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Overzicht belangrijkste wijzigingen1 
 
In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de nu nog geldende 
bestemmingsplannen en het voorontwerp bestemmingsplan opgesomd: 

 
 Correctie bestemmingsplan nav Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP) 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen (regels en plankaart) moet de SVBP worden 
gehanteerd. In de SVBP zijn naast bindende bestemmingen (zoals Recreatie) ook 
functieaanduidingen (welke vervolgens weer aan een bindende bestemming zijn gekoppeld), 
opgenomen die de gebruiksmogelijkheden binnen een bestemming of een gedeelte daarvan 
nader specificeren. Een functieaanduiding geeft aan dat ter plaatse alleen een bepaalde, met 
name genoemde functie is toegestaan. 
 
In het huidige bestemmingsplan Snakkerburen hebben onderhavige gronden de bestemming 
Dorpstuin welke volgens de nu geldende regels niet meer toegepast kunnen worden. Volgens de 
SVBP moet de  functieaanduiding volkstuin/dorpstuin gekoppeld worden aan de hoofdgroep 
Recreatie zoals in dit bestemmingsplan is gebeurd. Voor het overige is er niets gewijzigd en 
blijven de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden gehandhaafd.  
 

 Gelijktrekken regeling maatvoering bebouwing 
In de huidige bestemmingsplannen werd nog de ‘oude’ systematiek toegepast. In de regels werd 
aangegeven wat de maximale diepte van een hoofdgebouw, de goothoogte en minimale en 
maximale dakhelling mocht zijn. Binnen het bouwvlak moesten zowel de hoofdgebouwen als de 
aan-, uit-, en bijgebouwen worden gerealiseerd.  

 
De huidige systematiek die we ook in dit plan toepassen is als volgt: hoofdgebouwen moeten 
binnen een bouwvlak worden gebouwd. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen binnen het 
bestemmingsvlak worden gerealiseerd. De goot- en bouwhoogtes van de hoofdgebouwen zijn op 
de verbeelding (plankaart) aangegeven conform de werkelijke situatie. Vooruitlopend op de 
toekomstige omgevingswet worden bestemmingsplannen zoveel mogelijk eenduidig gemaakt. In  
onderliggend plan wordt uitgegaan van de feitelijke hoogte. Voor kleine verbouwingen biedt de 
Wabo voldoende mogelijkheden om al dan niet met een lichte procedure van het 
bestemmingsplan af te wijken.   

 
 Opnemen algemene aanduidingsregel inzake vliegbasis Leeuwarden.  

Vanwege de Vliegbasis Leeuwarden dient rekening gehouden te worden met diverse 
belemmeringen. Omwille van de veiligheid van het stijgen en landen van vliegverkeer is 
hoogtebeperking in het plangebied van toepassing. Deze restricties worden gevormd door het 
ILS-verstoringsgebied. Het opnemen van deze hoogtebeperkingen is een wettelijke verplichting 
maar leidt niet tot beperkingen.  
 

 Aanvulling regels in verband met archeologie 
Toegevoegd is de dubbelbestemming Waarde – archeologie. Nagenoeg het hele plangebied heeft 
een hoge verwachtingswaarde. Een klein stuk aan de oostzijde heeft een middelhoge 
verwachtingswaarde. Dit heeft tot gevolg dat er voor bouwwerken en werkzaamheden groter 
dan respectievelijk 100 m² of 500 m² dient vooraf een omgevingsvergunning te worden 
verkregen. Ter bescherming van de archeologische waarden is er verder een 
omgevingsvergunning opgenomen voor diverse werkzaamheden op en in de bodem. 

                                                           
1
 Zoals de titel al aangeeft betreft het hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De gemeente kan dan ook niet 

aansprakelijk worden gesteld als een bepaalde wijziging niet is opgesomd.  



 Aanpassen regels en plankaart aan feitelijke situatie 
Aanleiding is het verzoek om een paviljoen van circa 80 m² te realiseren. Er kan geen vergunning 
worden verleend omdat er niet wordt voldaan aan het planologisch kader. Er staat nu al meer 
(900 m²) bebouwing dan planologisch (300 m²) is toegestaan.  Voorliggend bestemmingsplan legt 
de bestaande feitelijke situatie vast en biedt daarnaast ruimte voor het op te richten 
educatiepaviljoen.   

 
 Aanpassen plankaart nav ingediende zienswijzen 

De zienswijzen hebben met name betrekking op de locatie van het theater op het terrein. 
Appellanten verzoeken de gemeente om het theater te verplaatsen naar de oostzijde van de tuin 
en dit planologisch vast te leggen in het bestemmingsplan. Hieraan is tegemoet gekomen.  

 



 

 

Bestemmingsplan Snakkerburen – De Dorpstuin  Vastgesteld 

 

 

 

Bijlage 2: Watertoets 



 

 

Bestemmingsplan Snakkerburen – De Dorpstuin  Vastgesteld 

 



datum 5-11-2014
dossiercode    20141105-2-9877

Project: Bestemmingsplan Snakkerburen - De Doarpstun
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Michiel Kaspers
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

 

Geachte heer/mevrouw Michiel Kaspers,

Voor het plan Bestemmingsplan Snakkerburen - De Doarpstun heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt
u in het onderstaande standaard wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt opnemen. U hoeft dan
verder geen contact met ons op te nemen. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292 2222
en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslan afgerond.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl

 

Wateradvies korte procedure

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Bestemmingsplan Snakkerburen - De Doarpstun via de
Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding
en de afvalwaterketen dat kan worden volstaan met een standaard wateradvies.

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten
schoon te houden. Het is een standaard advies dat voor alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat
niet alle punten gelden voor het plan Bestemmingsplan Snakkerburen - De Doarpstun.

Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op onverhard
oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast
geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang het
regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de bestrating en bestraat niet het hele perceel
maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting.

Regenwater niet op het riool lozen



Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet
onnodig belast met schoon regenwater. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een sloot dicht bij het perceel ligt.

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding

Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. Voorkom
watervervuiling door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een
belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te
gebruiken.

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater

Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het
grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt grondwateroverlast voorkomen.

Vergunningen die bij het waterschap moeten worden aangevraagd

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van het waterschap nodig of moet een melding worden
gedaan. Voorbeelden zijn
- het onttrekken en/of lozen van grondwater (bijvoorbeeld bronneringen),
- het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater,
- het toepassen van grond in een watergang,
- het graven of dempen van sloten,
- de aanleg van dammen of duikers.
Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterwet.

Koude- en warmteopslag

Als sprake is van koude- en warmteopslag in de bodem wijzen wij u er op dat u hiervoor contact op dient te nemen met de
provincie Fryslân. Een contactpersoon vindt u op www.wetterskipfryslan.nl bij het digitaal loket onder het kopje watertoets.

