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Zienswijzennota in de procedure van het Projectbesluit Uitvoering 
grondwerkzaamheden fase 1 van de dorpsuitbreiding Wytgaard  
================================================================== 
 
A.  Namens eigenaren/bewoners van vier onderscheidenlijke panden aan De Finne te 

Wytgaard heeft Rotshuizen Geense Advocaten te Leeuwarden een zienswijze ingediend, 
met brief d.d. 26 januari 2010. 

B. Achmea Rechtbijstand heeft op 26 januari 2010 een zienswijze ingediend namens de 
eigenaar/bewoner van het perceel De Finne 24 te Wytgaard. 

C. Ook is op 15 januari 2010 een brief ontvangen van de eigenaar/bewoner van het perceel 
Finne 21 te Wytgaard 

 
Ontvankelijkheid 
Het ontwerp-projectbesluit heeft in de periode van 17 december  2009 tot en met 27 januari 
2010 ter inzage gelegen. Alle ingediende zienswijzen zijn binnen de periode ontvangen en 
zijn derhalve op dit punt ontvankelijk. 
 
 
A. Beantwoording van de gronden genoemd in de zienswijze van Rotshuizen Geense.  
 
Als gronden van de ingediende zienswijze wordt door Rotshuizen Geense genoemd dat de 
noodzaak van de uitbreiding onvoldoende vaststaat. Er ligt een voorontwerpbestemmingsplan 
waarop nog niet kan worden ingesproken. Beginnen met de grondwerkzaamheden ter 
voorbereiding van die uitbreiding zou volgens Rotshuizen Geense de wettelijke inspraak 
illusoir maken. Duidelijk is verder volgens Rotshuizen Geense dat een aantal punten 
onvoldoende onderzocht is om al te kunnen starten met de uitvoering van de 
grondwerkzaamheden. Deze punten betreffen: 

1. Door nu het voorontwerp bestemmingsplan als ruimtelijke onderbouwing van het 
(ontwerp-)projectbesluit te gebruiken terwijl het bestemmingsplan nog niet als 
ontwerp ter inzage is gelegd wordt in feite een gedeelte van de bestemming ingevuld 
terwijl daartegen formeel nog niet kan worden gecorrespondeerd; 

2. Uit de toepassing van art. 1.3.1.Bro blijkt dat geen MER nodig zou zijn, terwijl in de 
stukken niet vermeld is waarom dat niet nodig is. 

3. De ruimtelijke onderbouwing betreft een intern stuk en kan nog aan wijziging 
onderhavig zijn, wat betekent dat daardoor niet gesproken kan worden van een 
goede ruimtelijke onderbouwing. 

4. De uitvoeringswerkzaamheden kunnen niet zonder schade worden teruggedraaid. 
5. In het projectbesluit wordt verwezen naar het vastgestelde stedenbouwkundig plan,  

dat ook op voorhand al een invulling en concretisering van de plannen laat zien 
terwijl over het bestemmingsplan nog niet kan worden gecorrespondeerd. 

6. Cliënten worden door naar het voorontwerpbestemmingsplan te verwijzen als 
ruimtelijke onderbouwing, gedwongen het voorontwerp toch inhoudelijk te 
beoordelen. 

7. De woningen van cliënten zijn onder strikte voorwaarden gebouwd. Realisering van 
de uitbreidingsplannen zou betekenen dat deze stringente eisen achteraf bezien 
gelegenheidsargumenten waren.  Als het gebied nu minder waard zou zijn dan zijn 
de woningeigenaren onnodig op kosten gejaagd. 



8. Bij een ruimtelijke afweging moeten alle belangen worden afgewogen, waaronder 
het economisch belang. In dit kader is de vraag gesteld of er een noodzaak is voor 
die betreffende woningen. 

9. In het gemeentelijk beleid is niet terug te vinden waarom juist hier woningen zouden 
moeten komen. Volgens het gemeentelijk beleid zou meer in zuidwestelijke richting 
moeten worden gezocht. 

10. De tuinen van de woningen ten noorden van De Finne zouden met hun tuinen 
moeten grenzen aan het landschap en daarmee een soepele overgang vormen. Dat 
betekent dat de tuinen op het noorden zullen liggen, wat de verkoop van de 
woningen nadelig zal beïnvloeden. 

11. Nu al beginnen met grondverzet is onzorgvuldig vanwege de aan het betreffende 
gebied – blijkens rapport Oranjewoud uit 2006 - toe te kennen middelhoge 
archeologische waarde, waarvan het behoud moet worden nagestreefd. 

12. Ten aanzien van flora en fauna geeft het voorontwerp-plan aan dat onderzoek nodig 
is zodra daadwerkelijk activiteiten aan de orde zijn. Dat onderzoek kan mogelijk 
leiden tot de noodzaak van een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet. Het 
projectbesluit is juist gericht op het daadwerkelijk verrichten van activiteiten. Van 
onderzoek blijkt niets. Mogelijk zijn er te beschermen vleermuizen, evenals de 
groene glazenwasser en de grote en kleine modderkruiper. In dat laatste geval dient 
de wijze van dempen van de sloot te worden aangepast. 

 
  
Reactie: 

1. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft nog niet ter visie gelegen, zodat 
daarover nog niet kan worden gecorrespondeerd. 

