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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Voetbalvereniging De Trije Doarpen is van 
complex van Voetbalvereniging De Trije Doarpen (V.V.D.T.D.)
vangen door een kunstgrasveld op een nieuwe l
harding worden aangelegd ten behoeve van 
dorp. 
 
Het vervangen van het huidige sportveld door 
keer-/evenemententerrien is deels in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘B
tengebiet en doarpen’. De locatie heeft hier voor een deel de bestemming ‘Sport 
en voor een deel de bestemming ‘Agrarisch’. 
 
Om het nieuwe kunstgrasveld met parkeer
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de mogelijkheid om af te wijken van het b
stemmingsplan (zie art. 2.12 lid 1a sub 3 Wabo). Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing ve
eist. In een dergelijke ruimtelijke ond
bestemmingsplan, en dient te worden gemotiveerd waarom het realiseren van het kustgrasveld 
met parkeer-/evenemententerrein  past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende 
gebied. 
 
Onderhavig document vormt de benodigde ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van de 
bestemming ten behoeve van de realisatie van het kunstgrasveld met parkeer
/evenemententerrein. 
 
 
1.2 Situering plangebied
Het plangebied ligt ten zuiden van 
adres Martenawei 6 te Koarnjum
• aan de westzijde door de Martenawei;
• aan de oostzijde door de voormalige spoorlijn van Leeuwarden naar Stiens;
• aan de noordzijde door de 
• aan de zuidzijde door een weiland.
 
De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven 
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en doel  
Voetbalvereniging De Trije Doarpen is van plan een kunstgrasveld te realiseren op het spor

Voetbalvereniging De Trije Doarpen (V.V.D.T.D.). Het huidige grasveld wordt ve
vangen door een kunstgrasveld op een nieuwe locatie binnen het complex. Aansluitend zal 

worden aangelegd ten behoeve van parkeren en een evenemententerrein voor het 

vervangen van het huidige sportveld door een nieuw kustgrasveld met ruimte voor een pa
deels in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘B

’. De locatie heeft hier voor een deel de bestemming ‘Sport 
en voor een deel de bestemming ‘Agrarisch’.  

Om het nieuwe kunstgrasveld met parkeer-/evenemententerrein mogelijk te maken biedt de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de mogelijkheid om af te wijken van het b
stemmingsplan (zie art. 2.12 lid 1a sub 3 Wabo). Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing ve
eist. In een dergelijke ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de relatie met het geldende 
bestemmingsplan, en dient te worden gemotiveerd waarom het realiseren van het kustgrasveld 

/evenemententerrein  past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende 

g document vormt de benodigde ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van de 
bestemming ten behoeve van de realisatie van het kunstgrasveld met parkeer-

plangebied  
Het plangebied ligt ten zuiden van Koarnjum tussen de dorpen Jelsum en Koarnjum

Koarnjum. Het plangebied wordt als volgt begrensd: 
an de westzijde door de Martenawei; 
an de oostzijde door de voormalige spoorlijn van Leeuwarden naar Stiens;
an de noordzijde door de Koarnjumervaart; 
an de zuidzijde door een weiland. 

De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1: huidige situatie met 
 
 
1.3 Bijbehorende stukken
In de bijlagen zijn de uitgevoerde onderzoeke
ge opgenomen: 
1. Inrichtingsplan; 
2. Archeologisch onderzoek sportvelden Jelsum;
3. Vooronderzoek NEN 5725;
4. Quickscan ecologie te kappen bomen 
5. Lichthinder rapport Koarnjum.
 
 
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied, relevant beleid van provincie en gemeente en de maa
regelen van het project. In hoofdstuk 3 
en de daaraan verbonden onderzoeken. In hoofd
pelijke uitvoerbaarheid aan bod. 
onderbouwing.

 
huidige situatie met ligging en begrenzing plangebied 

Bijbehorende stukken  
In de bijlagen zijn de uitgevoerde onderzoeken opgenomen. De volgende stukken zijn als bijl

Archeologisch onderzoek sportvelden Jelsum; 
Vooronderzoek NEN 5725; 

scan ecologie te kappen bomen Koarnjum; 
Lichthinder rapport Koarnjum. 

het plangebied, relevant beleid van provincie en gemeente en de maa
regelen van het project. In hoofdstuk 3 is vervolgens ingegaan op relevante omgevingsaspecten 
en de daaraan verbonden onderzoeken. In hoofdstuk 4 komen de economische en maatscha
pelijke uitvoerbaarheid aan bod. Tot slot staat in hoofdstuk 5 de conclusie van deze ruimtelijke 
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n opgenomen. De volgende stukken zijn als bijla-

het plangebied, relevant beleid van provincie en gemeente en de maat-
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an deze ruimtelijke 



 
 

 
 

2 Planbeschrijving

 
2.1 Voorgenomen ontwikkeling
Voetbalvereniging De Trije Doarpen is voornemens om een kunstgrasveld aan te leggen op de 
plaats waar nu het kaatsveld ligt.
veld van De Trije Doarpen. Na de aanleg van een kunstgrasveld beschikt 
Trije Doarpen over een voetbalveld waarvan de gebruiksintensiteit honderd procent is. Waar 
natuurgras gemiddeld 250 uur per seizoen bespeelbaar is is kunstgras dat altijd. Hierdoor ku
nen meer teams gebruik maken van het veld voor trainingen en wedstrijden. 
 
