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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Leeuwarden wil in samenwerking met de provincie Fryslân in het kader van het 
Friese Merenproject de bestaande brug (de ‘Sylsbrêge’) in de Grousterdyk in Jirnsum vervangen 
voor een brug met een doorvaarthoogte van 2,5 meter en een doorvaartbreedte van 7 tot 
(maximaal) 10 meter. De nieuwe brug komt iets noordelijker te liggen dan de bestaande brug. 
Voor de verplaatsing van de brug is reeds een bestemmingsplanprocedure doorlopen, het 
bestemmingsplan Jirnsum Sylsbrêge is hiervoor reeds vastgesteld. 
 
Door de bredere doorvaart van de Sylsbrêge ontstaat een knelpunt bij twee woonarken direct 
ten zuiden van de brug. De gemeente en eigenaren hebben daarom een plan gemaakt om de 
bestaande woonarken iets te verplaatsen, zodat zij geen barrière meer vormen en er een 
veiligere doorvaart ontstaat. Deze ruimtelijke onderbouwing behoort bij de omgevings‐
vergunning om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.  
 

 
Figuur 1.1: globale ligging projectgebied  
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2 Beleid 

2.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat in op het relevante vigerende beleid met betrekking tot de verplaatsing van de 
woonarken. Achtereenvolgens komt aan de orde het beleid op nationaal, provinciaal, regionaal  
en gemeentelijk niveau. 

2.1.1 Nationaal niveau 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking getreden. In de 
SVIR schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De 
SVIR vervangt verschillende nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 
Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Verder 
vervallen met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken uit de Agenda Landschap, Agenda 
Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. 
 
Verantwoording 
De SVIR richt zich op een dusdanig schaalniveau en is als gevolg daarvan ook van een zeker 
(hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders voortkomen voor onderhavige 
ontwikkeling.   
 
Barro 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, ook wel het Barro genoemd, is met de 
aanvulling op 1 oktober 2012 volledig in werking getreden. Het Barro heeft als doel om vanuit 
een concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. Het Barro is het 
inhoudelijke beleidskader van de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen van gemeenten 
moeten voldoen. Dit betekent dat het Barro regels geeft over bestemmingen en het gebruik van 
gronden en zich daarbij primair richt tot de gemeenten. Daarnaast kan het Barro aan de 
gemeenten opdragen om in de bij een ruimtelijke procedure bepaalde zaken uitdrukkelijk te 
motiveren. 
 
De volgende onderwerpen uit het Barro zijn relevant bij ruimtelijke procedures: (1) Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam, (2) Kustfundament, (3) Grote Rivieren, Waddenzee en 
Waddengebied, (4) Defensie, (5) Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, (6) 
Rijksvaarwegen, (7) Hoofdwegen en spoorwegen, (8) Elektriciteitsvoorzieningen, (9) EHS, (10) 
Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en de (11) uitbreidingsruimte van het 
IJsselmeer. 
 
Met het in werking treden van het Barro heeft er ook een wijziging plaatsgevonden van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de Bro is opgenomen dat gemeenten en provincies verplicht 
zijn om in de onderbouwing van een ruimtelijk besluit de zogenaamde 'ladder voor duurzame 
verstedelijking' op te nemen, wanneer een zodanig ruimtelijk besluit een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt.  
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Ladder duurzame verstedelijking 
Per 1 oktober 2012 is in het Bro opgenomen dat gemeenten en provincies verplicht zijn om in de 
onderbouwing van een ruimtelijk besluit de zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking' 
op te nemen, wanneer een zodanig ruimtelijk besluit een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt. Met deze procedure wordt geen nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt, 
waarvoor de ladder aan de orde is omdat het hier slechts het verplaatsen van twee bestaande 
woonarken betreft..  
 
Geconcludeerd kan worden dat Rijksbeleid de voorgestane ontwikkeling niet in de weg staat. 

2.1.2 Provinciaal niveau 

Streekplan Fryslân 2007  
Het beleid inzake de ruimtelijke inrichting van Friesland is in grote lijnen neergelegd in het 
Streekplan Fryslân 2007: ‘Om de kwaliteit fan de romte’. Provinciale Staten van Fryslân hebben 
op 13 december 2006 het Streekplan voor Fryslân vastgesteld. Het streekplan is de schakel 
tussen het abstracte rijksbeleid en het concrete gemeentelijke beleid. Het bovenlokaal belang 
wordt benadrukt bij het in stand houden en verder ontwikkelen van de gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde van de ruimte. Stad en platteland hebben elkaar nodig en 
ondersteunen elkaar. Het doel is een economisch sterk en tegelijkertijd mooi Friesland.  
 