De WaterToets 2014
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B R A N D W E E R 
Fryslan 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leeuwarden 
Ter attentie van M. kaspers 
Postbus 21000 
8900 JA LEEUWARDEN 

Postbus 612 
8901 BK LEEUWARDEN 
T 088 22 99 666 
F 088 22 99 661 
I www.brandweerfryslan.nl 
E info@brandweerfryslan.nl 

Datum 
Onze referentie 

Uw referentie 
Uw brief van 

10 maart 2015 
UIT/15003595/BRW/BR/RB 

12 februari 2015 

Betiandeld door S. Veerbeek 
Doorkiesnummer 088 22 98 912 

E-mail s.veerbeek@brandweerfryslan.n 
Bijlagen O 

Onderwerp Advies vooroverleg bestennmingsplan Snakkerburen - de Doarpstun 

Geacht college, 

Gemeente Leeuwarden 
Obev. J/N 

Termijnkalender: 

•-3 
Bijl. 

•1 8 MRT 2015 
Dienst Afdalins Par. Datum Kopie 

Op 12 februari 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op 
de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan "Snakkerburen - de Doarpstun" 
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Het bestemmingsplan legt de bestaande feitelijke situatie vast en biedt ruimte voor een nog op te 
richten gebouw (educatiepaviljoen). 

Externe veiligheid 
Hieronder is een uitsnede van de risicokaart opgenomen. Hieruit blijkt dat er geen risicovolle 
activiteiten op het plangebied van invloed zijn. De risicobronnen in de omgeving liggen op ruime 
afstand. 

M e i ï n o a r f o a r ü t 



ESITANDWEER C)^ 
Fryslan 

Brandweer Fryslan ziet dan ook geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan 
opmerkingen te plaatsen in het kader van externe veiligheid. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten 
zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (CRnvgs) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het 
plangebied van invloed zijn. 

Digitale veiligheidstoets 
Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslên moet worden voorgelegd, 
verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiliqheidstoets.nl). 
Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is per e-mail aan u toegezonden. 

Repressief advies 
Brandweer Fryslan heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod 
die van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden. 
Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basis brandweerzorg, ziet 
Brandweer Fryslan af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S. 
Veerbeek van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 8912. 

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslên, 
voor deze 

ing. G.C. Kuntz 
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslan 

Meiïnoar foarüt 



Jump to Navigation

Advies_1
Project: Voorontwerpbestemmingsplan Snakkerburen - de Doarpstun

Datum: 10-3-2015

Naam bedrijf/instelling:    Brandweer Fryslân   

Telefoon:  088 22 98 912   

Adres:    Postbus 612 8901 BK Leeuwarden   

Postcode:    8901 BK   

Plaatsnaam:    Leeuwarden   

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

Inhoud toets

In de toets heeft u aangegeven dat er in of in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichting of 

buisleiding is gelegen of mogelijk wordt gemaakt. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats in of 

nabij het plangebied. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt ook niet mogelijk gemaakt. Externe veiligheid is 

daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de 

orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslân niet om advies te vragen.

Acties

Indien het plan een ontwikkeling mogelijk maakt, is het aan te raden het plan ter advisering aan te bieden 

aan Brandweer Fryslân. Op deze manier stelt het bevoegd gezag de Brandweer in staat tot het geven van 

een vrijblijvend repressief advies.

In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit 

advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

Externe veiligheidsparagraaf

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);

http://www.veiligheidstoets.nl/node/22


- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);

- het gebruik van luchthavens.

 Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico?s voor de burger door bovengenoemde 

activiteiten.

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de 

volgende besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden: 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS);

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;

- transportroutes van gevaarlijke stoffen;

- buisleidingen.

 Binnen of buiten het bestemmingsplan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig 

waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving 

betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de 

resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.

Brandweer Fryslân

Tel:  088 229 8900 

Mail:  risicobeheersing@brandweerfryslan.nl 

Adviesaanvragen per bovenstaand emailadres, via omgevingsloket online of schriftelijk op onderstaand 

adres.

Brandweer Fryslân

Postbus 612

8901 BK LEEUWARDEN

Contactpersonen Brandweer Fryslân voor vragen of (voor)overleg:

Samira Veerbeek

s.veerbeek@brandweerfryslan.nl

 Rutger de Groot

r.degroot@brandweerfryslan.nl

 Albert Hofman

a.hofman@brandweerfryslan.nl

  

http://www.veiligheidstoets.nl/node/16
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Kaspers, Michiel

Van: MH.Mudde@mindef.nl

Verzonden: vrijdag 13 februari 2015 15:34

Aan: Kaspers, Michiel

Onderwerp: RE: Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro bestemmingsplan Snakkerburen  de Doarpstun

Geachte heer Kaspers, beste Michiel, 

Dank voor toezending van dit  voorontwerpbestemmingsplan. 

Het plan geeft mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

 

met vriendelijke groet,  

drs. M.H. (Rien)  Mudde 
.......................................................................  
Cluster Ruimte  l  Sectie Beheer & Omgevingsmanagement  

Afdeling Expertise & Realisatie Defensie  l  Directie Vastgoedbeheer       
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties      

Dr. Stolteweg 40 | 8025 AX Zwolle 
Postbus 90004 | 3509 AA Utrecht| MPC 55A  
........................................................................  
T 06 533 620 85 | 038 4572338 
mh.mudde@mindef.nl  
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014  
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de  
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed  en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.  

 

 

 

 

From: Kaspers, Michiel [mailto:michiel.kaspers@leeuwarden.nl]  

Sent: donderdag 12 februari 2015 9:11 

To: provincie@fryslan.nl; %Plannen, CDC/DVD/DN/ROM; info@wetterskipfryslan.nl; Risicobeheersing 

Brandweerfryslan; OIV Brandweer 
Cc: R.deGroot@brandweerfryslan.nl; s.veerbeek@brandweerfryslan.nl; Mudde, MH, Drs., CDC/V&B/DVD/DIR 

E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Subject: Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro bestemmingsplan Snakkerburen  de Doarpstun 

 
Geachte dames, heren, 
 
Overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro plegen wij overleg met u over het voorontwerp bestemmingsplan Snakkerburen –
De Doarpstun. Het bestemmingsplan treft u als bijlage in pdf aan.  

 
Uw (eventuele) reactie zouden wij graag uiterlijk 12 maart 2015 ontvangen.  
 
Alvast onze hartelijke dank. 
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Michiel Kaspers 

Adviseur planontwikkeling / 

ruimtelijke ordening 

 

Sector Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Inrichting 

 

Telefoon (058) 750 5461 

mkaspers@leeuwarden.nl 

Maandag – donderdag aanwezig 

Gemeente Leeuwarden 

Oldehoofsterkerkhof 2 

Postbus 21000 

8900 JA Leeuwarden 

 

Telefoon 14058 

http://www.leeuwarden.nl 

@Gemeente_Lwd 

   

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 

met risico's verbonden aan het electronisch verzenden van berichten. 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 

transmission of messages. 



College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leeuwar(den 
Postbus 21000 
8900 JA LEEUWARDEN 

Leeuwarden, 24 februari 2015 
Verzonden, 

provinsje fryslan 
provincie fryslan ^ 

postbus 20120 

8900 hm leeuwarden 

tweebaksmarkt S2 

telefoon; (058) 292 59 25 

telefax: (058) 292 51 25 

I 9 www.fryslan.nl 

n O <•*••• provincie(a;fryslan.nl 

www.twitter.com/provfryslan 

Ons kenmerk 
Afdeling 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

Gemeente Leeuwarden 

Obev. J/N _.1 
Termijnk.al5 Bi,!. 