Naast het vervangen van het kaatsveld door een kunstgrasveld is voetbalvereniging De Trije 
Doarpen voornemens om het terrein ten oosten van het te realiseren veld in te richten als pa
keerplaats annex evenemententerrein. 
 

Figuur 2.1: voorgenomen ontwikkeling
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natuurgras gemiddeld 250 uur per seizoen bespeelbaar is is kunstgras dat altijd. Hierdoor ku
nen meer teams gebruik maken van het veld voor trainingen en wedstrijden.  

vervangen van het kaatsveld door een kunstgrasveld is voetbalvereniging De Trije 
Doarpen voornemens om het terrein ten oosten van het te realiseren veld in te richten als pa
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voetbalvereniging De 
over een voetbalveld waarvan de gebruiksintensiteit honderd procent is. Waar 

natuurgras gemiddeld 250 uur per seizoen bespeelbaar is is kunstgras dat altijd. Hierdoor kun-

vervangen van het kaatsveld door een kunstgrasveld is voetbalvereniging De Trije 
Doarpen voornemens om het terrein ten oosten van het te realiseren veld in te richten als par-



 

 
 

2.2 Kunstgrasveld  
Het nieuw aan te leggen kunstgrasveld
mogelijk om het kunstgrasveld op dezelfde plek te realiseren. Er is besloten om het veld nege
tig graden te draaien ten opzichte van het huidige vel
alleen voldoende ruimte voor het nieuwe veld maar er ontstaat tevens ruimte om aan de oos
zijde van het veld verharding 
nementen voor het dorp.  
 
De volgende figuur toont het inrichtingsplan van 
/evenemententerrein. Deze tekening is 
 

Figuur 2.2: inrichtingsplan met locatie kunstgrasveld Sportvelden 
 
Het toekomstige kunstgrasveld heeft een lengte van 100 meter en een breedte van 64 meter en 
zal voornamelijk worden gebruikt door de voetbalvereniging De Trije Doarpen. Voor de realis
tie van het kunstgrasveld en parkeer
de sloot te dempen en een aantal bomen langs de
van de sloot dient er een oppervlakte van 
Tevens dient er 555 m² water te worden gecompenseerd vanwege de toename van verhard
oppervlak (kunstgrasveld en parkeer
aan water worden gecompenseerd.  Deze compensatie zal ten zuiden van het plangebied 
plaatsvinden. 
 
Ook wordt er op de locatie van het aan te leggen kunstgrasveld ee
veer 25 centimeter ontgraven. Dit is nodig om het kunstgrasveld op een ondergrond te kunnen 
leggen die: stabiel, draagkrachtig, egaal en voldoende waterdoorlatend is. De hoogte van het 
kunstgrasveld inclusief onderbouw bedraagt 50 
het maaiveld en de overige 25 centimeter bevindt zich boven het maaiveld. 
 
Aan de noordzijde en zuidzijde van het sportveld (achter de doelen) worden ballenvangers van 
25 meter lang en 5 meter hoog gerealise
matten hekwerk daarboven wordt een net van 3 meter hoog en 25 breed gemonteerd. 
 
Aan de west- en oostzijde van het kunstgrasveld worden in totaal zes lichtmasten met LED ve
lichting geplaatst. Deze lichtinstallatie levert voor de wedstrijden een gemiddelde verlichting
sterkte op van 120 lux NW. Tijdens trainingen kan deze gemiddelde verlichtingssterkte  gedimd 

 
nieuw aan te leggen kunstgrasveld is groter dan het huidige kaatsveld. Hierdoor

mogelijk om het kunstgrasveld op dezelfde plek te realiseren. Er is besloten om het veld nege
tig graden te draaien ten opzichte van het huidige veld. Door het veld te draaien ontstaat er niet 
alleen voldoende ruimte voor het nieuwe veld maar er ontstaat tevens ruimte om aan de oos

aan te leggen ten behoeve van parkeren en het houden van ev

het inrichtingsplan van het nieuwe kunstgrasveld met het parkeer
/evenemententerrein. Deze tekening is tevens als bijlage 1 opgenomen. 