De provincie streeft naar een verdere verbetering en uitbreiding van de toeristisch‐recreatieve 
netwerken en naar versterking van de onderlinge samenhang. De waterlopen bij Jirnsum, waar 
de brug overheen gaat, maken onderdeel uit van het waternetwerk. Naast het bieden van 
voorzieningen voor verblijf en ontspanning, besteedt het streekplan ook aandacht aan het 
opheffen van bestaande barrières. 
 
Verordening Romte Fryslân 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen 
doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen.  In de verordening is geldend provinciaal 
ruimtelijk beleid omgezet in algemeen geldende regels. Het plangebied is op grond van deze 
verordening gelegen in het bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is er geen sprake van een 
ruimtelijke ontwikkeling waarvoor nieuw ruimtebeslag nodig is. Hier worden woonarken enkele 
meters verplaatst voor een veiliger doorvaart. De verordening Romte staat deze verplaatsing niet 
in de weg. 
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Figuur 2.1: bestaand stedelijk gebied. 
 

2.1.3 Gemeentelijk niveau 

Doorde samenvoeging van de gemeente Boarnsterhim met de gemeente Leeuwarden wordt voor 
de beschrijving van het relevante gemeentelijke beleid vooral teruggevallen op het beleid dat de 
voormalige gemeente Boarnsterhim had vastgesteld. 
 

Structuurvisie Boarnsterhim 2018 
Op 9 februari 2010 is de “Structuurvisie Boarnsterhim 2018” vastgesteld. De Structuurvisie geeft 
op hoofdlijnen aan, welke ruimtelijke ontwikkelingen gewenst zijn binnen de gemeente tot 2018. 
In de Structuurvisie wordt niet concreet op alle kernen ingegaan. In de visie wordt geconstateerd 
dat de Sylsbrêge bij Jirnsum een knelpunt vormt in de recreatieve vaarroute. Door de bestaande 
brug te verplaatsen in combinatie met de verplaatsing van de woonarken wordt dit knelpunt 
weggenomen. 
 
Het Friese Merenproject  
Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten, Wetterskip 
Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite en een aantal branche‐ en natuurorganisaties. Het project, 
onder regie van de provincie Fryslân, heeft als doel de provincie als watersportgebied 
aantrekkelijker te maken, waarmee ook de Friese economie gestimuleerd wordt.  
 
De inzet van het Friese Merenproject is zeer breed. Zo wordt er gestreefd naar een forse 
verbetering van de werkgelegenheid in de Friese watersportbranche. Tevens wil Het Friese 
Merenproject de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Fryslân verbeteren, onder meer door 
een betere doorstroming van het autoverkeer en kortere wachttijden voor bruggen en sluizen. 
De doorvaarbaarheid van de Friese wateren wordt verbeterd door werkzaamheden aan de 
waterwegen en het ophogen van vaste bruggen. De Sylsbrêge bij Jirnsum vormt een obstakel in 
de doorvaarbaarheid; de bestaande fietsbrug en brug voor autoverkeer hebben in de huidige 
situatie een hoogte die de doorvaarbaarheid zeer beperkt. Jirnsum ligt aan een vaarroute die in 
de toekomst toegankelijk moet zijn voor boten met een hoogte tot 2,5 meter. Door een nieuwe, 
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hogere brug willen provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden  het recreatieve waterverkeer 
langs Jirnsum verder stimuleren.  
 
Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt past de verplaatsing van de woonarken in het 
gemeentelijk beleid en draagt het bij aan een verbetering van het gebied. 



Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing twee woonarken te Jirnsum  Beschrijving project 
 
projectnummer 269129 
24 juni 2015, revisie 00 
 

 

Pagina 7 van 20

3 Beschrijving project 
In dit hoofdstuk wordt het project beschreven. Daarbij wordt eerst ingaan op de huidige 
kenmerken van het projectgebied, gevolgd door een beschrijving van de nieuwbouwplannen. 

3.1 Huidige situatie 

De Grousterdyk tussen Jirnsum en Grou is een groot knelpunt voor zowel weg‐ als waterverkeer.  
Tegelijkertijd is het een populaire route bij fiets‐ en autoverkeer van en naar de A32 Grou. Door 
de verplaatsing van de brug zal het voor zowel waterrecreanten alsook weggebruikers veiliger en 
overzichtelijker worden.  
 

 
Figuur 3.1: De Sylsbrêge die verplaatst wordt (bron: googlemaps). 
 
De realisatie van een nieuwe brug bij Jirnsum houdt verband met de wens van de provincie en   
gemeente  Leeuwarden om de Kromme Grou geschikt te maken voor met name motorboten met 
een hoogte van maximaal 2,5 meter (‘Middelséhoogte’) naast de sloepen en andere open boten 
die er nu gebruik van maken. Wanneer de doorvaarthoogte van de beide vaste bruggen in de 
autosnelweg A32 over de Kromme Grou ter hoogte van Grou te zijner tijd ook worden verhoogd, 
ontstaat een alternatieve route tussen Leeuwarden ‐  Wergea ‐ Grou ‐ Akkrum  ‐ Sneek, waarmee 
het Prinses Margrietkanaal kan worden gemeden. 
 