 
Allereerst dient te worden opgemerkt dat in de zienswijze op geen enkele wijze  wordt 
aangegeven waaruit blijkt op welke wijze de eigenaren/bewoners door de uitvoering van de in 
het projectbesluit genoemde activiteiten in hun belang worden geschaad. Slechts wordt 
gesteld dat het projectbesluit op onomkeerbare wijze een voorschot neemt op het 
bestemmingsplan, dat nog niet ter visie heeft gelegen, en waarop zij nog niet hebben kunnen 
reageren. 
Uit het stelsel van de Wro blijkt echter dat ten behoeve van de uitvoering van een project (van 
gemeentelijk belang) de procedure van het projectbesluit kan worden gevolgd. Wachten op 
een vastgesteld bestemmingsplan is niet nodig. De Wet ruimtelijke ordening spreekt  ook van 
“Bepalingen omtrent een aan een bestemmingsplanvaststelling voorafgaand projectbesluit”. 
Hieruit volgt, dat aan het projectbesluit te ontlenen activiteiten altijd vooruitlopen op een/het 
bestemmingsplan 
In het kader van het projectbesluit geldt het voorontwerpbestemmingsplan als ruimtelijke 
onderbouwing. In het kader van de zienswijzen procedure kan ook het 
voorontwerpbestemmingsplan worden aangevochten. 
 

2. In het projectbesluit zou moeten worden vermeld, waarom geen MER nodig is. 
Het is niet nodig om bij allerlei besluiten c.q. vergunningen te vermelden waarom aan  diverse 
wetten  geen aandacht behoeft te worden besteed, zo is het ook niet nodig om te vermelden 
waarom in dit geval geen MER is opgesteld. Zo’n MER is ingevolge het  Besluit m.e.r. 1994 
niet nodig. De in genoemd besluit vermelde criteria, die mer-plichtig c.q. mer–
beoordelingsplichtig zijn, zijn namelijk van veel grotere omvang dan de bouw van de beoogde 
woningen, het gezondheidscentrum (huisartsen c.a) en de aanleg van de ontsluitingsweg(en). 
 



3. De ruimtelijke onderbouwing is een intern stuk en kan nog aan wijzigingen 
onderhavig zijn. 
Hierop moet worden gereageerd met de opmerking dat het gestelde niet juist is.  
Het Besluit ruimtelijke ordening  schrijft voor dat aan een projectbesluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing ten grondslag moet liggen. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat met het 
concept projectbesluit ook de ruimtelijke onderbouwing ter inzage worden gelegd. Daarmee is 
het stuk een openbaar stuk. Immers een ieder wordt in de gelegenheid gesteld van de stukken 
kennis te nemen en  eventueel een zienswijze in te dienen. Ook in dit geval heeft e.e.a. 
krachtens die wettelijke voorschriften ter visie gelegen.  
De ruimtelijke onderbouwing  voor het projectbesluit kan niet meer worden gewijzigd. Wel 
zal in de beantwoording van de zienswijzen zoals in deze zienswijzennota ingegaan worden 
op onduidelijkheden in de ruimtelijke onderbouwing. Die zullen in voorkomend geval nader 
worden toegelicht.  
Wél zal het voorontwerpbestemmingsplan nog aangepast, aangevuld c.q. verbeterd kunnen 
worden.  
Naar verwachting zal dat plan op onderdelen ook daadwerkelijk worden aangepast. Die 
aanpassingen zullen echter de beoogde dorpsuitbreiding mogelijk blijven maken.   
Immers de dorpsuitbreiding is gebaseerd op hetgeen is vastgelegd in de Dorpennota 
Leeuwarden – Actualisering uitvoeringsprogramma 2007-2010 en op het vastgestelde 
stedenbouwkundig plan voor die dorpsuitbreiding.  
Het stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld om tot een verantwoorde uitbreiding van het 
dorp te komen, is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van december 2009.  
Ideeën voor dorpsuitbreiding op andere plaatsen zijn daarmee komen te vervallen. 
Aan de vaststelling van het stedenbouwkundig plan is een inspraakavond vooraf gegaan op 18 
mei 2009 in het dorpshuis De Twirre. Hiervan is bekendmaking gedaan op 15 april 2009. In 
die bekendmaking is deze avond aangekondigd en is gelijkertijd vermeld dat het plan 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Daarbij  is een ieder  in de gelegenheid 
gesteld reacties op dit plan in te dienen. 
Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt door de eigenaar/gebruiker van De Finnen 21 en die 
van  Pundyk 2.  Ook is met een inwoonster van Wytgaard mailwisseling geweest (op 25 mei 
2009). 
De raad heeft het stedenbouwkundig plan op 14 december 2009 ongewijzigd vastgesteld.  
Dit stedenbouwkundig plan is vervolgens uitgangspunt geweest voor het voorontwerp van het 
bestemmingsplan en is daarin opgenomen. Dat voorontwerpbestemmingsplan zal op 
onderdelen worden aangevuld en verbeterd. 
 
 
4. De uitvoeringsactiviteiten zijn niet zonder schade terug te draaien. 
 
Voorzover reclamanten bedoelden dat met de uitvoering wordt vooruitgelopen op de aan de 
gronden toe te kennen bestemming “Woondoeleinden” is dat correct. Aangezien wij van  
mening zijn, dat het projectbesluit op goede gronden is genomen (de Gemeenteraad heeft het 
stedenbouwkundig plan vastgesteld) is er geen reden om aan te nemen dat die activiteiten 
zouden moeten worden teruggedraaid. Immers de met het projectbesluit voorziene activiteiten 
vloeien direct voort uit het stedenbouwkundig plan en lopen vooruit op het bestemmingsplan, 
dat naar verwachting van de gemeente in 2010 van kracht zal worden. 
De gemeente neemt dit risico. 
 