et locatie kunstgrasveld Sportvelden Koarnjum 

rasveld heeft een lengte van 100 meter en een breedte van 64 meter en 
zal voornamelijk worden gebruikt door de voetbalvereniging De Trije Doarpen. Voor de realis

en parkeer-/evenemententerrein is het noodzakelijk om een bestaa
sloot te dempen en een aantal bomen langs deze sloot te kappen. Vanwege het dempen 

van de sloot dient er een oppervlakte van 250 m² aan  open water te worden gecompenseerd. 
water te worden gecompenseerd vanwege de toename van verhard

pervlak (kunstgrasveld en parkeer-/evenemententerrein). In totaal zal er ongeveer 
aan water worden gecompenseerd.  Deze compensatie zal ten zuiden van het plangebied 

Ook wordt er op de locatie van het aan te leggen kunstgrasveld een laag teelaarde van ong
25 centimeter ontgraven. Dit is nodig om het kunstgrasveld op een ondergrond te kunnen 

stabiel, draagkrachtig, egaal en voldoende waterdoorlatend is. De hoogte van het 
kunstgrasveld inclusief onderbouw bedraagt 50 centimeter. De helft hiervan bevindt zich onder 
het maaiveld en de overige 25 centimeter bevindt zich boven het maaiveld.  

Aan de noordzijde en zuidzijde van het sportveld (achter de doelen) worden ballenvangers van 
25 meter lang en 5 meter hoog gerealiseerd. De onderste 2 meter bestaat uit een dubbelstaa
matten hekwerk daarboven wordt een net van 3 meter hoog en 25 breed gemonteerd. 

en oostzijde van het kunstgrasveld worden in totaal zes lichtmasten met LED ve
installatie levert voor de wedstrijden een gemiddelde verlichting

sterkte op van 120 lux NW. Tijdens trainingen kan deze gemiddelde verlichtingssterkte  gedimd 
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. Hierdoor is het niet 
mogelijk om het kunstgrasveld op dezelfde plek te realiseren. Er is besloten om het veld negen-
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alleen voldoende ruimte voor het nieuwe veld maar er ontstaat tevens ruimte om aan de oost-

en het houden van eve-

het nieuwe kunstgrasveld met het parkeer-

 

rasveld heeft een lengte van 100 meter en een breedte van 64 meter en 
zal voornamelijk worden gebruikt door de voetbalvereniging De Trije Doarpen. Voor de realisa-

noodzakelijk om een bestaan-
. Vanwege het dempen 

gecompenseerd. 
water te worden gecompenseerd vanwege de toename van verhard 

/evenemententerrein). In totaal zal er ongeveer 805 m² 
aan water worden gecompenseerd.  Deze compensatie zal ten zuiden van het plangebied 

n laag teelaarde van onge-
25 centimeter ontgraven. Dit is nodig om het kunstgrasveld op een ondergrond te kunnen 

stabiel, draagkrachtig, egaal en voldoende waterdoorlatend is. De hoogte van het 
centimeter. De helft hiervan bevindt zich onder 

Aan de noordzijde en zuidzijde van het sportveld (achter de doelen) worden ballenvangers van 
erd. De onderste 2 meter bestaat uit een dubbelstaaf-

matten hekwerk daarboven wordt een net van 3 meter hoog en 25 breed gemonteerd.  

en oostzijde van het kunstgrasveld worden in totaal zes lichtmasten met LED ver-
installatie levert voor de wedstrijden een gemiddelde verlichtings-

sterkte op van 120 lux NW. Tijdens trainingen kan deze gemiddelde verlichtingssterkte  gedimd 



 

 
 

worden tot 75 lux NW. Aan ieder
weerszijden van de middenlijn worden twee lichtmasten geplaatst de overige vier masten wo
den ieder vier meter vanaf de achterlijn geplaatst. De hoogte van de masten bedraagt 15 meter.
 
 
2.3 Parkeer- /evenemententerrein
Jaarlijks vieren de dorpen Koarnjum
huidige sportveld altijd een grote feesttent opgezet waar ongeveer 200 tot 250 dorpsbewoners 
feest in vieren. De gemeente Leeuwarderadeel heeft te kennen gegeven dat naast een nieuw 
kunstgrasveld het plangebied ook ruimte moet bieden voor het plaatsen van deze feesttent. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door tussen de Martenawei en het toekomstige kunstgrasveld
den te bestemmen als evenemententerrein. Hiervoor wordt 
oppervlakte van maximaal1.200 m
evenemententerrein biedt gedurende het jaarlijkse dorpsfeest plaats aan
tent, kermisattracties, diverse spelletjes, straatkaatsen en parkeerruimte voo
het feest. Tevens biedt het evenemententerrein 
viteiten.  
 