3 0 ^ 
l i 

2 B FEB 2015 

Dienst Afdeling Pai Datum Kopie 

2 5 FEB. 2015 
01197572 
Stêd en Plattelan 
G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.nl 

: voorontwerp bestemmingsplan Snakkerburen-De Doarpstün 

WH 

ö 

O 
u 

Geacht college, 

Op 12 februari 2015 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

Met het plan zijn geen provinciale belangen in het geding. 

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van Gedeputeerde Staten, 

Mw. drs. G.T. de Vries 
Wnd. Hoofd Team Ruimte 
Afdeling Stêd & Plattelan 

1 / 1 Ons kenmerk: 01197572 
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Kaspers, Michiel

Van: Jelly van der Kloet <jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl>

Verzonden: vrijdag 27 februari 2015 14:29

Aan: Kaspers, Michiel

CC: Jeannet Bijleveld

Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Snakkerburen  de Doarpstun

Geachte heer Kaspers, 

  

Op 12 februari ontvingen wij de bekendmaking van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan 

voor de Doarpstun te Snakkerburen. In deze e-mail geven wij onze reactie op dit plan.  

  

Het plan heeft een beperkte invloed op het watersysteem. Dit is ook gebleken uit de watertoets. Het bijbehorende 

wateradvies heeft u opgenomen als bijlage bij de Toelichting. Wij gaan er vanuit dat bij de uitvoering de adviezen 

opgevolgd worden. Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

  

  
Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet, 

  

Jelly van der Kloet 

Medewerker Cluster Plannen 

Werkdagen: ma | di | wo | do  

  

  
Wetterskip Fryslân 
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden  

T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl   

  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

  
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 

niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 

verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 

worden ontleend.  

  

Van: Kaspers, Michiel [mailto:michiel.kaspers@leeuwarden.nl]  

Verzonden: donderdag 12 februari 2015 9:11 

Aan: provincie@fryslan.nl; plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl; Info; Risicobeheersing Brandweerfryslan; OIV 
Brandweer 

CC: R.deGroot@brandweerfryslan.nl; s.veerbeek@brandweerfryslan.nl; MH.Mudde@mindef.nl 
Onderwerp: Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro bestemmingsplan Snakkerburen  de Doarpstun 

  
Geachte dames, heren, 
  
Overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro plegen wij overleg met u over het voorontwerp bestemmingsplan Snakkerburen –
De Doarpstun. Het bestemmingsplan treft u als bijlage in pdf aan.  

  
Uw (eventuele) reactie zouden wij graag uiterlijk 12 maart 2015 ontvangen.  
  
Alvast onze hartelijke dank. 
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AANGETEKEND 
College van burgemeester en wetliouders van de 
gemeente Leeuwarden 
Postbus 21000 
8900 JA LEEUWARDEN 

Lx c. f 

2 9 APR 2015 

Ons kenmerk 

Uw kenrrierk 

2015011913-02 

Behandeld door mw. mr.A. Post 
Afwezig op woensdag en donderdag 

Doorkiesnummer (033) 43 42 580 

Faxnummer (033) 43 42 170 

E-mail A.Post@arag.nl 

Onderwerp: Zienswijze AWB ontwerpbestemmingsplan Snakkerburen-De Dopstuin 

Leusden, 28 april 2015 

Geaciit College, 

Namens cliënten, de heer A.J. Kaller en mevrouw P. Van der Laan, wonende aan de Oan 'e Dijk 32 te 

(9083 AE) Snakkerburen, breng ik hierbij een zienswijze naar voren tegen het ontwerpbestemmingsplan 

Snakkerburen - De Doarpstün dat tot en met 6 mei 2015 ter inzage ligt. 

Cliënten brengen de navolgende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren. Niet dan wel 

niet volledig is rekening gehouden met de belangen van de direct-omwonenden, omwonenden en andere 

dorpsbewoners. Cliënten benoemen hiervoor de volgende punten: 

zonder overleg en zonder inspraak is het bestuur van de Stichting Dorpstuin Snakkerburen in okto

ber 2015 begonnen met de bouw van een vast openluchttheater voor ca., 164 toeschouwers in de 

Dorpstuin. Voor sommige omwonenden is dit theater gelegen op een afstand van ongeveer 20 me

ter van de woonkamers, slaapkamers en andere gebouwen; 

dit theater zal nu en in de toekomst zorgen voor een niet te tolereren geluidsoverlast, ontstaan door 

concerten, theatervoorstellingen en dergelijke; 

de direct-omwonenden wensen daarom dat het theater wordt verplaatst naar de oostzijde van de 

tuin. Het stichtingsbestuur heeft op maandag 13 april jl. verklaard het theater te verplaatsen. Om 

een bindende afspraak te realiseren is het noodzakelijk dat de nieuwe locatie wordt opgenomen en 

ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan. En dat met de verplaatsing een aanvang wordt ge

maakt na de laatste voorstelling van het openluchtspel 2015; 

ARAG SE Nederland • Postbus 230, 3830 AE LEUSDEN • Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden • 1 ( 0 3 3 ) 4 3 42 342 • F (033) 43 42 300 

www.ARAG.nl • IBAN NL38 RABO 0385 2844 38 • BIC RABONL2U • Incassant ID NL87ZZZ557941730000 BTW NL851862731B01 • KvK 55794173 

ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland) 

^ ARAG is in het bezit van het Keurmerlc Klantgericht Verzekeren. 
/ Kijk voor meer informatie op www.keurmerkverzekeraars.nl 
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Ons kenmerk 2015011913-02 

verdere uitbreiding van activiteiten zal leiden tot meer overlast van geparkeerde auto's en andere 

voertuigen. Omdat er nog geen concrete plannen zijn overlegd om het parkeerprobleem op te los

sen is ook dit een reden geen goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan. Snakkerburen is 

maar op één wijze te bereiken voor alle verkeer en hulpdiensten. De toegangsweg is doodlopend 

en op diverse punten zo smal dat passeren niet mogelijk is. Gevreesd wordt voor grote problemen 

bij calamiteiten tijdens evenementen en activiteiten; 

in het huidige bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan staat vermeld dat het storten van 

puin verboden is; volgens mededeling van het bestuur van de tuin is er ruim 100 ton puin gestort 

voor de realisatie van het theater. Uit niets blijkt dit is gebeurd met toestemming en met een schone 

grondverklaring; 

in de inleiding van het bestemmingsplan wordt benoemd dat er sprake is van een gemeenschappe

lijke tuin door - en voor de inwoners van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Dit was inderdaad de 

oorspronkelijke bedoeling van de inwoners. Bij de beoordeling van dit ontwerpbestemmingsplan 

mag daarvan niet meer worden uitgegaan. In de afgelopen jaren zijn diverse uitbreidingen en 

schaalvergrotingen doorgevoerd zonder instemming van dorpsbewoners en bestuursleden. Het ge

volg daarvan is dat diverse vrijwilligers, dorpsbewoners en bestuursleden zijn afgehaakt en er niet 

meer kan worden gesproken over een gemeenschappelijk project. Ook het jaarplan 2015 geeft 

daarover een heel duidelijke indicatie. Vrijwilligers en aspirant bestuursleden dienen zich te confor

meren aan de doelstelling (welke niet geheel duidelijk is) en aan de juridische structuur van de 

stichting. Geen vereniging dus, waardoor geen leden en geen inspraak. 