5. In het projectbesluit wordt verwezen naar het vastgestelde stedenbouwkundige plan, 
dat ook op voorhand al een invulling en concretisering laat zien, terwijl over het 
bestemmingsplan nog niet kan worden gecorrespondeerd. 
 
Zoals in de reactie onder 1. al is aangegeven vloeit uit het stelsel van de Wro voort dat een 
projectbesluit vooruitloopt op een bestemmingsplan. Een ruimtelijke onderbouwing is 
noodzakelijk. In dit geval is de vorm van die onderbouwing het voorontwerp van het 
bestemmingsplan. 
De discussie over de in het bestemmingsplan aan de betreffende gronden voorgestelde 
bestemming zal in de procedure van dat bestemmingsplan moeten worden gevoerd. 
De gemeenteraad heeft wel het stedenbouwkundig plan voor deze locatie vastgesteld en 
daarmee heeft aangegeven dat de beoogde dorpsuitbreiding van Wytgaard op die plek wordt 
voorzien.  Het stedenbouwkundig plan is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 
Daarom kan het voorontwerpbestemmingsplan dienen als een goede ruimtelijke 
onderbouwing. 
 
6. Cliënten worden door naar het voorontwerpbestemmingsplan te verwijzen als 
ruimtelijke onderbouwing gedwongen het voorontwerp toch inhoudelijk te beoordelen 
Voor zover reclamanten inhoudelijke opmerkingen hebben over de ruimtelijke onderbouwing, 
zal dat in dit geval betrekking hebben op het voorontwerp van het bestemmingsplan, omdat 
dat plan de onderbouwing vormt. Ingevolge de wettelijke voorschriften is het noodzakelijk dat 
bij een projectbesluit een ruimtelijke onderbouwing voor dat besluit moet worden gemaakt. 
Een ieder heeft zienswijzen kunnen indienen tegen de gebruikte ruimtelijke onderbouwing, in 
casu dit voorontwerpbestemmingsplan.  
  
7. De woningen van reclamanten zijn onder stringente eisen gebouwd. 
Gesteld wordt dat reclamanten zelf hun woning onder stringente eisen hebben moeten 
realiseren. Dat is echter voor de eigenaren bewoners van de percelen De Finne 32 en 36 niet 
aan de orde. Zij hebben zelf geen vergunning voor de bouw van hun woning gevraagd, omdat 
hun woning onderdeel uitmaakte van een groter geheel, waarvoor de bouwvergunning én 
daarmee de welstandsbeoordeling door de ontwikkelaar is gevraagd. Deze reclamanten 
hebben daar geen bemoeienis mee gehad. In zoverre is hun zienswijze ongegrond. 
De eigenaren/bewoners van de percelen De Finne 20 en 22 hebben zelf opdracht tot de bouw 
gegeven. Uit de dossiers van de bouwvergunningen van de woningen is gebleken dat  de 
bouwplannen in eerste instantie niet voldeden aan het wettelijk beoordelingscriterium, dat een 
bouwwerken zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving dan wel de te verwachten 
ontwikkeling daarvan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Blijkens de beoordeling van 
de commissie welstandszorg Hûs en Hiem  voldeden de bouwplannen in eerste instantie niet 
aan dat criterium. Pas na enkele aanpassingen bracht de commissie een positief advies uit. 
Aan zo’n beoordeling moet op grond de bouwregelgeving altijd worden voldaan om tot 
bouwvergunning te kunnen overgaan. Van het stellen van stringente eisen is in deze gevallen 
dan ook geen sprake geweest.  
 
 
8.  Bij een ruimtelijke afweging moeten alle belangen worden afgewogen, waaronder het 
economische belang. In dit kader is de vraag gesteld of er een noodzaak is voor die 
betreffende woningen. 
De woningbouwopgave voor Wytgaard valt binnen de context van het provinciale beleid, het 
stadsregionale woonbeleid, het gemeentelijk woonbeleid en de opgave vanuit het dorp. 
 



In het streekplan ‘Om de kwaliteit van de romte’ heeft de provincie de planfiguur van 
stedelijk bundelingsgebied geïntroduceerd. De stad Leeuwarden is het centrum van het 
bundelingsgebied Leeuwarden. Het gebied omvat  naast de stad de dorpen van de gemeente 
Leeuwarden en een aantal kernen daarbuiten (o.a. Stiens). De provincie heeft daarbij bepaald 
dat zij mogelijkheden ziet “om binnen de bundelingsgebieden op een beperkte schaal en 
aanvullend op het woningaanbod van de stedelijke centra om de vraag naar dorps en landelijk 
wonen in de bundelingsgebieden rond de stedelijke centra op te vangen”. Ten aanzien van het 
tegemoet komen aan de plaatselijke woningbehoefte geeft de provincie in het streekplan het 
volgende weer “Voor de kleine kernen staan wij een terughoudend woningbouwbeleid voor. 
Woningbouw op het platteland is primair gericht op de plaatselijke woningbehoefte, dat wil 
zeggen op de reële woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf. De verdeling van de  
beschikbare woningbouwruimte op het platteland is primair een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid.” 
 