 
Figuur 3.2: Zicht op het plangebied vanaf de Sylsbrêge (bron: googlemaps). 
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3.2 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie zullen de woonarken enkele meters in oostelijke richting verplaatst 
worden. Hiervoor wordt de bestaande kade afgegraven over een oppervlakte van ca. 225m².  
Hierdoor ontstaat er een bredere doorvaart die veiliger is dan de huidige. Er hoeven geen bomen 
gekapt te worden voor de verplaatsing. 
 
De nieuwe kades worden uitgevoerd in stalen damwand met een stalen deksloof. De grond 
wordt tot zo ver ontgraven dat de woonarken strak tegen de damwand komen te liggen. De 
woonarken worden vastgelegd met een ankerpaal aan de noordzijde van de ark en een ankerpaal 
aan de zuidwestzijde van de ark. 
De tweede woonark krijgt ten noordwesten ter bescherming een houten remmingwerk voor de 
ark. 
 
Voor het overige zullen er op basis van deze omgevingsvergunning geen aanpassingen gedaan 
worden ten opzichte van de bestaande situatie. 
 

3.2.1 Stedenbouw 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan het verplaatsen van de woonarken worden toegestaan.  
 
Voor kavels 1001 en 1003 geldt dat de bestemming Tuin is toegekend op kavels die ten dienste 
staan van een aangelegen woonark. Met de gewijzigde situatie wordt evenwel het tuindeel 
verkleind en bij 1001 voorzien van een damwand, de opzet blijft ongewijzigd. De wijziging is tot 
stand gekomen in overleg met eigenaren en dorpsbelang. 
 
Het verplaatsen van de woonarken heeft directe relatie met het vernieuwen van de naastgelegen 
Sylsbrege. Met het vernieuwen wordt ook de vaarweg opgewaardeerd. In de huidige situatie 
blokkeren de woonarken deels de doorvaart onder de brug. Het zicht wordt hierdoor gehinderd. 
Het plan voorziet in het opschuiven van de woonarken om zodoende de doorvaart en het zicht 
vrij te maken. De verplaatsing van beide arken is in strijdmet het bestemmingsplan. Voor de 
woonark Leppedyk 1003 betreft het een marginale verschuiving waarbij een ligging langs de 
oever wordt gehandhaafd. De verplaatsing heeft beperkt invloed op aanzicht en beleving en is 
derhalve akkoord. 
 
Waar woonark Leppedyk 1001 nu langs de oever is gesitueerd wordt de woonark in nieuwe 
situatie opgenomen als drijvend bouwwerk binnen de kavel. Het voorkomen van de woonark is 
ongewijzigd en de ark zal ondanks de veranderde positie vanaf het water gelijkwaardig worden 
beleefd. De afstand tot belendingen wordt vergroot. 
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4 Milieu‐ en overige gebiedsaspecten 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de voor het project relevante milieuaspecten in beeld gebracht.  

4.2 Archeologie 

Algemeen 
Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische waarden. 
Nederland heeft dit verdrag geratificeerd en geïmplementeerd in de Monumentenwet.  
Op 1 september 2007 is de wet als onderdeel van de Monumentenwet in werking getreden. Bij 
ruimtelijke ingrepen worden de archeologische belangen in een vroeg stadium in de planvorming 
betrokken. Uitgangspunt bij de zorg voor archeologische waarden is het behoud in de bodem ter 
plekke en planologische bescherming van waardevolle archeologische vindplaatsen. Verder geldt 
het "veroorzakerprincipe". Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel 
verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of voor een behoorlijk onderzoek van eventueel 
aanwezige archeologische waarden. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische materiaal in de bodem (in situ), omdat de bodem doorgaans de beste garantie 
biedt voor een goede conservering. 
 
Onderzoek 
In het geldende bestemmingsplan is geen dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van 
archeologische waarden. Op basis van de archeologische verwachtingskaart van de provincie is 
echter archeologisch onderzoek nodig bij ingrepen van 500m² en meer. De werkzaamheden 
hebben een kleinere oppervlakte zodat archeologisch onderzoek niet nodig is voor deze 
procedure 
 
In het plangebied zijn mogelijk nog restanten aanwezig van een oude sluis. Ondanks dat er op 
basis van de verwachtingskaarten geen onderzoek nodig is worden de werkzaamheden 
uitgevoerd onder archeologische begeleiding. De initiatiefnemer vindt het wenselijk om meteen 
inzicht te hebben in de waarde van eventuele aanwezigheid van de oude sluisonderdelen. 
Daarmee wordt tevens voorkomen dat de werkzaamheden moeten worden stilgelegd als de sluis 
daadwerkelijk aangetroffen wordt tijdens de uitvoering. 
 