Gedurende de rest van het jaar biedt het 
aan ongeveer 52 parkeerplaatsen voor auto’s. Dit is een verbetering ten opzichte van de huid
ge situatie. In de huidige situatie wordt er tijdens trainingen
de Martenawei geparkeerd en op het parkeerterrein aan de oostzijde van de Mar
over de kantine.  In de toekomstige situatie biedt het parkeerterrein voldoende ruimte voor het 
parkeren van alle auto’s. Hierdoor ontstaat er tijdens trainin
dorpsfeest een overzichtelijker  en veiliger situatie op de weg. 
past binnen de vigerende bestemming ‘sport
 
Voor het op- en afrijden van het parkeerterrein wordt aan de noordkant van het terrein, nabij de 
bestaande kantine, een in- en uitrit gerealiseerd. Door de in
parkeerplaats te realiseren wordt voorkomen dat aangrenzende woningen overlast ondervinden 
van het in- en uitrijdend verkeer en de afstand vanaf de parkeerplaats tot aan d
kleinst is. De circa vier parkeerplaatsen die 
vervallen worden ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van het parkeerterrein.
 
Ook onder het toekomstige parkeer
watergang. Deze zal worden gedempt ten behoeve van de aanleg van het terrein.
 
 

worden tot 75 lux NW. Aan iedere zijde van het veld worden drie lichtmasten geplaatst. Aan 
zijden van de middenlijn worden twee lichtmasten geplaatst de overige vier masten wo

den ieder vier meter vanaf de achterlijn geplaatst. De hoogte van de masten bedraagt 15 meter.

/evenemententerrein  
Koarnjum en Jelsum feest. Tijdens het dorpsfeest wordt er bij het 

huidige sportveld altijd een grote feesttent opgezet waar ongeveer 200 tot 250 dorpsbewoners 
feest in vieren. De gemeente Leeuwarderadeel heeft te kennen gegeven dat naast een nieuw 

d ook ruimte moet bieden voor het plaatsen van deze feesttent. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door tussen de Martenawei en het toekomstige kunstgrasveld
den te bestemmen als evenemententerrein. Hiervoor wordt verharding aangebracht met

00 m². Het zuidelijk deel van het terrein blijft onverhard.
gedurende het jaarlijkse dorpsfeest plaats aan onder andere de fees

tent, kermisattracties, diverse spelletjes, straatkaatsen en parkeerruimte voor bezoekers van 
het feest. Tevens biedt het evenemententerrein op jaarbasis ruimte voor nog twee

edurende de rest van het jaar biedt het noordelijk deel van het terrein(zie figuur 2.1)
parkeerplaatsen voor auto’s. Dit is een verbetering ten opzichte van de huid

ge situatie. In de huidige situatie wordt er tijdens trainingen, wedstrijden en het dorpsfeest langs 
de Martenawei geparkeerd en op het parkeerterrein aan de oostzijde van de Mar

In de toekomstige situatie biedt het parkeerterrein voldoende ruimte voor het 
parkeren van alle auto’s. Hierdoor ontstaat er tijdens trainingen, voetbalwedstrijden 

een overzichtelijker  en veiliger situatie op de weg. De aanleg van het parkeerterrein 
past binnen de vigerende bestemming ‘sport-sportvelden’. 

en afrijden van het parkeerterrein wordt aan de noordkant van het terrein, nabij de 
en uitrit gerealiseerd. Door de in- en uitrit op de plek van de huidige 

te realiseren wordt voorkomen dat aangrenzende woningen overlast ondervinden 
en uitrijdend verkeer en de afstand vanaf de parkeerplaats tot aan d

De circa vier parkeerplaatsen die door het aanleggen van de in- en uitrit komen te 
vervallen worden ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van het parkeerterrein.

Ook onder het toekomstige parkeer-/evenemententerrein bevindt zich in de huidige situatie een 
watergang. Deze zal worden gedempt ten behoeve van de aanleg van het terrein.
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zijde van het veld worden drie lichtmasten geplaatst. Aan 
zijden van de middenlijn worden twee lichtmasten geplaatst de overige vier masten wor-

den ieder vier meter vanaf de achterlijn geplaatst. De hoogte van de masten bedraagt 15 meter. 

feest. Tijdens het dorpsfeest wordt er bij het 
huidige sportveld altijd een grote feesttent opgezet waar ongeveer 200 tot 250 dorpsbewoners 
feest in vieren. De gemeente Leeuwarderadeel heeft te kennen gegeven dat naast een nieuw 

d ook ruimte moet bieden voor het plaatsen van deze feesttent. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door tussen de Martenawei en het toekomstige kunstgrasveld de gron-

gebracht met een 
Het zuidelijk deel van het terrein blijft onverhard. Het totale 

onder andere de feest-
r bezoekers van 

nog twee andere acti-

(zie figuur 2.1) ruimte 
parkeerplaatsen voor auto’s. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidi-

en het dorpsfeest langs 
de Martenawei geparkeerd en op het parkeerterrein aan de oostzijde van de Martenawei tegen-

In de toekomstige situatie biedt het parkeerterrein voldoende ruimte voor het 
voetbalwedstrijden en het 

De aanleg van het parkeerterrein 

en afrijden van het parkeerterrein wordt aan de noordkant van het terrein, nabij de 
plek van de huidige 

te realiseren wordt voorkomen dat aangrenzende woningen overlast ondervinden 
en uitrijdend verkeer en de afstand vanaf de parkeerplaats tot aan de kantine het 

en uitrit komen te 
vervallen worden ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van het parkeerterrein. 

ch in de huidige situatie een 
watergang. Deze zal worden gedempt ten behoeve van de aanleg van het terrein. 