In de Stadsregio Leeuwarden wordt sinds 1999 op onder andere het gebied van wonen 
samengewerkt. De buurgemeenten van Leeuwarden hebben hun woningbouw getemporiseerd 
en meer nadruk op het sociale segment gelegd. Hiermee kreeg de gemeente Leeuwarden de 
ruimte om de onbalans op haar woningmarkt te herstellen doormiddel van een stevig 
woningbouwprogramma gericht vooral op de midden en duurdere koopsegment.  
In 2009 is de samenwerking in de Stadsregio Leeuwarden vernieuwd voor de periode tot 
2020. Dit is vastgelegd in de regionale visie “De Kroon van Fryslân: Wie het geheel níet ziet, 
ziet het in het gehéél niet”. Los daarvan zijn binnen de Stadsregio Leeuwarden en met de 
provincie Fryslân afspraken gemaakt over de woningbouwproductie voor de periode 2008 tot 
2016. De gemeente Leeuwarden heeft de ruimte gekregen om (inclusief gelabelde afspraken) 
in die periode 4.250 woningen toe te voegen. De productie in de jaren 2008 en 2009 bedroeg 
gezamenlijk rond de 770 woningen, zodat nog rond de 3.470 woningen in totaal kunnen  
worden toegevoegd. De voorgenomen uitbreiding van 25 woningen bij Wytgaard valt daarbij 
in de buitenstedelijke uitbreiding. Hiervoor kan Leeuwarden maximaal 70% van de totale 
bouwruimte inzetten.  
 
Het gemeentelijk woonbeleid van Leeuwarden is vastgelegd in het woonplan ‘Eltsenien syn 
hûs’ uit 2008. Doelen van het woonplan zijn het verbeteren van de bestaande kwaliteit en 
door een stevig nieuwbouwprogramma de woningmarkt in Leeuwarden verder te versterken. 
Het woonplan is primair gericht op de stad Leeuwarden. Voor de woningmarkt in de dorpen 
van de gemeente Leeuwarden wordt waar mogelijk aangesloten op de gemeentelijke 
dorpennota. De dorpennota geeft ten aanzien van de woningbouw voor het groeitempo van 
Wytgaard nog afspraken met de provincie moeten worden gemaakt.  
 
De afgelopen jaren zijn er in Wytgaard geen woningen meer gebouwd. De laatste planmatige 
bouw dateert van omstreeks 2000. Sinds 2005 is sprake van een scherpe inwonersdaling van 
Wytgaard. Dit verliep van 480 in 2005 naar 435 in 2009. Procentueel is sprake van een daling 
van 10%.  
 



Tabel 1: ontwikkeling leeftijdscategorieën Wytgaard 2005 en 2009 (bron: Gemeente Leeuwarden) 
 
Uit tabel 1 blijkt dat in Wytgaard sprake is van een stevige veroudering van de bevolking. 
Alle leeftijdsgroepen onder de 44 jaar zijn in meer of mindere mate gaan dalen; vooral in de 
categorie 20 tot 24 jaar. De leeftijdscategorie tot 14 jaar is omvangrijk. Deze groep komt over 
enkele jaren als “starter” op de woningmarkt. Zonder extra bouwvolume worden de 
zelfstandige huishoudens in deze leeftijdscategorie er dan in meerderheid toe gedwongen om 
het dorp te verlaten. 
In Wytgaard is sprake van een natuurlijke aanwas. Deze natuurlijke groei wordt echter 
volledig weggenomen door het negatieve migratiesaldo. Zowel de binnengemeentelijke 
verhuizingen als ook de verhuizingen naar andere gemeenten is negatief. Hierdoor verliest 
Wytgaard in snel tempo inwoners. 
 
Gelet op bovenstaand beleid en ontwikkelingen komt Leeuwarden tot de volgende 
uitgangspunten voor het woonprogramma van Wytgaard.  
Voor wat betreft het stedelijk bundelingsgebied moet Wytgaard een passende woonbijdrage 
leveren. Dit komt neer op kleinschalige uitbreiding, in een kleindorpse opstelling. De 
uitbreiding moet daarbij primair gericht zijn op het voorzien in de natuurlijke groei. Deze 
uitgangspunten sluiten daarbij aan op zowel het stadsregionale woonbeleid als dat van de 
gemeente Leeuwarden.  
Gezien de bevolkingsopbouw en de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaren, is duidelijk dat 
in Wytgaard sprake is van een versnelde bevolkingsdaling. Dat is voor het dorp een 
ongewenste ontwikkeling. Duidelijk is dat het dorp een meer evenwichtige bevolkingsopbouw 
moet krijgen. Voor de planperiode tot 2020 wordt voorzien in de vraag door 25 woningen toe 
te voegen. Hiermee kan worden voorzien in de komende natuurlijke behoefte. Tegelijkertijd 
biedt dit programma de ruimte om de grote onevenwichtigheid in de bevolkingsopbouw 
sneller te compenseren. Vandaar dat gekozen wordt voor het realiseren  10 woningen in fase 1 



(oorspronkelijk per 2009), daarna in 3 fasen van elk 4 woningen (2011, 2013 en 2015) en 
tenslotte nog eenmaal twee woningen, zodat in totaal 24 woningen worden gerealiseerd.  
 
