde dat 
ontwerpbesluiten die afwijken van het gemeentelijk beleid dan wel ontwerpbesluiten die in 
het voortraject veel zienswijzen hebben opgeroepen schriftelijk ter beoordeling aan de 
commissie Stadsontwikkeling worden voorgelegd; 



 
Dat de voorgestelde ontwikkeling overeenkomt met  de in 2007 door de raad vastgestelde 
“Dorpennota Leeuwarden -  Actualisatie Uitvoeringsprogramma 2007 -2010” én met het 
stedenbouwkundig plan voor de dorpsuitbreiding van Wytgaard zoals dat is vastgesteld door 
de gemeenteraad in haar vergadering van 14 december 2009; 
 
Dat de voorgestelde ontwikkeling geen afwijking van het gemeentelijk beleid betekent: 
 
Dat de beoogde dorpsuitbreiding c.a. zoals opgenomen in het stedenbouwkundig plan zal 
worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor Wytgaard, dat tevens een actualisatie 
inhoudt van de nu geldende bestemmingsplannen; 
 
Dat hiertoe een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en het aannemelijk is dat dit 
bestemmingsplan in 2010 zal worden vastgesteld; 
 
Dat in dit voorontwerpbestemmingsplan ook aandacht is besteed aan alle relevante ruimtelijke 
aspecten, zoals de omvang van de woningbouw in relatie tot de grootte van het dorp, en de 
diverse sectorale (milieu-)planologische onderzoeken en toetsen (onder meer watertoets, 
bodem, archeologie, flora en fauna); 
 
Dat het projectbesluit is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van het 
vorengenoemde voorontwerpbestemmingsplan voor zover dat bestemmingsplan betrekking 
heeft op de dorpsuitbreiding; 
 
Dat deze ruimtelijke onderbouwing deel uitmaakt van dit besluit; 
 
Dat op basis van de ruimtelijke onderbouwing geconcludeerd kan worden dat de 
voorgenomen grondwerkzaamheden (bouwrijp maken van de gronden in fase 1 en het 
aanleggen van de ontsluitingsweg door die fase 1) ruimtelijke aanvaardbaar zijn en daartegen 
geen (milieu)planologische belemmeringen bestaan; 
 
Dat het op grond van het voorgaande een project is dat het gemeentelijk belang dient; 
 
Dat op grond van artikel 5.1.1. Bro vooroverleg over het stedenbouwkundig plan heeft 
plaatsgevonden met Wetterskip Fryslân  en  met Gedeputeerde Staten van Fryslân ; 
 
Dat genoemde instanties geen bezwaar hebben geuit over het stedenbouwkundig plan, dat 
voorziet in de dorpsuitbreiding, welk plan is/wordt overgenomen in het bestemmingsplan; 
 
Dat het ontwerp projectbesluit met bijbehorende stukken conform het gestelde in artikel 3.11 
Wro is bekend  gemaakt en met ingang van 17 december 2009 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen; 
 
Dat deze bekendmaking op 16 december 2009 is gepubliceerd in Huis aan Huis en in de 
Staatscourant; 
 
Dat de kennisgeving overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.11 Wro is toegezonden aan 
gedeputeerde staten van Fryslân, de inspectie VROM en het waterschap; 
 



Dat tijdens deze periode een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen heeft kunnen 
indienen tegen de voorgenomen werkzaamheden; 
 
Dat in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-projectbesluit een zienswijze is 
ingediend met brief d.d. 26 januari 2010 (ontvangen 27 januari 2010) door Rotshuizen Geense 
Advocaten namens de eigenaren/bewoners van de percelen De Finne 20, 22, 32 en 36 te 
Wytgaard;    
 
Dat Achmea Rechtsbijstand bij brief d.d. 26 januari 2010 (ontvangen 28 januari 2010) een 
zienswijze heeft ingediend namens  de eigenaren/gebruikers van het perceel De Finne 24 te 
Wytgaard 
 
Dat ook een zienswijze is ingekomen op 15 januari 2010 van de eigenaar/bewoner van het 
perceel De Finne  21 te Wytgaard; 
 
Dat deze ingebrachte zienswijzen zijn samengevat en van gemeentelijk commentaar voorzien 
in de bij dit besluit behorende “Zienswijzennota in de procedure van het ‘Projectbesluit 
uitvoering grondwerkzaamheden fase 1 van de dorpsuitbreiding Wytgaard’ d.d. 12-2-2010; 
 
Dat, zoals uit bijgevoegde “Zienswijzenota” blijkt, de ingediende zienswijzen niet leiden tot 
een heroverweging op het verlenen van medewerking aan de beoogde grondwerkzaamheden 
ten behoeve van de eerste fase van de dorpsuitbreiding en ook niet leiden tot aanpassing van 
het (Ontwerp-)projectbesluit; 
   
Dat tegen de achtergrond van vorenstaande feiten en af te wegen belangen voorliggend 
project tot het bouwrijp maken van de gronden in fase 1 van de dorpsuitbreiding en de aanleg 
van de ontsluitingsweg in die fase een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het 
dorp en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 
 
Dat er geen aanleiding bestaat om ingevolge artikel 6.12 Wro over te gaan tot het vaststellen 
van een exploitatieplan nu de in het plangebied begrepen gronden volledig in eigendom zijn 
van de gemeente; 
 
Dat thans geen wettelijke bepalingen aan het nemen van het projectbesluit in de weg staan; 
 
 
Gelet op de toepasselijke bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Besluiten: 
 

1. De ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde 
“Zienswijzennota” d.d. 2 maart 2010 

2. op grond van artikel 3.10 Wro ten behoeve van de uitvoering van 
grondwerkzaamheden voor de gronden in fase 1 van de dorpsuitbreiding en de aanleg 
van de ontsluitingsweg in die fase  een projectbesluit te nemen voor het gebied zoals 
aangegeven op de bijbehorende tekening nr 200900362 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen omdat het verhaal 
van kosten van grondexploitatie over de in het besluit begrepen gronden niet aan de 
orde is, omdat de gronden in eigendom van de gemeente zijn.  

 
 
Aldus besloten in vergadering te Leeuwarden,  april 2010 
  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, 
 
 
 
, burgemeester 
 
 
 
, secretaris.  
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