 
 

 
 

3 Huidige situatie

3.1 Gebieds beschrijving
Het plangebied is gelegen in het Kleigebied Oostergo en bevindt zich op de brede k
die langs de voormalige Middelse ligt.
kom van het terpdorp Jelsum en op de grens van het naburige terpdorp 
zijn onderling verbonden door een hoofd
helft van de 20ste eeuw lintbebouwing ontwikkeld. Het plangebied wordt aan de 
grensd door dit lint. 
 
Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich de kantine van de voetbalvereniging en het 
huidige voetbalveld. Ten noorden hiervan loopt de Cornumervaart. Aan de westzijde van het 
plangebied bevinden zich de voormalige spoorbaan Leeuwarden
Deze Brédyk was een zeekerende dijk 
lân) scheidt. Dit is een belangrijk cultuurhistorisch element in het landschap. 
plangebied is de grond in gebruik als weiland.
 
Het plangebied is momenteel voor een deel in gebruik als sportveld en heeft ook deze beste
ming. Het zuidelijk deel van het plangebied is momenteel in gebruik als weiland en he
agragrische bestemming. Het plangebied wordt in de huidige situatie doorsneden door een 
sloot. 
 
Het plangebied bevindt zich in zijn geheel in de aanvliegroute van de Vliegbasis Leeu
Dit betekent dat de gronden binnen deze zone mede bestemd zijn voor: het vrijhouden van een 
invliegstrook voor de luchtvaart, het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim en 
voor het voorkomen van storing van het radionavigatiesysteem w
landen (Instrument Landing System).
ingegaan. 
 
 
3.2 Vigerend bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan ‘B
gemeente Leeuwarderadeel op 4 juli 2013.

Huidige situatie 

beschrijving  
in het Kleigebied Oostergo en bevindt zich op de brede k

die langs de voormalige Middelse ligt. Het plangebied ligt aan de noordkant van de bebouwde 
kom van het terpdorp Jelsum en op de grens van het naburige terpdorp Koarnjum
zijn onderling verbonden door een hoofdweg. Langs deze weg heeft zich gedurende de eerste 

eeuw lintbebouwing ontwikkeld. Het plangebied wordt aan de 

Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich de kantine van de voetbalvereniging en het 
n noorden hiervan loopt de Cornumervaart. Aan de westzijde van het 

plangebied bevinden zich de voormalige spoorbaan Leeuwarden-Stiens en de Brédyk (N357). 
Brédyk was een zeekerende dijk die het oude land (Aldlân) en het Middelseegebied (Ni

Dit is een belangrijk cultuurhistorisch element in het landschap. Ten zuiden van het 
plangebied is de grond in gebruik als weiland. 

Het plangebied is momenteel voor een deel in gebruik als sportveld en heeft ook deze beste
k deel van het plangebied is momenteel in gebruik als weiland en he

agragrische bestemming. Het plangebied wordt in de huidige situatie doorsneden door een 

Het plangebied bevindt zich in zijn geheel in de aanvliegroute van de Vliegbasis Leeu
Dit betekent dat de gronden binnen deze zone mede bestemd zijn voor: het vrijhouden van een 
invliegstrook voor de luchtvaart, het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim en 
voor het voorkomen van storing van het radionavigatiesysteem waarmee de piloot veilig kan 
landen (Instrument Landing System).  In paragraaf 5.12 wordt nader op dit omgevingsaspect 

Vigerend bestemmingsplan  
Het vigerende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet en doarpen’ is vastgesteld door de raad van de 

euwarderadeel op 4 juli 2013. 
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in het Kleigebied Oostergo en bevindt zich op de brede kwelderwal 
aan de noordkant van de bebouwde 

Koarnjum. Deze dorpen 
t zich gedurende de eerste 

eeuw lintbebouwing ontwikkeld. Het plangebied wordt aan de oostzijde be-

Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich de kantine van de voetbalvereniging en het 
n noorden hiervan loopt de Cornumervaart. Aan de westzijde van het 

Stiens en de Brédyk (N357). 
die het oude land (Aldlân) en het Middelseegebied (Nij-

Ten zuiden van het 

Het plangebied is momenteel voor een deel in gebruik als sportveld en heeft ook deze bestem-
k deel van het plangebied is momenteel in gebruik als weiland en heeft een 

agragrische bestemming. Het plangebied wordt in de huidige situatie doorsneden door een 

Het plangebied bevindt zich in zijn geheel in de aanvliegroute van de Vliegbasis Leeuwarden. 
Dit betekent dat de gronden binnen deze zone mede bestemd zijn voor: het vrijhouden van een 
invliegstrook voor de luchtvaart, het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim en 

aarmee de piloot veilig kan 
In paragraaf 5.12 wordt nader op dit omgevingsaspect 

tengebiet en doarpen’ is vastgesteld door de raad van de 



 

 
 

Figuur 3.1: Fragment plankaart bestemmingsplan ‘B
 
In het vigerende plan heeft het plangebied de bestemming ‘Sport 
Hieronder wordt specifiek ingegaan op deze bestemmingen.
 