Deze woningen worden in fasen gebouwd over een periode van 10 jaar. Op die manier  kan 
opvang worden geboden aan de natuurlijke behoefte aan woonruimte van het dorp. Deze 
werkwijze strookt met het provinciale beleid. 
Overigens is enkele jaren geleden al dorpsuitbreiding voorgesteld op “t Leechje. Daar is geen 
doorgang aan gegeven vanwege de kosten die een noodzakelijk archeologische opgraving zou 
opleveren. Sindsdien is gezocht naar een andere stedenbouwkundig verantwoorde plek. 
Gekozen is voor het weiland tussen De Finne en de Brédyk en een strook land direct ten 
noorden van De Finne. Op deze wijze krijgt het dorp aan de westzijde van de Brédyk een 
compacte vorm  en wordt op een stedenbouwkundig logische wijze hier het dorp als het ware 
voltooid. 
Om te beoordelen of en hoe de invulling van de gronden het beste zal zijn, is zoals hierboven 
beschreven een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat plan is enkele malen in het dorp 
toegelicht en besproken. Het plan heeft ter visie gelegen en er is gelegenheid geboden 
zienswijzen tegen dit plan in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen, waarna de 
gemeenteraad dat stedenbouwkundig plan en de welstandsrichtlijnen, die bij nieuwbouw in 
acht moeten worden genomen, heeft vastgesteld. 
De betreffende eigenaren/bewoners hebben toen geen reactie ingediend. Met de vaststelling 
van dit stedenbouwkundig plan, is het de wens van de raad geworden dit plan tot uitvoering te 
brengen. Aldus vormt het via het voorontwerpbestemmingsplan de basis voor het 
projectbesluit.  
 
 
9. In het gemeentelijk beleid is niet terug te vinden waarom juist hier woningen zouden 

moeten komen. Volgens het gemeentelijk beleid zou meer in zuidwestelijke richting 
moeten worden gezocht. 

Op grond van de Dorpennota 2002 is de dorpsuitbreiding voorgesteld op “t Leechje. Daar kon 
echter geen doorgang aan worden gegeven vanwege de kosten van een daar noodzakelijke 
archeologische opgraving. Sindsdien is gezocht naar een andere stedenbouwkundig 
verantwoorde plek. 
Gekozen is voor het weiland tussen De Finne en de Brédyk en een strook land direct ten 
noorden van De Finne. Op deze wijze krijgt het dorp aan de westzijde van de Brédyk een 
compacte vorm  en wordt op een stedenbouwkundig logische wijze hier het dorp als het ware 
voltooid. Deze locaties worden ook genoemd in de laatste dorpennota (2007), waarin het 
geactualiseerde  uitvoeringsprogramma voor 2007 – 2010 is opgenomen. 
Die laatste “Dorpennota Leeuwarden” met als ondertitel “Actualisatie Uitvoeringsprogramma 
2007-2010” vermeldt over de “Woningbouw op nieuwe locaties” dat de gemeente dit zal 
ontwikkelen, zonder een nadere plek te duiden. Het bijbehorend kaartje, waarop de diverse 
maatregelen zijn geduid, geeft aan dat de “Ontwikkelingsrichting woongebied” wordt 
voorzien ten noorden van De Finne en tussen De Finne en Bredyk. Het zijn dezelfde locaties 
als die de ruimtelijke onderbouwing (het voorontwerpbestemmingsplan) aangeeft. 
Van strijd met beleid is dan ook geen sprake.    
 
 
 
 
 



10. De tuinen van de woningen liggen op het noorden, wat de verkoop nadelig zal 
beïnvloeden.  
Dat de verkoop van de woningen nadelig zal worden beïnvloed, omdat de woningen/tuinen op 
het noorden zullen komen te liggen, wordt door ons niet waarschijnlijk geacht. De percelen 
zijn ruim genoeg om die aantrekkelijk in te richten.  
  
11. Grondverzet zal de archeologische waarde van de grond verstoren.  
Uit het archeologisch onderzoek van Oranjewoud uit 2006, blijkt, zo stellen de reclamanten, 
het betreffende gebied (- een middeleeuwse oeverwal – ) een middelhoge archeologische 
waarde te bezitten. Grondverzet zou die waarde kunnen verstoren. Nu al starten met de 
grondwerkzaamheden is dus onzorgvuldig, zo stellen de reclamanten. 
 