Samenvattend zijn cliënten van oordeel dat hun woonomgeving ernstig wordt aangetast, mede door aantas

ting van de privacy en verkeersveiligheid. 

Ik verzoek u dan ook het bestemmingsplan -conform vorenstaande zienswijzen - aan te passen. Cliënten 

behouden zich nadrukkelijk het recht voor om deze zienswijze nog nader aan te vullen c.q. toe te lichten. 

Ik verzoek u vriendelijk altijd het boven deze brief genoemde kenmerk in uw correspondentie te vermelden 

Hoogachtend, 

AI=IAG Rechtsbijstand 

IVIw. mr. A. Post 

Medewerker Rechtshulp 

ARAG SE Nederland Postbus 230, 3830 AE LEUSDEN • Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden • T (033) 43 42 342 • F (033) 43 42 300 
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ochmea 

f>ERTELEF/\)C 
Aan de gemeenteraad 

Fax:058-215 3949 

) Stichting Achmea Rechtsbijstand 
Postbus 4116 
7320 AC Apeldoorn 

Lange Matitslraat 26 
Leeuwarden 

Telefoon 088 462 3700 
Fax 088 462 2799 

klan1enservice@achmearechtsbijstand.nl 
www.achniearecht5bijsfand.nl 

Datum 
29 april 2015 

Onderwerp 
zienswijze ontwerpbestemmingspian 

Snakkerburen - de Dorpstuin 

Ons zaaknummer 
R2107B1076 

Uw kenmerk 

Behandokl door 
de heer mr W. Visser 

Geachte heer, mevrouw. 

U heen het ontwerpbestemmingspian Snakkerburen - de Dorpstuin ter Inzage gelegd. De heer en 
mevrouw De Vries en de heer en mevrouw Veenstra. wonende te Snakkeburen aan respec^evelijk 
Oan 'e Dyk 34 en 30A vroegen ons om hun zienswijze over hel onhA«rp aan u voor te leggen. Ik doe 
dat in deze brief. 

Cliënten zijn onlangs verrast door het bouwen van een pennanent openluchttheater op een locatie, in 
het plangebied, zeer nabij hun woningen. 

Over de gerezen situatie zijn omwonenden in overleg mei het stk^tingsbestuur getreden en deze 
gesprekken hebben gelukkig tot een pdndpe-overeenslemming geleid. 

Mondeling hebt>en diönten op ambtelijk niveau hun zienswijze te kennen gegeven aan de heer M, 
l^spers. 

In hel onderstaande zet ik die zienswijze niettemin nog graag kort schriftetijk uiteen. 

Het ontwerpbestemmingspian voorziet in een bestemming recreatie voor vrijwel het hele 
plangebied, zodat overal gebruik van de grond voor niet alleen tuinen, inclusief volkstuinen 
en cultuurgrond is toegestaan, maar ook voor sociaal culturele voorzieningen. 

Daarbij is het plaatsen van bouwwerken geen gebouwen zijnde aan geen andere beperking 
onderhevig dan de bouwhoogte van 5 meter, met dien verstande dat het a>llege van 
burgemeester en wethouders bevoegd is nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve va n onder meer de gebruiksmogelijkheden 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
Kvk 41 038 671 ApeWoorn 
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van de aangrenzende gronden, de mllleusltuatie en de woonsituatie. In de jurisprudentie is 
evenwel een tendens te ontwaren op grond waarvan de mogelijkheden van het college om 
dergelijke aanwijzingen te geven beperkt is tot die gevallen die bij het vaststellen van het 
plan redelijkerwijze niet konden worden voorzien. Nu al een openluchttheater is gebouwd, 
kan die onvoorzienbaarheid mogelijk In twijfel worden getrokken, reden om daarbij 
rekening te houden bij het vaststellen van het plan. 

Een openluchttheater kan in beginsel als bouwwerk geen gebouw zijnde overal worden 
opgericht. Alleer> al gelet op het feit dat zo'n bouwwerk moet worden geschaard onder SBI-
code 9321, waarbij milieucategorie 4.2 hoort, zodat ingevolge de VNG richtafstanden 
bedrijven en milieuzonering geldt dat vcor een dergelijk functie een richtafstand van 30 
meter voor geur, 10 meter voor stof en 300 meter voor geluid in acht moet worden 
genomen, maakt naar de mening van cliënten voldoende duidelijk dat zo'n bouvtrwerk niet 
overal in het plangebied toelaatbaar is. De richtafstanden wordt voor de huidige locatie ter 
plaatse van de woningen van cliënten bij lange na niet gehaald. 

Cliënten verzoeken u dan ook om voor het met de heer Kaspers besproken deel van bet 
plangebied niet ook medegebruik voor sociaal culturele voorzieningen toe te staan en het 
ontwerp zo aan te passen dat op de in overleg bepaalde alternatieve locatie de gebouwen 
(zeecontainers) die deel uitmaken van het bouwwerk ook kunnen worden vergund. 

Verzoek 
Namens cliënten vraag ik u het ontwerpbestemmingspian aan te passen tegemoetkomend aan deze 
zienswijze. 

Hebt u i^g vragen? 
Belt uéjh gerust. U kunt mij bereiken via onze Klantenservice op telefoonnummer 088 462 3700. 
Maileh kan natuurlijk ook: klanten8enrfce®aohmearechtsbijstand.nl. Ik wil u vragen altijd ons 
zaakniimmer R210781076te vermelder. 

•W. Visser 
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College van burgemeester en wethouders van de 
Gemeente Leeuwarden 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 

Gemeente Leeuwarden 
Ingekoflieii Q t MEi 

Obev. J/N 

Termijnkalender 

Onderwerp: Zienswijze AWB ontwerpbestemmingsplan Snakkerburen - de Doarpstün 2015 

Snakkerburen, 28 april 2015 

Geacht college. 