Conclusie 
De werkzaamheden die nodig zijn voor de verplaatsing zullen onder begeleiding van een 
archeoloog plaatsvinden. 

4.3 Bedrijven en milieuzonering  

Algemeen 
Vanuit milieu‐oogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een 
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan bijvoorbeeld om ter plaatse van 
een 'gevoelig' object, zoals woningen, een aanvaardbaar geur‐, geluid‐ of veiligheidsniveau te 
realiseren. Deze afstand wordt een milieuzonering genoemd. Een milieuzonering vormt het 
indirecte ruimtegebruik van een milieubelastende activiteit.  
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Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een 
bedrijvenlijst opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhankelijk 
van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen veroorzaken 
(uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. 
Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 6, met bijbehorende 
minimale afstanden tot woongebieden. In de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" is per 
bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, 
geluid en gevaar.  

 
In de directe omgeving van de twee woonarken bevinden zich geen bedrijven die mogelijk 
overlast veroorzaken of omgekeerd.  
 
Conclusie 
Bedrijven en milieuzonering staan de realisatie van deze omgevingsvergunning niet in de weg. 

 

 
4.4 Bodem 

Algemeen 

De tijd dat elke vervuiling moest worden aangepakt ligt achter ons. Belangrijkste criterium hierbij 
is of de vervuiling zodanig is dat er sprake is van risico's voor gezondheid of milieu. Milieurisico's 
(verspreiding en ecologie) komen wel voor, maar meestal gaat het erom dat eventuele 
vervuilingen afstemming vereisen met bepaalde ontwikkelingen. Op dit moment is er sprake van 
een omslag van saneren naar beheren en behoeven alleen de zogeheten "ernstige vervuilingen" 
in meer of mindere mate aangepakt te worden. De maatregelen worden daarbij afgestemd op de 
functie.  

 

Regelgeving 

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel van de 
Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor 
bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van 
verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de 
bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is, 
waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gewenste functie 
bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.  Wanneer ontwikkelingen zich voordoen dient 
een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek 
In opdracht van de provincie Fryslân is door Antea Group in februari ‐ maart 2015 een verkennend 
bodem‐, waterbodem‐ en verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van de brug 
Jirnsumersyl (straatnaam Op'e Syl) en het herinrichtingsgebied Grousterdyk te Jirnsum (zie bijlage 1). 
De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting / reconstructie 
van het terrein. Zo wordt ondermeer de brug vernieuwd. In dit kader dient informatie te worden 
verkregen over de te verwachten grond‐ en materiaalstromen en de bijhorende milieuhygiënische 
kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden (grond, waterbodem, asfalt, fundatiemateriaal). 
 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek, NEN, 2009). Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd op basis 
van de NEN 5720.  
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Het asfaltonderzoek is gebaseerd op het formulier Acceptatie Asfaltgranulaat van 
het NCOB (versie 4.2 ‐ april 2010) en de CROW publicatie 210. Het indicatieve funderingsonderzoek is 
gebaseerd op de richtlijnen zoals beschreven in protocol 1002 van de BRL SIKB 1000. 

 
Bodem (grond en grondwater) 
De grond is over het algemeen geroerd en bevat bijmengingen aan puin / resten baksteen. Onder de 
asfaltverharding is in enkele boringen sprake van funderingslagen. Dit betreft een puin‐ of een 
slakkenlaag en in het geval van boring AS1 een mengsel hiervan. In deze lagen zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. Tevens is plaatselijk brekerzand als fundering toegepast. 
Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen. 
 
Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in de grond maximaal licht verhoogde waarden zijn 
aangetroffen aan enkele zware metalen en PAK. Ook het grondwater bevat slechts enkele licht 
verhoogde waarden (zink, barium en naftaleen). Verder zijn er geen verhoogde waarden 
aangetroffen. 

 
Waterbodem 
De onderzochte waterbodem ter plaatse van monstervak 1 voldoet aan de msPAF en mag vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt op de aangrenzende percelen verspreid worden. De onderzochte 
waterbodem van monstervak 2 voldoet niet aan de msPAF en mag dan ook niet op de aangrenzende 
percelen verspreid worden. 
 
Algemeen geldt dat wanneer toepassen en/of verspreiden (op de water‐ en/of landbodem) niet 
mogelijk of wenselijk is, de baggerspecie afgevoerd dient te worden naar een geschikte 
verwerkingslocatie (bijvoorbeeld een erkende verwerker). 