Oranjewoud trekt in het betreffende rapport nr. 157492 d.d. november 2006 de conclusie dat  
op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat het 
plangebied zich geheel in de zeeboezem van de Middelzee bevindt. In het plangebied is een 
natuurlijk bodemprofiel aangetroffen, bestaande uit overwegend matig zware tot zware klei. 
De bovengrond is matig humeus en enigszins geroerd. Dit is het gevolg van de agrarische 
bestemming van het gebied en van de sloop van recente gebouwtjes. Er zijn geen 
archeologische resten of indicatoren aangetroffen. 
Op grond daarvan luidt de aanbeveling: 
Op basis van resultaten van het bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek kan 
worden geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van 
archeologische resten in het plangebied. Hierdoor is archeologisch vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk.  
Altijd bestaat er de mogelijkheid dat er tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen worden 
aangetroffen. Het betreffen dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel vaneen 
booronderzoek kunnen worden opgespoord. Indien dergelijke sporen worden aangetroffen 
bestaat er een wettelijke verplichting tot het binnen drie dagen melden aan het bevoegd gezag 
(monumentenwet 1988, art. 47).  
Op grond hiervan mag er van worden uitgegaan, dat het verrichten van grondwerk niet als 
onzorgvuldig is aan te merken. Mochten sporen  worden gevonden zoals in de aanbeveling 
wordt vermeld, dan zullen wij daar de nodige aandacht aan schenken. 
Deze melden bij de Provinciaal Archeoloog is niet (meer) nodig sinds de wetswijziging per 
2008, die het mogelijk maakt dat de gemeente haar eigen archeologiebeleid ontwikkelt. In dit 
geval is dat gebeurd en is de gemeente zelf bevoegd gezag. 
Er is op grond van deze omstandigheid dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat het 
verrichten van grondverzet te bestempelen is als onzorgvuldig handelen.  
 
12.  Refererend aan de flora en fauna geeft het voorontwerp-plan aan dat onderzoek 

nodig is zodra daadwerkelijk activiteiten aan de orde zijn. Het projectbesluit is 
gericht op het daadwerkelijk verrichten van activiteiten. Van onderzoek blijkt 
niets. Mogelijk zijn er te beschermen vleermuizen aanwezig, evenals de groene 
glazenwasser en de grote en kleine modderkruiper. In dat laatste geval dient de 
wijze van dempen van de sloot te worden aangepast. 

In het kader van de Flora- en faunawet is middels een voortoets in beeld gebracht welke de 
eventuele gevolgen zijn die het bestemmingsplan voor de flora- en fauna kan hebben. 
Daarnaast is een ecologische beoordeling gemaakt van twee bouwlocaties. Beide onderzoeken 
zijn als bijlage achter de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan gevoegd.  



Uit de beoordelingen blijkt dat met de dorpsuitbreiding geen ecologische waarden worden 
getroffen, en dat om die reden dit de uitvoering aan de dorpsuitbreiding (én de activiteiten van 
het projectbesluit) in de weg staat.  
Ook is bekend is dat weidevogels in het broedseizoen niet mogen worden verstoord. Dat 
houdt in dat ingeval er nesten op het perceel liggen, waar de uitvoeringsactiviteiten betrekking 
op hebben, die activiteiten in de broedtijd niet mogen worden uitgevoerd. Zijn er géén nesten, 
dan ontmoet zulks geen bezwaar, want van storing is dan geen sprake. Wanneer de 
activiteiten kunnen starten tijdens de broedtijd zal dan ook voorafgaand aan die 
werkzaamheden nauwgezet moeten worden geïnventariseerd of  er wel of niet sprake is van 
nestelende (weide)vogels. Afhankelijk daarvan zal besloten worden al dan niet met de 
activiteiten in het broedseizoen te starten. 
Daarnaast kent de Flora- en faunawet een zorgplicht, op grond waarvan het is toegestaan 
bepaalde activiteiten die van invloed zijn op het voortbestaan van planten en dieren uit te 
voeren, mits dit op een verantwoorden en zorgvuldige wijze gebeurd. In dit geval, waar het 
gaat om het bouwrijp maken van de gronden voor de eerste fase van de dorpsuitbreiding, is 
het nodig vanuit de zorgplicht sloten amfibievriendelijk en visvriendelijk te dempen. Wij 
zullen op advies van deskundigen zo’n werkwijze hanteren. 
Daarmee kan worden geconstateerd dat – door de activiteiten uit te voeren op de 
vorenbedoelde wijze- voldaan wordt aan hetgeen met de Flora-en faunawet wordt behartigt. 
 
Conclusie: 
Op grond van de hierboven door ons gemaakte opmerkingen c.q. reacties op de ingekomen 
zienswijzen, concluderen wij dat die zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassing van 
het plan.. 

 
 
 
B. Zienswijze van Achmea rechtsbijstand namens de eigenaren/gebruikers van De 

Finnen 24 te Wytgaard.  
 
In de zienswijze wordt aangegeven dat reclamanten nu vrij wonen en dat de uitvoering 
van het bouwplan op de woning evident is. Dat is de reden dat reclamanten zich verzetten 
tegen de voorgenomen uitbreiding van het dorp op deze plek en tegen het projectbesluit 
dat hier op vooruitloopt. 
Ze zijn daarbij van mening dat onvoldoende is onderzocht of er behoefte is aan nieuw te 
bouwen woningen. Ze zijn van mening dat er voor de geplande uitbreiding op deze plek 
geen noodzaak bestaat en dat de mogelijkheden voor inbreiding binnen het dorp niet, 
althans onvoldoende, zijn onderzocht. 
Er is sprake van aantasting van het uitzicht en er is sprake van strijd met de dorpennota. 
Ook wordt het woongenot aangetast, brengt dit een waardedaling van hun woning met 
zich mee, is er sprake van aantasting van privacy en veroorzaakt de nieuwbouw nadelige 
consequenties in de vorm van verkeersbewegingen en geluidoverlast en hinder. 
Verder  zijn reclamanten van mening dat het projectbesluit door de ruimtelijke 
onderbouwing onvoldoende wordt gemotiveerd en dat niet alle betrokken (milieu) 
aspecten voldoende zijn belicht. 
Gevraagd wordt het projectbesluit alsnog in te trekken en het voorgenomen 
nieuwbouwplan op de betreffende locatie niet te realiseren. 
 