Dienst A fde l ing 

m 
Par. t:>a:u Kop ip 

De ondergetekenden ,wonende te Snakkerburen, brengen hierbij een zienswijze naar voren tegen het 
ontwerpbestemmingsplan Snakkerburen - De Doarpstünn dat tot en met 6 mei 2015 ter inzage ligt 

Wij brengen de navolgende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren. Niet dan wel 
niet volledig is rekening gehouden met de belangen van de direct-omwonenden, omwonenden en 
andere dorpsbewoners. Wij benoemen hiervoor de volgende punten: 

zonder overleg en zonder inspraak is het bestuur van de Stichting Dorpstuin Snakkerburen in 
oktober 2015 begonnen met de bouw van een vast openluchttheater voor ca., 164 
toeschouwers in de Dorpstuin. Voor sommige omwonenden is dit theater gelegen op een 
afstand van ongeveer 20 meter van de woonkamers, slaapkamers en andere gebouwen; 
dit theater zal nu en in de toekomst zorgen voor een niet te tolereren geluidsoverlast, ontstaan 
door concerten, theatervoorstellingen en dergelijke; 
de direct-omwonenden wensen daarom dat het theater wordt verplaatst naar de oostzijde van 
de tuin. Het stichtingsbestuur heeft op maandag 13 april verklaard het theater te verplaatsen . 
Om een bindende afspraak te realiseren is het noodzakelijk dat de nieuwe locatie wordt 
opgenomen en ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan. En dat met de verplaatsing een 
aanvang wordt gemaakt na de laatste voorstelling van het openluchtspel 2015. 
verdere uitbreiding van activiteiten zal leiden tot meer overlast van geparkeerde auto's en 
andere voertuigen. Omdat er nog geen concrete plannen zijn ovedegd om het 
parkeerprobleem op te lossen is ook dit een reden geen goedkeuring te geven aan het 
bestemmingsplan. Snakkerburen is maar op één wijze te bereiken voor alle verkeer en 
hulpdiensten. De toegangsweg is doodlopend en op diverse punten zo smal dat passeren niet 
mogelijk is. Gevreesd wordt voor grote problemen bij calamiteiten tijdens evenementen en 
activiteiten; 
in het huidige bestemmingsplan staat vermeld dat het storten van puin verboden is; volgens 
mededeling van het bestuur van de tuin is er ruim 100 ton puin gestort voor de realisatie van 
het theater. Uit niets blijkt dit is gebeurd met toestemming en met een schone grondverklaring; 
in de inleiding van het bestemmingsplan wordt benoemd dat er sprake is van een 
gemeenschappelijke tuin door - en voor de inwoners van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. 
Dit was inderdaad de oorspronkelijke bedoeling van de inwoners. Bij de beoordeling van dit 
ontwerpbestemmingsplan mag daarvan niet meer worden uitgegaan. In de afgelopen jaren 
zijn diverse uitbreidingen en schaalvergrotingen doorgevoerd zonder instemming van 
dorpsbewoners en bestuursleden. Het gevolg daarvan is dat diverse vrijwilligers, 
dorpsbewoners en bestuursleden zijn afgehaakt en er niet meer kan worden gesproken over 
een gemeenschappelijk project. Ook het jaarplan 2015 geeft daarover een heel duidelijke 
indicatie. Vrijwilligers en aspirant bestuursleden dienen zich te conformeren van de 
doelstelling (welke niet geheel duidelijk zijn) en aan de juridische structuur van de stichting. 
Geen vereniging dus, waardoor geen leden en geen inspraak. 



Samenvattend zijn wij van oordeel dat onze woonomgeving ernstig wordt aangetast, mede door 
aantasting van de privacy en verkeersveiligheid. 
Wij verzoeken u dan ook het bestemmingsplan -conform vorenstaande zienswijzen - aan te passen. 
Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om deze zienswijze nog nader aan te vullen c.q. toe te 
lichten. 

Uw correspondentie kunt u richten aan: 

Omwonenden Doarpstün Snakkerburen 
p/a Mw P. Van der Laan 1 - /I O / 
Oan'e Dyk 32, 9083 AE Snakkerburen QOQZ / i j ^ JlAOi 

Hoogachtend, 

O 

OCi\/^ e Lib 

J 3. (I n 

f:' 



dPDoarpstün 
Aan omwonenden van de Doarpstün 

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op woensdag 29 april a.s. om 20.00 uur in het 
Praathüs op de Doarpstün. 

Agenda: 
1. Verslag bijeenkomst op 13 april j. l. (zie hieronder) 
2. Aanvullingen en ideeën op stuk alternatieve plek theater (op 13 april uitgedeeld) 
3. Voortgang: 

Komende zomermaanden alleen nadenken over hoe en wat 
- Vanaf september planning maken en start daadwerkelijke verplaatsing 

4. Rondvraag 

Gemeente Leeuwarden 
Bestuur Doarpstün Snakkerbuorren lngg,̂ „̂ g„ g | 

Verslag van gesprek met omwonenden van de Doarpstün op 13 april 2015. 

Aanwezig zijn: Jan, Antje Aafke, Johan, Gerard, Hanna, Remco, Paula, Otto, Harry, Siebe, 
Klaas, Marijke, Foppe, Theo Velzeboer, Geartsje en later Theo v.d. Molen 

Jan Smeding heel de aanwezigen welkom. Het bestuur heeft Johan, Gerard en Theo V. gevraagd 
aanwezig te zijn als adviseurs van het bestuur. Gerard zal de bijeenkomst voorzitten. 
Gerard voegt het punt brief 31 maart van omwonenden toe aan de agenda. 

Verplaatsing theater 
Duidelijk is dat omwonenden het theater verplaatst willen zien. Deze groep is groter dan voorheen 
duidelijk was. Een lijstje met namen zal aan het bestuur doorgegeven worden. 
Het bestuur heeft besloten dat het theater verplaatst gaat worden mits aan een aantal voorwaarden 
voldaan kan worden. Dit geeft reden tot discussie. Over het punt dat er een nieuwe situatie is 
ontstaan zijn de meningen verdeeld, de nieuwe situatie was er al: het permanente theater. 

Het theater is gebouwd met geld van fondsen, het bestuur is verantwoordelijk voor de besteding 
daarvan. Verplaatsen zal het nodige kosten en dat geld moet er wel komen. Het bestuur wil een 
plan van aanpak schrijven (voorheen voorwaarden) waarin duidelijk wordt hoe het geregeld kan 
worden. 
Omwonenden hebben een gesprek met de gemeente gehad over het bestemmingsplan waarbij 
gebleken is dat het huidige bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Jan zegt toe morgen contact 
op te nemen met heer Kaspers. De bezwaren die ingediend zijn tegen het huidige bestemmingsplan 
zullen vervallen zodra verplaatsing vaststaat. 
Over twee weken zal het plan van aanpak besproken worden met omwonenden. Klaas zegt toe te 
willen helpen, kent mensen in de bouwwereld die wellicht iets kunnen doen. 

Geluidsoverlast 
Wanneer het theater op een andere olek staat zal er geen of weinig overlast meer zijn. 
Dit jaar zal het lepenloftspul plaatsvinden en één extra voorstelling is mogelijk. 



Begrenzing activiteiten 
Het bestuur wil graag een commissie bestaande uit dorpsgenoten van Lekkum, Miedum en 
Snakkerburen om mee te overleggen over activiteiten die de Doarpstün kan organiseren. 
Voor activiteiten die openbaar zijn met versterkte muziek, horeca en meer dan 50 mensen 
trekken moet een vergunning bij de gemeente aangevraagd worden. 

Parkeeroverlast 
Er is overleg met de gemeente en er wordt bekeken of er mogelijkheden zijn. Een strook grond ten 
noorden van de tün wordt als idee naar voren gebracht. 