 
Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten is de bodem niet geheel vrij van verontreinigingen. Er komen 
echter maximaal licht verhoogde waarden voor in de grond en in het grondwater.  
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. De 
onderzoeksresultaten vormen in principe, milieuhygiënisch gezien, geen belemmering voor het 
gebruik van de locatie en de geplande werkzaamheden. 
 
De onderzochte waterbodem van monstervak 2 mag niet op de aangrenzende percelen verspreid 
worden. De onderzochte waterbodem van monstervak 1 mag wel op de aangrenzende percelen 
verspreid worden. Bij toepassing van de baggerspecie op de waterbodem (klasse A en klasse B) geldt 
in het generieke kader het standstill‐beginsel. Dit houdt in dat de ontvangende waterbodemkwaliteit 
niet mag verslechteren. Sinds juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) van kracht 
geworden. Hierin wordt het baggeren beschouwd als een vorm van lozen. Wanneer besloten wordt 
om te baggeren, moet dit worden gemeld in het kader van het Bbi bij Wetterskip Fryslân. 
 
Er dient rekening te worden gehouden met plaatselijk beperkte toepasbaarheid en verspreidbaarheid 
van vrijkomende materialen. In dit kader wordt verwezen naar het gemeentelijke beleid 
(bodemkwaliteitskaarten en bodembeheersplan) en de eisen die een ontvanger / verwerker van 
vrijkomende materialen kan stellen. Specifiek worden de grondstromen “Wonen” en “Industrie”, de 
slakkenlaag onder AS5 en AS6 (indicatief alleen geschikt voor toepassing als IBC bouwstof) en de 
waterbodem genoemd. 
 
Verder dient men in de civieltechnische fase ten aller tijde alert te zijn op bijzonderheden / 
verontreinigde deelgebieden / verontreinigingsspots. Het bodemonderzoek volgens de NEN5740 doet 
geen formele uitspraak over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Hiervoor zijn de NEN5707 / 
NEN5897 (asbestonderzoek in grond respectievelijk puin) ontwikkeld. Tijdens het veldwerk zijn echter 
in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
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De aangetroffen puinfunderingslaag onder de verharding van boring AS2, AS3 en AS4 is beoordeeld als 
relatief recent puingranulaat (na 1993) en wordt niet direct als asbestverdacht aangemerkt. 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. Tijdens de realisatie wordt overeenkomstig bovenstaande 
conclusies gewerkt zodat het aspect bodem geen beperkingen geeft voor de verplaatsing. 

 

4.5 Cultuurhistorie  

Algemeen 

Bij het tot stand komen van een nieuwe ontwikkeling dient beschreven te worden hoe het 
initiatief zich verhoudt in relatie tot de cultuurhistorische waarden in het betreffende gebied. 

 

Regelgeving 

Ter uitvoering van de eerste pijler van Modernisering Monumentenzorg (MoMo) is onder andere 
het Besluit ruimtelijke ordening aangepast. Per 1 januari 2012 schrijft artikel 3.1.6, tweede lid, 
onder a, Bro voor dat gemeenten in de toelichting van het bestemmingsplan of 
omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan een beschrijving 
geven van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.  

 

Onderzoek 

Het dorp Jirnsum ligt in het beekdallandschap van de Boarn en de Mûzel. Beide historische 
waterlopen liggen in en nabij het plangebied. De locatie van de Sylsbrêge heeft een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. Het is van oudsher de plek waar de waterloop De Boarn overgestoken 
wordt. Hier kwamen vroeger de schepen langs die voeren naar Leeuwarden, Stavoren of andere 
provincies. Het is ook de plaats waar de relatieve smalle Boarn overgaat in de bredere Kromme 
Grou, en de plaats waar de kleine waterloop De Mûzel aansluit op de Kromme Grou. 
 
De cultuurhistorische waarde van het plangebied is vooral de locatie zelf. Het perceel Grouw H 65 
bevat restanten van de oude Leppedyk die is aangewezen als rijksmonument nr. 22908 te Grou. 
De ark met huisnummer Leppedyk 1003 wordt verplaatst naar een deel van deze gronden. De 
verplaatsing van de ark is echter zodanig minimaal, dat dit de restanten van de oude dijk niet 
raakt en/of aantast. Op het kaartje hierna is e.e.a. weergegeven. 
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Figuur 4.1: Perceel Grou H65 met Rijksmonument 22908 te Grou. De rode noord‐zuid 
georiënteerde lijn, is de oude Leppedyk. Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland 
 
 
Ook de vroegere bebouwing die hier volgens de cultuurhistorische kaarten van de provincie heeft 
gestaan, is volledig verdwenen. 
 