 
 



Reactie: 
Voor wat betreft de keuze van de locatie moet worden gesteld dat voor deze plek is 
gekozen, omdat nieuwbouw op de eerder aangewezen locatie “’t Leechje” niet haalbaar 
bleek. Daarna is onderzocht of wellicht aansluiting bij het dorp zou kunnen worden 
gevonden op de “IJsbaan” of het sportveld. Tenslotte zou de uitbreiding op de nu 
voorgestelde plekken kunnen worden gerealiseerd. Het betreffen het weilandje tussen De 
Finne en de Brédyk (voorheen van Jongbloed) en een strook weiland aan de noordzijde 
van het dorp ook direct aansluitend op De Finne. 
 De locatie voor de IJsbaan is afgevallen vanwege de onevenredige invloed die de 
woningbouw dáár zou hebben op het naastgelegen agrarisch bedrijf  op het perceel  
Pundyk 2. 
De locatie “sportveld” is afgevallen omdat daarmee het sport- en recreatieveld van het 
dorp zou komen te vervallen. Een nieuwe plek daarvoor in het dorp zou “t Leechje kunnen 
zijn. Dat wordt niet als reëel gezien vanwege de hoge archeologische waarde die aan die 
gronden is toegekend. Ook voor de aanleg van een (gedraineerd) sportveld zou grondwerk 
verricht moeten worden, dat – vanwege de hoge archeologische waarde – pas mogelijk 
zou zijn nadat een opgraving zou zijn uitgevoerd. Gezien de daarmee gepaard gaande 
kosten, is dit niet een reële optie. Ook kan het dorpshuis dan niet meer, zoals nu, als was- 
en kleedgelegenheid gebruikt worden in geval van (sport)activiteiten op het sportveld. 
Ligt het dorpshuis nu nagenoeg naast het sportveld, bij verplaatsing van dat veld naar ’t 
Leechje wordt de onderlinge afstand als té groot ervaren.  
Andere locaties waar woningbouw gerealiseerd kan worden , c.q. inbreidingslocaties kent 
het dorp niet. Dit zijn de reden waarom voor deze plek is gekozen.  
Inderdaad wijkt deze plek af van wat eerder in de Dorpennota 2002 was aangegeven.  
In de daarna verschenen en vastgestelde dorpennota (2007), waarin ook het 
geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2007 – 2010 is opgenomen, worden op het kaartje 
voor Wytgaard deze nieuwe plekken (direct ten noorden van het dorp en het perceel 
tussen Finne en Bredyk) geduid  als “ontwikkelingsrichting woongebied”. Daarmee is de 
nieuwe ontwikkelingsrichting aangegeven.   
  
Overigens heeft  de raad in de vergadering van 14 december 2009 het  stedenbouwkundig 
plan vastgesteld, dat voorziet in woningbouw op bedoelde plekken. Een ieder heeft 
reacties kunnen indienen tegen dat plan. Reclamant heeft dat niet gedaan. Ook niet tijdens 
de inspraakavond, althans dat blijkt niet uit het verslag van die inspraakbijeenkomst.  
Met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan op 14 december 2009 door de 
gemeenteraad is deze locatie dan aan te merken als een bevestiging van hetgeen de 
Dorpennota 2007 hierover vermeldt. 
 
De opvatting van reclamant dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de woningbehoefte  
delen wij niet.  
Kortheidshalve verwijzen wij hier naar onze beantwoording  van  zienswijze A onder punt 
8.    
Hieruit blijkt duidelijk dat de gemeente de bouw van de geplande woning van algemeen 
belang acht. Daarbij sluit het tempo van de woningbouw aan bij de natuurlijke behoefte 
van het dorp.  
        
     
 De  nieuwbouw  zal zeker van invloed zijn op de omgeving. Al was het maar dat  nu open 
gebied wordt bebouwd. Daardoor zal het uitzicht zeker veranderen. In dat verband moet er 



wel op gewezen worden dat in het algemeen geldt:  aan een bestaand uitzicht kunnen geen 
blijvende rechten worden ontleend. 
Van een aantasting van de privacy zal geen sprake zijn, en zeker niet van onevenredige 

aantasting van de privacy. Er ontstaat een situatie, die zich in dorpen veel voordoet. 
Reclamanten wonen nu ook in een bebouwde omgeving, die in enige mate van invloed zal 
(kunnen) zijn op de privacy. Door de situering van de nieuwe woningen tegenover hun 
woningen,  op enige afstand tot de straat, waardoor er een voortuin c.q. voorerf aanwezig zal 
zijn, is de afstand van die woning tot de woning van reclamant (20 meter) zodanig, dat niet 
volgehouden kan worden dat er sprake zal zijn van onevenredige aantasting van de privacy.  
Wij zijn dan ook van mening dat van onaanvaardbare woonsituatie geen sprake kan zijn. 
Voor zover reclamant meent dat de woning minder courant wordt, staat het hem vrij om, 
nadat het bestemmingsplan Wytgaard onherroepelijk is geworden, een planschadeclaim in te 
dienen. 
 