Brief omwonenden 31 maart 
- Bij de brief aan het bestuur zijn aangepaste notulen geleverd met het verzoek deze te 

ondertekenen. Als notulen niet volledig zijn, graag de omissies bij een volgend gesprek 
aanleveren dan kan daar melding van gemaakt wordt. Besloten wordt dat de notulen van 
vandaag aan alle aanwezigen verstrekt zullen worden. Voorgenomen activiteiten of 
projecten zullen gecommuniceerd worden met omwonenden en naaste buur op het perceel 
met excuus dat dat niet gebeurd is. 
Overleg met grote groepen dorpsbewoners wordt door het bestuur als lastig ervaren omdat 
er dan moeilijk efficiënt vergaderd kan worden. 
Repetitieschema lepenloftspul: is prima aangepast, de huidige regisseur is strak in de 
planning, maar enige uitloop is soms niet te voorkomen. 

- Communicatie naar het dorp. Besloten wordt een gezamenlijk stuk te maken voor de 
Kobbeflecht. Geartsje maakt een opzet en dat wordt dan gezamenlijk besproken. 
Bouw van paviljoen komt t.z.t aan de orde, daarvoor moeten nog tekeningen gemaakt 
worden en vervolgens een bouwA/ergunning aangevraagd. 

Tot slot resumerend: 
Het theater wordt verplaatst voor het volgende seizoen (bestuursbesluit) 
Jan neemt morgen contact of) met gemeente 
Omwonenden denken en/of werken mee 
Bffterp communicatie v/ereist, bestuui' vraagt daar hulp bij 
Gezamenlijk stuk in Kobbeflecht 

- Aanwezigen pleiten voor een prettige omgang met elkaar 
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Bijlage 1  

 

Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Snakkerburen - Dorpstuin 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode vanaf 26 maart 2015 gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen ontvangen. 

 

Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt het gemeentelijke 

commentaar.  

 

Zienswijze 1 

Arag SE Nederland namens de heer A.J. Käller en mevrouw P. van der Laan, Oan ‘e Dyk 32 te 

Snakkerburen.  

 
A.  
Zonder overleg en zonder inspraak is het bestuur van de Stichting Dorpstuin Snakkerburen in oktober 
2015 begonnen met de bouw van een vast openluchttheater voor circa 164 toeschouwers in de 
Dorpstuin. Voor sommige omwonenden is dit theater gelegen op een afstand van ongeveer 20 meter 
van de woonkamers, slaapkamers en andere gebouwen. Dit theater zal nu en in de toekomst zorgen 
voor een niet te tolereren geluidsoverlast, ontstaan door concerten, theatervoorstellingen en 
dergelijke. De direct-omwonenden wensen daarom dat het theater wordt verplaatst naar de 
oostzijde van de tuin. Het stichtingsbestuur heeft op maandag 13 april 2015 verklaard het theater 
te verplaatsen. Om een bindende afspraak te realiseren is het noodzakelijk dat de nieuwe locatie 
wordt opgenomen en ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan. En dat met de verplaatsing een 
aanvang wordt gemaakt na de laatste voorstelling van het openluchtspel 2015. 

 

Reactie: 
Het aanwezige theater is een bouwwerk geen gebouw zijnde en kan in beginsel overal op het 
terrein worden opgericht. Op basis van het huidige bestemmingsplan mogen sociaal culturele 
voorzieningen (waaronder een (muziek)theater) enkel in een gebouw plaatsvinden en daar is op de 
dorpstuin geen sprake van. Abusievelijk is in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen dat de 
totale bestemming recreatie - Dorpstuin gebruikt mag worden ten behoeve van sociaal culturele 
voorzieningen waaronder een (muziek)theater. In overeenstemming met hetgeen is afgesproken 
tussen de omwonenden en het bestuur van de Stichting Dorpstuin Snakkerburen wordt het 
bestemmingsplan aangepast in die zin dat het (muziek)theater, inclusief zeecontainers, wordt 
verplaatst naar de oostzijde van de tuin. Voor het overige worden de gronden uitgesloten van de 
mogelijkheid tot het oprichten van en gebruiken ten behoeve van een (muziek)theater. Het 
bouwvlak is aangepast net als de maximaal op te richten bebouwing per gebied. Het totaal aantal 
te realiseren m² neemt niet toe enkel de locatie waar dit mag worden opgericht (60 m² bij het 
theater welke in mindering is gebracht op de locatie waar nu de containers zijn gesitueerd). Het 
gebruik van de gronden ten behoeve van sociaal culturele doeleinden blijft in stand met 
uitzondering van het gebruik ten behoeve van een (muziek)theater. Dit gebruik is enkel toegestaan 
op de nieuwe locatie van het theater. Op deze manier kunnen de overige gronden nog wel gebruikt 
worden voor educatieve doeleinden zoals voorlichting aan scholen. 

 
B.  

Verdere uitbreiding van activiteiten zal leiden tot meer overlast van geparkeerde auto's en andere 

voertuigen. Omdat er nog geen concrete plannen zijn overlegd om het parkeerprobleem op te 

lossen is ook dit een reden geen goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan. Snakkerburen is 

maar op één wijze te bereiken voor alle verkeer en hulpdiensten. De toegangsweg is doodlopend en 

op diverse punten zo smal dat passeren niet mogelijk is. Gevreesd wordt voor grote problemen bij 

calamiteiten tijdens evenementen en activiteiten. 

 

Reactie: 

Het voorliggende bestemmingsplan legt de bestaande feitelijke situatie vast en biedt daarnaast 

ruimte voor een nog op te richten educatiepaviljoen. Het huidige bestemmingsplan biedt al de 

mogelijkheid tot een (muziek)theater. De gebruiksmogelijkheden worden niet uitgebreid met dit 

bestemmingsplan.  
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In de bestaande (planologische) situatie zijn op het kadastrale perceel (eigendom gemeente 

Leeuwarden) behorende bij de Dorpstuin 17 (openbare) parkeerplekken aanwezig. Op nabij 

liggende percelen (ook in eigendom gemeente) zijn nog eens 18 parkeerplekken aanwezig. Op basis 

van de nota parkeernormen Leeuwarden 2014 (gebaseerd op de CROW publicatie 317 Kencijfers 

parkeren) moet voor volkstuinen een parkeernorm worden aangehouden van 1,5 parkeerplaats per 

10 volkstuinen. Een volkstuin heeft een gemiddelde oppervlakte van 200 m² tot 250 m². De huidige 

(netto) oppervlakte van de dorpstuin bedraagt 13.240 m² wat in houdt dat er tussen de 8 en 10 

parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn voor de dorpstuin. Deze parkeerplaatsen zijn aanwezig in de 

direct omgeving waarmee wordt voldaan aan  de norm. 

 

Op het moment dat er een evenement wordt georganiseerd op de dorpstuin zal de organisator daar 

een evenementenvergunning voor aan moeten vragen bij de gemeente op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening. Bij de aanvraag voor een evenementenvergunning moet een draaiboek 

worden overlegd waarin de organisator met betrekking tot het aspect openbare orde en veiligheid 

dient aan te tonen hoe om te gaan met de extra verkeerstromen en het parkeren ten behoeve van 

het evenement. Dit draaiboek wordt getoetst door de gemeente. Op deze manier wordt er zorg 

voor gedragen dat er ten behoeve van het te organiseren evenement voldoende (tijdelijke) 

parkeergelegenheid is.  