Op de landschapskaart bij het Bestemmingsplan Buitengebied 2008 staat De Boarn aangeduid als 
een natuurlijke waterloop. Het ingedijkte stroomgebied van de Boorne maakt integraal 
onderdeel uit van het terpengebied. Vrijwel alle terpen en terpresten bevindin zich in dit gebied 
(Jirnsum is ook een terpdorp). Het is een oud kleigebied waar de eerste bewoning plaatsvond.  
Het gebied kenmerkt zich door openheid met een aantal hogere landschapselementen die door 
de mens aangelegd zijn (terpen,dijkjes). 
Het stroomgebied van de Boarn is op basis van kavelgrenzen redelijk goed herkenbaar maar in 
het veld is dit minder zichtbaar en niet strak begrensd. In het landschap is er veeleer sprake van 
geleidelijke grenzen van het stroomgebied naar naastliggende gronden. De geringe 
uitgraving/verbreding van de Boarn zal deze cultuurhistorische waarde dan ook niet aantasten. 
 
 

Conclusie 

Bij de verplaatsing worden de oude restanten van de Leppedyk niet aangetast, Leppeedyk 1003 

(komt wel in het perceel van het rijksmonument te liggen, maar raakt feitelijk de oude restanten 

niet) en de natuurlijke waterloop die De Boarne is wordt wel iets vergraven, maar niet in die 

mate dat dit een negatieve invloed heeft op de cultuurhistorische waarde.  
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4.6 Ecologie 

Algemeen 

Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het beleid en de wetgeving ten 
aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Uitgangspunt is dat met beide geen strijdigheid 
ontstaat. 

 

Regelgeving 

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora‐ en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig gebiedsbescherming 
plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 
'Natuurbeleidsplan' (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de structuurvisie is vastgelegd. 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedsbescherming en soortbescherming:  

Gebiedsbescherming  

De gebiedsbescherming omvat Beschermde Natuurmonumenten aangewezen in het kader van 
de Natuurbeschermingswet 1998, Speciale Beschermingszones (SBZ/Natura 2000) aangewezen in 
het kader van de Vogel‐ en/of Habitatrichtlijn en de Ecologische Hoofdstructuur. De 
gebiedsbescherming van Natura 2000 is sinds oktober 2005 volledig geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is 
op de bescherming van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is 
gebiedspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook 
handelingen buiten een beschermd gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het 
beschermde gebied. Gezien de ingreep en de  de afstand tot het Natura‐2000 gebied de Alde 
Feanen zal het plan geen negatief effect geven. 

Soortbescherming  

De soortbescherming is geregeld in de Flora‐ en faunawet. Deze geldt overal in Nederland. In het 
kader van de Flora‐ en faunawet is een groot aantal plant‐ en diersoorten beschermd. Om bij het 
opstellen van plannen, dan wel bij de uitvoering van de werkzaamheden, rekening te kunnen 
houden met de aanwezige beschermde plant‐ en diersoorten is het noodzakelijk om te weten 
welke soorten in het gebied voorkomen. Indien als gevolg van werkzaamheden ten behoeve van 
ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten worden geschaad, is een ontheffing ex art. 75 
Flora‐ en faunawet noodzakelijk. Deze moet worden aangevraagd bij het ministerie van EZ. Het is 
daarbij van belang om te weten tot welke beschermingscategorie de aanwezige soorten behoren. 
 
Onderzoek 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de verplaatsing van de brug heeft Bugel 
Hajema een verkennend ecologisch onderzoek laten opstellen (zie bijlage 2).   
 
Uit dit onderzoek blijkt het volgende:  

 Er is geen sprake van een effect op beschermd natuurgebied. Binnen het plangebied kan een 
aantal beschermde vissoorten worden verwacht (rivierdonderpad en kleine modderkruiper). 
Het is niet zeker of deze soorten zich binnen het plangebied bevinden. Om hierover 
duidelijkheid te verkrijgen, moet nader onderzoek plaatsvinden. Wanneer blijkt dat de 
vissoorten aanwezig zijn, dient hiervoor een ontheffing van de Flora‐ en faunawet te worden 
verkregen. Deze ontheffing wordt verleenbaar geacht.  
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Indien Wetterskip Fryslân als waterbeheerder een gedragscode hanteert voor het uitvoeren 
van werken waar deze vissoorten een rol spelen en deze gedragscode wordt bij de uitvoering 
van de werken gehanteerd, dan is een ontheffing niet nodig. 

 De Kromme Grou en Boarn vormen een vliegroute voor meervleermuizen. Voor de realisatie 
van de brug gaf dit kaders mee ten aanzien van doorvlieghoogten. Voor de reconstructie is 
het niet nodig omdat de vliegroutes breder worden die benut kunnen worden doordat de 
doorvaart ook breder wordt gemaakt. 
 