Nadelige consequenties 
Door de nieuwbouw zal het aantal verkeersbewegingen naar verwachting wel iets toenemen. 
Dat zal echter niet van dien aard zijn dat daardoor geluidsoverlast en hinder zal ontstaan. 
De toegestane maximum snelheid is 30 km/uur, waardoor het verkeerslawaai zeer beperkt 
blijft. Ook zal daardoor van hinder geen sprake zijn.   
 
Ruimtelijke Onderbouwing 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan vormt de ruimtelijke onderbouwing van het 
projectbesluit. In dat plan wordt aandacht besteed aan de relevante aspecten, zoals de omvang 
van de woningbouw in relatie tot de grootte van het dorp, en de diverse sectorale (milieu-) 
planologische onderzoeken en toetsen. 
Reclamant is van mening dat het projectbesluit onvoldoende wordt gemotiveerd en dat niet 
alle betrokken (milieu)aspecten voldoende zijn belicht. 
Welke aspecten onvoldoende zijn belicht wordt echter niet vermeld. 
 
De aard en omvang van deze zienswijze beoordelend constateren wij dat de zienswijze niet 
kan worden overgenomen.  
 
 
C. Zienswijze van de eigenaar/bewoner van het perceel De Finne 21 
In zijn brief, waarbij verwezen wordt naar een eerder schrijven, geeft reclamant aan ernstig 
bezorgd te zijn over de instandhouding van de hemelwaterafvoer op de aan de noordzijde van 
zijn perceel gelegen sloot. Ook zou de (inrichting van) de achtertuin ernstig in het gedrang 
komen, als bedoelde sloot over de gehele lengte wordt gedempt. 
Voorts wil reclamant (opnieuw) aanspraak maken op een strook grond ter breedte van 1 meter 
langs de noordzijde van zijn perceel. Bij de aankoop van de kavel was daar al sprake van, 
maar heeft hij van koop van die strook afgezien. 
 
Reactie 
Allereerst moet erop gewezen worden dat de met het projectbesluit beoogde 
grondwerkzaamheden worden beperkt tot het gebied, waar dat projectbesluit betrekking op 
heeft. Die gronden grenzen niet aan het perceel van reclamant. Van demping van de sloot ten 
noorden van zijn perceel is dan ook vanwege dit projectbesluit geen sprake. 
De zienswijze zal op dit punt dan ook niet leiden tot een aanpassing van het projectbesluit. 
Dat staat overigens niet in de weg aan de vrees voor het tenietgaan van de bedoelde 
hemelwaterafvoer op die sloot, die binnen de eerste fase van de uitbreiding wordt gedempt. 



Reclamant verwacht dat die sloot ook langs zijn perceel wordt gedempt. Wij willen de 
reclamant in dat opzicht tegemoet komen door de sloot zodanig te behouden dat de 
hemelwaterafvoer en (daarmee) de achtertuin blijven gewaarborgd. 
De (voorontwerp)bestemmingsplankaart, die deze sloot niet meer aangeeft,   zal op dit punt  
worden aangepast. 
 
Doordat de door reclamant gewenste koop van een strook grond, die grenst aan de noordzijde 
van het perceel van reclamant, buiten het bereik van de uitvoering van het projectbesluit valt, 
kan de zienswijze op dit punt niet gegrond worden verklaard. 
Los van deze formele benadering, hebben wij begrip voor de geuite wens. Zeker daar er in het 
verleden al sprake van was dat reclamant de door hem bedoelde strook aan de noordzijde van 
zijn perceel zou kopen en hij daar toen van heeft afgezien. 
Wij zeggen dan ook toe hem in de gelegenheid te stellen bedoelde strook te kunnen 
verwerven. Daarvoor zal hem een grondaanbieding worden gedaan. 

 
Conclusie:. 
De vraag moet worden beantwoord óf en zo ja in welke mate belangen van reclamanten door 
de uitvoering van het besluit op onevenredige wijze worden geschaad. 
Gezien de inhoud van de zienswijzen, wordt geconcludeerd dat geen van de reclamanten door 
de uitvoering van de activiteiten ( het grondverzet) rechtstreeks in zijn belang wordt geschaad. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitvoeren grondwerkzaamheden zoals het bouwrijp maken gronden fase 1 van de 
dorpsuitbreiding Wytgaard, alsmede de aanleg van een ontsluitingsweg  
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in relatie tot afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) bekend dat met ingang van 28 april 2010 voor een periode van 6 weken 
een projectbesluit met bijbehorende stukken bij de frontoffice Stadsontwikkeling en –beheer 
op het Stadskantoor (tel. 14058)) ter inzage ligt.  
Het projectbesluit betreft het bouwrijp maken van de gronden van  fase 1 van de 
dorpsuitbreiding van Wytgaard, alsmede de aanleg van de ontsluitingsweg van die fase 1 op 
de Brédyk. Deze gronden liggen direct ten noorden en ten (noord)oosten van De Finne.  De 
ontsluitingsweg is de meest noordelijke weg, die is gepland tussen  het meest noordelijk deel 
van De Finne, aansluitend in oostelijke richting op de Brédyk.  
 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar 
voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van de terinzagelegging beroep instellen tegen 
het projectbesluit bij de Rechtbank Leeuwarden (Sector bestuursrecht), Postbus 1702, 8901 
CA  Leeuwarden. 
 
Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is 
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Leeuwarden (Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden), 
treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 
 
Deze kennisgeving en het besluit tot vaststelling van het projectbesluit met bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.leeuwarden.nl . 
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