 

C. 

In het huidige bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan staat vermeld dat het storten van 

puin verboden is. Volgens mededeling van het bestuur van de tuin is er ruim 100 ton puin gestort 

voor de realisatie van het theater. Uit niets blijkt dit is gebeurd met toestemming en met een 

schone grondverklaring. 

 

Reactie: 

Uit navraag is inderdaad gebleken dat er door en namens het bestuur van de Stichting Dorpstuin 

Snakkerburen puin is gestort voor de realisatie van het openluchttheater en dat zij hier geen 

vergunning voor hebben aangevraagd bij de gemeente. Het bestuur is zich er inmiddels van bewust 

dat ook voor dergelijke activiteiten een vergunning moet worden gevraagd aan de gemeente wat 

zij in het vervolg ook zal doen. Een toezichthouder van de gemeente Leeuwarden is naar aanleiding 

van de zienswijze ter plaatse wezen kijken. In het theater is menggranulaat en zand toegepast. De 

herkomst van de toegepaste materialen is bekend en de toepassing (op basis van het Besluit 

bodemkwaliteit) ervan is akkoord. 

 

Nu er overeenstemming is tussen de omwonenden en het bestuur van de Stichting Dorpstuin 

Snakkerburen voor verplaatsing en daarmee ook het gebruik van een openluchttheater zullen wij 

hier verder geen actie op ondernemen.  

 

D. 

In de inleiding van het bestemmingsplan wordt benoemd dat er sprake is van een 

gemeenschappelijke tuin door - en voor de inwoners van Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Dit was 

inderdaad de oorspronkelijke bedoeling van de inwoners. Bij de beoordeling van dit 

ontwerpbestemmingsplan mag daarvan niet meer worden uitgegaan. In de afgelopen jaren zijn 

diverse uitbreidingen en schaalvergrotingen doorgevoerd zonder instemming van dorpsbewoners en 

bestuursleden. Het gevolg daarvan is dat diverse vrijwilligers, dorpsbewoners en bestuursleden zijn 

afgehaakt en er niet meer kan worden gesproken over een gemeenschappelijk project. Ook het 

jaarplan 2015 geeft daarover een heel duidelijke indicatie. Vrijwilligers en aspirant bestuursleden 

dienen zich te conformeren aan de doelstelling (welke niet geheel duidelijk is) en aan de juridische 

structuur van de stichting. Geen vereniging dus, waardoor geen leden en geen inspraak. 
 

Reactie: 
De zienswijze gaat in op de verhoudingen tussen het bestuur van de dorpstuin en de inwoners van 
het dorp alsmede de gekozen rechtsvorm. Hetgeen hier wordt gesteld betreft een persoonlijke 
opvatting van appellanten en heeft geen betrekking op de juridisch/planologische inhoud van het 
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bestemmingsplan. Wij nemen kennis van hetgeen appellanten stellen maar zullen hier verder geen 
actie op ondernemen.  
 
E. 

Ik verzoek u dan ook het bestemmingsplan -conform vorenstaande zienswijzen - aan te passen. 

 

Reactie: 

Het bestemmingsplan is aangepast overeenkomstig de zienswijze..  

 

Zienswijze 2 
Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heer en mevrouw De Vries en de heer en mevrouw 
Veenstra. Wonende te Snakkeburen aan respectievelijk Oan 'e Dyk 34 en 30A. 

 

A.  
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een bestemming recreatie voor vrijwel het hele 
plangebied, zodat overal gebruik van de grond voor niet alleen tuinen, inclusief volkstuinen en 
cultuurgrond is toegestaan, maar ook voor sociaal culturele voorzieningen.  
 

Daarbij is het plaatsen van bouwwerken geen gebouwen zijnde aan geen andere beperking 

onderhevig dan de bouwhoogte van 5 meter, met dien verstande dat het college van burgemeester 

en wethouders bevoegd is nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van onder meer de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

de milieusituatie en de woonsituatie. In de jurisprudentie is evenwel een tendens te ontwaren op 

grond waarvan de mogelijkheden van het college om dergelijke aanwijzingen te geven beperkt is tot 

die gevallen die bij het vaststellen van het plan redelijkerwijze niet konden worden voorzien. Nu al 

een openluchttheater is gebouwd, kan die onvoorzienbaarheid mogelijk in twijfel worden 

getrokken, reden om daarbij rekening te houden bij het vaststellen van het plan.  

 
Een openluchttheater kan in beginsel als bouwwerk geen gebouw zijnde overal worden opgericht. 
Alleen al gelet op het feit dat zo'n bouwwerk moet worden geschaard onder SBI-code 9321, waarbij 
milieucategorie 4.2 hoort, zodat ingevolge de VNG richtafstanden bedrijven en milieuzonering geldt 
dat voor een dergelijk functie een richtafstand van 30 meter voor geur, 10 meter voor stof en 300 
meter voor geluid in acht moet worden genomen, maakt naar de mening van cliënten voldoende 
duidelijk dat zo'n bouwwerk niet overal in het plangebied toelaatbaar is. De richtafstanden wordt 
voor de huidige locatie ter plaatse van de woningen van cliënten bij lange na niet gehaald. Cliënten 
verzoeken u dan ook om voor het met de gemeente besproken deel van het plangebied niet ook 
medegebruik voor sociaal culturele voorzieningen toe te staan en het ontwerp zo aan te passen dat 
op de in overleg bepaalde alternatieve locatie de gebouwen (zeecontainers) die deel uitmaken van 
het bouwwerk ook kunnen worden vergund.  
 

Namens cliënten vraag ik u het ontwerpbestemmingspian aan te passen tegemoetkomend aan deze 

zienswijze 

 

Reactie: 
Het aanwezige theater is een bouwwerk geen gebouw zijnde en kan in beginsel overal op het 
terrein worden opgericht. Op basis van het huidige bestemmingsplan mogen sociaal culturele 
voorzieningen (waaronder een (muziek)theater) enkel in een gebouw plaatsvinden en daar is op de 
dorpstuin geen sprake van. Abusievelijk is in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen dat de 
totale bestemming recreatie - Dorpstuin gebruikt mag worden ten behoeve van sociaal culturele 
voorzieningen waaronder een (muziek)theater. In overeenstemming met hetgeen is afgesproken 
tussen de omwonenden en het bestuur van de Stichting Dorpstuin Snakkerburen wordt het 
bestemmingsplan aangepast in die zin dat het (muziek)theater, inclusief zeecontainers, wordt 
verplaatst naar de oostzijde van de tuin. Voor het overige worden de gronden uitgesloten van de 
mogelijkheid tot het oprichten van en gebruiken ten behoeve van een (muziek)theater. Het 
bouwvlak is aangepast net als de maximaal op te richten bebouwing per gebied. Het totaal aantal 
te realiseren m² neemt niet toe enkel de locatie waar dit mag worden opgericht (60 m² bij het 
theater welke in mindering is gebracht op de locatie waar nu de containers zijn gesitueerd). Het 
gebruik van de gronden ten behoeve van sociaal culturele doeleinden blijft in stand met 
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uitzondering van het gebruik ten behoeve van een (muziek)theater. Dit gebruik is enkel toegestaan 
op de nieuwe locatie van het theater. Op deze manier kunnen de overige gronden nog wel gebruikt 
worden voor educatieve doeleinden zoals voorlichting aan scholen. 