Sport – Sportvelden 
Het noordelijk deel van het plangebied heeft in de huidige situatie de bestemming ‘Sport 
Sportvelden’. De voor 'Sport -
• Terreinen ten behoeve van sport

tennisbanen, en daarmee gelijk te stellen voorzieningen, met daaraan ondergeschikt;
• grondgebonden agrarisch medegebruik, het behoud en herstel van de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van steilranden en microreliëf, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van waarde 

 
Naast deze functies zijn binnen de bestemming ‘Sport 
rende gebouwen en overkappingen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, afschermende 
beplanting, andere bouwwerken waaronder lichtmasten.
 
Agrarisch 
Het zuidelijk deel van het plangeb
voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• het agrarisch grondgebruik;
• cultuurgrond. 
 
Hieraan ondergeschikte functies zijn:
• het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhist

rische en archeologische waarden van het agrarisch landschap waaronder begrepen lan
schappelijke openheid en bodembescherming;

• het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur
• doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer; 
• kleinschalige duurzame energiewinning;
• nutsvoorzieningen; 

.1: Fragment plankaart bestemmingsplan ‘Bûtengebiet en doarpen’. 

In het vigerende plan heeft het plangebied de bestemming ‘Sport - Sportvelden’ en ‘Agrarisch’. 
Hieronder wordt specifiek ingegaan op deze bestemmingen. 

delijk deel van het plangebied heeft in de huidige situatie de bestemming ‘Sport 
- Sportvelden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Terreinen ten behoeve van sport- en recreatieve voorzieningen, zoals sportvelden, ijsbanen, 
tennisbanen, en daarmee gelijk te stellen voorzieningen, met daaraan ondergeschikt;

risch medegebruik, het behoud en herstel van de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van steilranden en microreliëf, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van waarde - steilrand/microreliëf", wegen en paden en water.

zijn binnen de bestemming ‘Sport – Sportvelden’ ook toegestaan bijbeh
rende gebouwen en overkappingen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, afschermende 
beplanting, andere bouwwerken waaronder lichtmasten. 

Het zuidelijk deel van het plangebied heeft in de huidige situatie de bestemming ‘Agrarisch’. De 
' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

ondgebruik; 

Hieraan ondergeschikte functies zijn: 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhist
rische en archeologische waarden van het agrarisch landschap waaronder begrepen lan

penheid en bodembescherming; 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en landschapselementen;
doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;  
kleinschalige duurzame energiewinning; 

Huidige situatie 
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Sportvelden’ en ‘Agrarisch’. 

delijk deel van het plangebied heeft in de huidige situatie de bestemming ‘Sport – 
' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

en recreatieve voorzieningen, zoals sportvelden, ijsbanen, 
tennisbanen, en daarmee gelijk te stellen voorzieningen, met daaraan ondergeschikt; 

risch medegebruik, het behoud en herstel van de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van steilranden en microreliëf, ter plaatse van de aanduiding 

steilrand/microreliëf", wegen en paden en water. 

Sportvelden’ ook toegestaan bijbeho-
rende gebouwen en overkappingen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, afschermende 

ied heeft in de huidige situatie de bestemming ‘Agrarisch’. De 

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhisto-
rische en archeologische waarden van het agrarisch landschap waaronder begrepen land-

en landschapselementen; 



 

 
 

• extensief dagrecreatief medegebruik;
• ontsluitingswegen en agrarische kavelpaden;
• openbare fiets- en wandelpaden;
• sloten, poelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen en 
 
Naast deze functies zijn binnen de bestemming ‘Agrarisch’ ook toegesta
de:  
• bedrijfsgebouwen en overkappingen, waaronder koelhuizen en bestaande ondersteunende 

kassen; 
• bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combin

tie met ruimte voor aan-huis
• torensilo's; 
• andere bouwwerken. 
 
Aanduidingen 
In verband met het luchtvaartlawaai en de daaraan hangende eisen vanuit het aanwijzingsb
sluit van de Vliegbasis Leeuwarden en de luchtvaartwetgeving, zijn de geluidscontouren 
Vliegbasis in het bestemmingsplan opgenomen.
volgende aanduidingen: 
• Geluidszone – industrie. Binnen het gebied met de aanduiding 

gen alleen geluidsgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) worden toegestaan, wanneer 
aangetoond is dat de geluidbelasting op de gevels niet hoger is
waarde of de vastgestelde hogere waarde. Dit geldt voor alle onder de aanduiding liggende 
gronden en bestemmingen.