In oktober 2013 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde 
vissoorten in het plangebied. Ook dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de verplaatsing 
van de brug. Het is dan ook zeer aannemelijk dat ter plaatse van de woonarken dezelfde 
beschermde diersoorten aanwezig zijn.  Dit vervolgonderzoek is opgenomen als bijlage 3 bij deze 
toelichting. Op basis van het uitgevoerde aanvullend onderzoek komt naar voren dat er zonder 
nadere maatregelen verbodsovertredingen in het kader van de Flora‐ en faunawet ten aanzien 
van bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad aannemelijk zijn. Voor de streng 
beschermde bittervoorn dient hierdoor een ontheffing van de Flora‐ en faunawet verkregen te 
worden. Voor de middelzwaar beschermde kleine modderkruiper en rivierdonderpad geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen als de activiteit wordt uitgevoerd op basis van een 
goedgekeurde gedragscode, zoals de gedragscode van de Unie voor Waterschappen.  
 
Conclusie 
Er is een ontheffing van de Flora en faunawet aangevraagd en inmiddels verleend. De verleende 
ontheffing is als bijlage toegevoegd. Op grond daarvan zijn er geen beperkingen voor de 
uitvoerbaarheid vanuit het aspect Flora en fauna. 

4.7 Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval 
voor de omgeving door: 
•  het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
•  het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 
  spoorwegen); 
•  het gebruik van luchthavens. 
 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
voornoemde activiteiten. De locatie ligt binnen geen enkele veiligheidscontour. Daarnaast is er 
ook geen sprake van veranderende werkzaamheden. Externe veiligheid levert daarom geen 
beperkingen op. 

4.8 Geluid  

Algemeen 

In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies (zoals 
woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail‐ en weg)verkeerslawaai, akoestisch 
onderzoek uitgevoerd dient te worden.  
 
Onderzoek 
Onderzoek naar wegverkeerslawaai en spoorweglawaai kan achterwege blijven indien op het 
tijdstip van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een weg of spoorweg reeds 
aanwezig of in aanleg is en de woningen of andere geluidsgevoelige objecten ook reeds aanwezig 
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of in aanbouw zijn. Bovendien kan het onderzoek binnen het gebied waar een maximale snelheid 
van 30 km/uur geldt zonder meer achterwege blijven.  
 
Het verkeersregiem na aanleg blijft hetzelfde: er is geen aanleiding om te verwachten dat de 
hoeveelheid verkeer toeneemt als gevolg van de vervanging van de brug. Voor de weg in het 
plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Ook na realisatie van de nieuwe brug zal 
deze maximum snelheid gehandhaafd blijven. Een onderzoek naar geluidhinder is op grond van 
de Wgh dan ook niet nodig 
 
Conclusie 
Vanuit het aspect wegverkeerslawaai zijn er geen belemmeringen voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning. 
 

4.9 Kabels en Leidingen 

Planologisch relevante leidingen zijn hoofdgastransportleidingen, hoofdwaterleidingen, 
rioolpersleidingen en optisch vrije paden. In de nabijheid van het perceel is hiervan geen sprake. 
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4.10 Luchtkwaliteit 

Algemeen 

Door de uitstoot van uitlaatgassen door onder andere de industrie en het verkeer komen 
schadelijke stoffen in de lucht. Vooral langs drukke wegen kunnen de concentraties van 
verschillende stoffen zo hoog zijn dat deze de gezondheid kunnen aantasten. Om te voorkomen 
dat de gezondheid wordt aangetast door luchtverontreiniging, dient bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening gehouden te worden met de luchtkwaliteit ter plaatse.  

Regelgeving 

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer. Titel 5.2 Wet milieubeheer handelt over luchtkwaliteit, daarom staat deze ook wel 
bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de 'Wet luchtkwaliteit' en bijbehorende bepalingen en 
hulpmiddelen wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook 
de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden.  

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit 
via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en 
gemeenten werken in het NSL‐programma samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden 
gehaald (overschrijdingsgebieden). De programma‐aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de 
bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is voor 
bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet in 
betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Dit geldt onder andere voor 
woningbouwlocaties die ingeval van één ontsluitingsweg niet meer dan 1.500 nieuwe woningen 
mogen omvatten. Bij twee ontsluitingswegen mogen uitbreidingslocaties niet meer dan 3.000 
woningen bevatten. Voor kantoorlocaties gelegen aan één ontsluitingsweg geldt een bruto 
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m².  

Wanneer projecten wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit dient 
luchtonderzoek uitgevoerd te worden, waarbij getoetst wordt aan de normen. Naast 
bovenstaande is het van belang vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke ordening in beeld 
te brengen of een gebied geschikt is voor de beoogde functie. Een goede luchtkwaliteit is een van 
de randvoorwaarden voor een goede leefomgeving. Daarom is het wenselijk om inzicht te 
hebben in de feitelijke luchtkwaliteitsituatie. 
 