 

Het toepassen van een SBI-code (los van het feit of de door appellant gehanteerde SBI-code 9321 

recreatiecentra, vaste kermis correct is) is van toepassing op het moment dat er sprake is van een 

inrichting/bedrijf. Er is sprake van een inrichting als activiteiten structureel plaats vinden. De 

meeste grootschalige evenementen vinden plaats in de binnenstad van Leeuwarden. Met grote 

(muziek)evenementen worden evenementen bedoeld die een geluidsontheffing nodig hebben en 

die, afhankelijk van het tijdstip van uitvoering, meetellen bij te verlenen geluidontheffingen. Er 

mogen per locatie maximaal 12 geluidontheffingen per jaar worden verleend. Het 12- dagen 

criterium is ontstaan door jurisprudentie en is gebaseerd op het uitgangspunt dat de 

geluidsoverlast dan nog incidenteel is te noemen en niet structureel. Het bestuur van de Stichting 

Dorpstuin Snakkerburen heeft aangegeven niet meer dan 12 evenementen per jaar te organiseren 

waarvoor een geluidsontheffing nodig is. De te organiseren evenementen en daarmee het gebruikt 

van het muziek(theater) kunnen hierdoor als incidenteel worden beschouwd waardoor er geen 

sprake is van een inrichting/bedrijf en daarbij behorende SBI-code.  

 

Nu er geen sprake is van structureel gebruik zal per evenement een evenementenvergunning op 

basis van de Algemene Plaatselijke Verordening worden aangevraagd waarbij per evenement wordt 

gekeken naar de milieueffecten op de omgeving zonder dat er een vaste afstand (SBI-Code) van 

toepassing is. Bij een vergunningaanvraag wordt voor het aspect geluid getoetst aan de 

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014. 

 

Het bestemmingsplan is conform de zienswijze aangepast.  

 

Zienswijze 3 
Omwonenden dorpstuin Snakkerburen (8 adressen) 

 

Reactie: 

De zienswijze van de omwonenden dorpstuin Snakkerburen is gelijkluidend aan zienswijze 1. Voor 

beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij dan ook naar zienswijze 1.  

 



Bijlage 2 
 
Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen 
 
Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Ambtshalve wijzigingen van de verbeelding  
Er is geconstateerd dat er een verschil zit tussen de digitale en analoge plankaart. Op de plankaart is 
per gebied aangegeven hoeveel m² bebouwing er in het betreffende gebied mag worden opgericht 
en wat de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt per gebied. Dit zijn twee verschillende 
maatvoeringsaanduidingen.   
 
In de digitaal raadpleegbare kaart blijkt dat er per gebied maar één van de twee 
maatvoeringsaanduidingen getoond wordt terwijl beide getoond hadden moeten worden. Op de 
analoge plankaart is dit wel juist weergegeven.  Deze onjuiste weergave is per abuis ontstaan door 
technische problemen (de validator heeft deze fout niet geconstateerd) bij het omzetten van de 
getekende kaart naar de digitale kaart. In de nu voorliggende versie is deze fout hersteld en worden 
de maatvoeringsaanduidingen volledig en op de juiste wijze weergegeven.  
 
Ambtshalve wijzigingen inzake cultuurhistorie in toelichting, regels en op verbeelding 
Gedurende de totstandkoming van dit bestemmingsplan heeft de provincie Fryslan haar 
Cultuurhistorische Kaart Fryslân 2 (CHK2) geupdate naar aanleiding van recente onderzoeken. Er zijn 
naar aanleiding van deze toevoeging twee kassen in het plangebied toegevoegd aan de kaartlaag 
‘Karakteristieke bouwwerken (niet-woningen)’. Beide kassen hebben de dubbelbestemming 'Waarde 
– Cultuurhistorie’ met een daaraan gekoppelde sloopregeling gekregen. Hiermee is een 
beschermingsregeling voor deze elementen van kracht.  
 
 
 



 

 

Bestemmingsplan Snakkerburen – De Dorpstuin  Vastgesteld 

 

 

 

 



 

 

Vastgesteld bestemmingsplan Snakkerburen - De Dorpstuin 
 
Van 19 november 2015 tot en met 31 december 2015 ligt het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan Snakkerburen - De Dorpstuin met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het dorp Snakkerburen welke ten noorden ligt van 
de stad Leeuwarden. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door woningbouw aan Oan ´e 
Dyk te Snakkerburen. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan agrarisch gebied.  
 
Ontwikkeling 
Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het verzoek van het bestuur van de Dorpstuin om een 
educatiepaviljoen te realiseren. Na de bestemmingsplantoets en inventarisatie ter plaatse blijkt dat 
er op het terrein meer aan omgevingsvergunningplichtige bouwwerken staat dan het huidige 
bestemmingsplan toestaat. Voorliggend bestemmingsplan legt de bestaande feitelijke situatie vast 
en biedt daarnaast ruimte voor het nog op te richten educatiepaviljoen. Het plan vervangt een 
gedeelte van het huidige bestemmingsplan Snakkerburen dat nu nog in dit gebied van kracht is.  
 
Gewijzigde vaststelling 
Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter visie heeft gelegen is geconcludeerd dat op een tweetal 
onderdelen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan noodzakelijk zijn. De 
wijzigingen hebben betrekking op: 
 
 Locatie muziektheater 
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het muziektheater verplaatst naar de oostzijde van 
de tuin waarbij de overige gronden worden uitgesloten van de mogelijkheid tot het oprichten van en 
gebruiken ten behoeve van een (muziek)theater. 
 
 Ambtshalve wijziging verbeelding  
Op de verbeelding staat aangegeven hoeveel m² bebouwing er mag worden opgericht en wat de 
maximum goot- en bouwhoogte bedraagt. Dit zijn twee verschillende maatvoeringsaanduidingen. 
Abusievelijk werd maar 1 van deze twee maatvoeringsaanduidingen getoond.  
 
 Ambtshalve wijzigingen Waarde - Cultuurhistorie 
Gedurende de totstandkoming van dit bestemmingsplan heeft de provincie Fryslân haar 
Cultuurhistorische Kaart Fryslân 2 (CHK2) uitgebreid naar aanleiding van recente onderzoeken. Er 
zijn twee kassen in het plangebied toegevoegd aan de kaartlaag ‘Karakteristieke bouwwerken (niet-
woningen)’. Beide kassen hebben de dubbelbestemming 'Waarde – Cultuurhistorie’ met een daaraan 
gekoppelde sloopregeling gekregen.  
 
Inzage  
Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 

en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure 
 via de websites: 

o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.11002BP00-VG01 

o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
 
Beroep  
Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt 
alleen beroep instellen: 
 Van 20 november 2015 tot en met 31 december 2015; 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt 

ingediend; 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen; 



 

 

 als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 
vaststelling heeft aangebracht. 

 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. Het besluit tot vaststelling 
treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 
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