• Geluidszone – luchtvaart 50
tegengaan van een te hoge geluids
luchtvaartverkeer. 

• Luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel
van een invliegstrook voor de luchtvaart.

• Vrijwaringszone - radarverstoringsgebied
houden van een goed radarbeeld van het luchtruim.

• luchtvaartverkeerzone - ILS
voorkomen van verstoring van het ILS systeem van de vliegbasis Leeuwarden.

 
Met inachtneming van de bebouwingsbeperkingen binnen deze geluidszone zijn de gronden 
bestemd voor agrarische doeleinden
lijk deel plangebied). 
 

dagrecreatief medegebruik; 
ontsluitingswegen en agrarische kavelpaden; 

en wandelpaden; 
sloten, poelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen en -partijen;

Naast deze functies zijn binnen de bestemming ‘Agrarisch’ ook toegestaan de 

bedrijfsgebouwen en overkappingen, waaronder koelhuizen en bestaande ondersteunende 

bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combin
huis-verbonden beroepen en/of bedrijven en/of mantelzorg;

In verband met het luchtvaartlawaai en de daaraan hangende eisen vanuit het aanwijzingsb
sluit van de Vliegbasis Leeuwarden en de luchtvaartwetgeving, zijn de geluidscontouren 
Vliegbasis in het bestemmingsplan opgenomen. Op de gronden van het plangebied liggen de 

industrie. Binnen het gebied met de aanduiding geluidszone 
alleen geluidsgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) worden toegestaan, wanneer 

aangetoond is dat de geluidbelasting op de gevels niet hoger is dan de voorkeursgren
waarde of de vastgestelde hogere waarde. Dit geldt voor alle onder de aanduiding liggende 
gronden en bestemmingen. 

luchtvaart 50-55 Ke. Deze aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege het 

invliegfunnel. Deze gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden 
van een invliegstrook voor de luchtvaart. 

radarverstoringsgebied. Deze gronden zijn mede bestemd voor het vr
houden van een goed radarbeeld van het luchtruim. 

ILS Verstoringsgebied. Deze gronden zijn mede bestemd voor het 
voorkomen van verstoring van het ILS systeem van de vliegbasis Leeuwarden.

Met inachtneming van de bebouwingsbeperkingen binnen deze geluidszone zijn de gronden 
bestemd voor agrarische doeleinden (zuidelijk deel plangebied) en sport – sportvelden (noord

Huidige situatie 
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partijen; 

an de daarbij behoren-

bedrijfsgebouwen en overkappingen, waaronder koelhuizen en bestaande ondersteunende 

bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combina-
/of bedrijven en/of mantelzorg; 

In verband met het luchtvaartlawaai en de daaraan hangende eisen vanuit het aanwijzingsbe-
sluit van de Vliegbasis Leeuwarden en de luchtvaartwetgeving, zijn de geluidscontouren van de 

Op de gronden van het plangebied liggen de 

geluidszone - industrie mo-
alleen geluidsgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) worden toegestaan, wanneer 

dan de voorkeursgrens-
waarde of de vastgestelde hogere waarde. Dit geldt voor alle onder de aanduiding liggende 

55 Ke. Deze aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
belasting van geluidsgevoelige objecten vanwege het 

gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden 

gronden zijn mede bestemd voor het vrij-

n zijn mede bestemd voor het 
voorkomen van verstoring van het ILS systeem van de vliegbasis Leeuwarden. 

Met inachtneming van de bebouwingsbeperkingen binnen deze geluidszone zijn de gronden 
sportvelden (noorde-



 
 

 
 

4 Beleidskader

4.1 Provincie 
 
Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit
De provincie ziet het landelijk gebied primair als een gebied voor
functionele relatie mee hebben. Hierbij gaat het vooral om landbouw, recreatie, natuur en w
terberging en bestaande woon
stelt de provincie dat ruimte gezocht 
de landschappelijke inpassing gewaarborgd is. 
 
Het plangebied ligt langs het bebouwingslint tussen de dorpen (bebouwingsclusters) Jelsum en 
Koarnjum in. De provincie streeft
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bebouwingslinten en bebouwingsclusters 
in het landelijk gebied. Zij biedt
van deze linten en clusters onder de randvoorwaarde dat de ruimtelijke karakteristiek herke
baar en beleefbaar blijft. Behoud van voldoende doorzichten en van ritme in massa en ruimte 
vormen hiervan een onderdeel.
functies in de sfeer van natuur
spanning. 
 