Onderzoek 
Met dit plan wordt de verplaatsing van twee bestaande woonarken mogelijk gemaakt. Het aantal 
woningen neemt dan ook niet toe. Hierdoor zal er geen toe‐ en/of afname van het aantal 
verkeersbewegingen plaatsvinden.  Van verbetering of verslechtering van de luchtkwaliteit in en 
rondom het plangebied is dan ook geen sprake. 
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen beperking voor de uitvoerbaarheid. 
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4.11 Vormvrije m.e.r.‐beoordeling 

Algemeen 

De procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang vroegtijdig 
en volwaardig in de plan‐ en besluitvorming in te brengen. Om de doelstellingen te bereiken, 
wordt voor bepaalde projecten en plannen een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin 
wordt duidelijk welke milieueffecten verwacht worden van het project of plan.  

In Nederland is de m.e.r. geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in 
de vorm van een Amvb (het Besluit milieueffectrapportage). In het Besluit m.e.r. is opgenomen 
voor welke activiteiten de m.e.r.‐(beoordelings)plicht bestaat. Het gaat dan met name om 
activiteiten die aanzienlijke nadelige effecten op het milieu kunnen hebben. Ook kan er sprake 
zijn van een zogenoemde vormvrije m.e.r.‐beoordeling. Dit geldt voor activiteiten die wel worden 
genoemd in het Besluit m.e.r., maar vanwege de omvang van de activiteit (onder de 
drempelwaarde) geen m.e.r.(beoordelings)plicht kent.  

Per 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft 
het indicatief maken van de drempelwaarde in onderdeel D. Dit betekent dat voor activiteiten die 
genoemd staan in het Besluit m.e.r. (bijvoorbeeld woningbouw, kantoren, bedrijven, recreatie, 
etc.) maar onder de gestelde indicatieve drempelwaarden zitten toch een beoordeling nodig is of 
sprake is van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling heet een 
vormvrije m.e.r.‐beoordeling. Inhoudelijk wordt getoetst aan dezelfde criteria als voor een m.e.r.‐
beoordeling (die uitgevoerd moet worden bij activiteiten uit onderdeel D die wel boven de 
drempelwaarden zitten). De enige procedurele verplichting die geldt voor de vormvrije m.e.r.‐
beoordeling is dat het opgenomen moet worden in de toelichting van het betreffende besluit. 
 
Onderzoek 
De verplaatsing van de woonarken met enkele meters is niet een activiteit waarvoor het Besluit 
milieueffectrapportage drempelwaardes geeft. Er is dan ook niet sprake van een ontwikkeling 
waarop dit besluit van toepassing is. 
 
Conclusie 
Er ontstaan geen nadelige milieueffecten door de aanpassing waarvoor een m.e.r.‐beoordeling 
en/of plan MER opgesteld zou moeten worden. 
 

4.12 Waterparagraaf 

Algemeen 
Met de watertoets wordt gewaarborgd dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante, 
ruimtelijke plannen en besluiten. Via de ‘waterparagraaf’ heeft de watertoets inhoudelijk een 
expliciete plaats in de totstandkoming van ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
Onderzoek 
Door de verplaatsing van de woonarken ontstaat er geen toename van het verharde oppervlak in 
het plangebied. Tevens zal het wateroppervlak groter worden, doordat er meer ruimte voor 
water gecreerd wordt. Door de verplaatsing zal er extra water ontstaan van ca. 225m². 
De plannen zijn bovendien in nauw overleg met het Wetterskip ontwikkeld, zodat de inbreng van 

het Wetterskip bij deze plannen optimaal is en het belang van het aspect Water ook voldoende 

aandacht heeft gekregen tijdens de totstandkoming.  
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Conclusie 

De waterhuishouding in het plangebied zal in de nieuwe situatie licht verbeteren en niet voor 
problemen zorgen. Van toename van verharding is geen sprake zodat er geen compensatieplicht 
van toepassing is. 
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

In artikel 3.1.6, sub i van het Besluit op de ruimtelijke ordening is vastgelegd dat inzicht gegeven 
moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkelingen die concreet mogelijk 
gemaakt worden binnen de omgevingsvergunning moeten (economisch) uitvoerbaar zijn en 
gerealiseerd kunnen worden.  
 
De realisatie van de nieuwe brug en ontwikkeling rondom is initiatief van de provincie Fryslân en 
de gemeente, om het recreatieve waterverkeer langs Jirnsum verder te stimuleren en de 
verkeersveiligheid op en rond de brug te vergroten. De gemeente en de provincie Fryslân dragen 
zorg voor de financiële uitvoering van het plan. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid van 
het plan verzekerd. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De ontwerp omgevingsvergunning inclusief de ruimtelijke onderbouwing zijn gedurende zes 
weken ter visie gelegd. Tijdens deze periode bestond voor een ieder de mogelijkheid voor het 
indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
 
 