Verordening Romte Fryslân,  2011
De Verordening Romte Fryslân regelt die onderwerpen uit het Streekplan 
van de juridische doorwerking en borging in ruimtelijke plannen van gemeenten noodzakelijk is. 
Het onderliggende beleid staat in het Streekplan en enkele andere provinciale plannen.
 
De Verordening Romte stelt dat in een ruimtelijk plan een uitbreidingslocatie aansluit
staand stedelijk gebied wordt toegestaan. Dit geldt ook voor een nieuwe stedelijke functie in of 
aansluitend op een bestaand bebouwingslint met inachtneming van een aantal voorwaarden. 
Een voor dit plan relevante voorwaarde is dat de nieuwe stedel
verdichting van een bebouwingslint en geen afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteit.
 
Het vervangen van het huidige sportveld door een kunstgrasveld  en het daarbij realiseren van 
een parkeer-/evenemententerrein p
significante gevolgen voor de landschappelijke kwaliteiten van het gebied
telijke karakteristiek blijft beleefbaar en herkenbaar.
 
Grutsk op ‘e Romte, 2013 
In Grutsk op ‘e Romte worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal 
belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere 
ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. 
Op deze wijze verwacht de provincie Fryslân de doorwerking van de provinciale belangen in 
ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie binnen Fryslân te borgen.
een kaartbeeld opgenomen met daarop de landschappelijke en cultuurhist
van provinciaal belang zijn. 
 

kader 

Om de kwaliteit fan de romte’, 2007 
De provincie ziet het landelijk gebied primair als een gebied voor functies die hier een ruimtelijk
functionele relatie mee hebben. Hierbij gaat het vooral om landbouw, recreatie, natuur en w
terberging en bestaande woon- en werkfuncties en voorzieningen. Voor andere nieuwe functies

at ruimte gezocht moet worden in of aansluitend aan kernen en dat een go
de landschappelijke inpassing gewaarborgd is.  

Het plangebied ligt langs het bebouwingslint tussen de dorpen (bebouwingsclusters) Jelsum en 
in. De provincie streeft met het toevoegen van passende, streekeigen functies naar 

van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bebouwingslinten en bebouwingsclusters 
Zij biedt ruimte voor het ter plaatse afronden, aanvullen of verdichten 

ze linten en clusters onder de randvoorwaarde dat de ruimtelijke karakteristiek herke
baar en beleefbaar blijft. Behoud van voldoende doorzichten en van ritme in massa en ruimte 
vormen hiervan een onderdeel. Bij toevoeging van passende functies gaat het on
functies in de sfeer van natuur- en landschapsbeheer, recreatie, cultuur, educatie, zorg en

n,  2011 
De Verordening Romte Fryslân regelt die onderwerpen uit het Streekplan Frysl

sche doorwerking en borging in ruimtelijke plannen van gemeenten noodzakelijk is. 
Het onderliggende beleid staat in het Streekplan en enkele andere provinciale plannen.

De Verordening Romte stelt dat in een ruimtelijk plan een uitbreidingslocatie aansluit
staand stedelijk gebied wordt toegestaan. Dit geldt ook voor een nieuwe stedelijke functie in of 
aansluitend op een bestaand bebouwingslint met inachtneming van een aantal voorwaarden. 
Een voor dit plan relevante voorwaarde is dat de nieuwe stedelijke functie leidt tot afronding of 
verdichting van een bebouwingslint en geen afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteit.

Het vervangen van het huidige sportveld door een kunstgrasveld  en het daarbij realiseren van 
/evenemententerrein past binnen het provinciale beleid. De realisatie

de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. De aanwezige rui
telijke karakteristiek blijft beleefbaar en herkenbaar.  

worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal 
belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere 
ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. 
Op deze wijze verwacht de provincie Fryslân de doorwerking van de provinciale belangen in 
ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie binnen Fryslân te borgen.
een kaartbeeld opgenomen met daarop de landschappelijke en cultuurhistorische
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functies die hier een ruimtelijk-
functionele relatie mee hebben. Hierbij gaat het vooral om landbouw, recreatie, natuur en wa-

en werkfuncties en voorzieningen. Voor andere nieuwe functies 
moet worden in of aansluitend aan kernen en dat een goe-

Het plangebied ligt langs het bebouwingslint tussen de dorpen (bebouwingsclusters) Jelsum en 
met het toevoegen van passende, streekeigen functies naar 

van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bebouwingslinten en bebouwingsclusters 
ruimte voor het ter plaatse afronden, aanvullen of verdichten 

ze linten en clusters onder de randvoorwaarde dat de ruimtelijke karakteristiek herken-
baar en beleefbaar blijft. Behoud van voldoende doorzichten en van ritme in massa en ruimte 

n passende functies gaat het onder ander om 
en landschapsbeheer, recreatie, cultuur, educatie, zorg en ont-

Fryslân (2007), waar-
sche doorwerking en borging in ruimtelijke plannen van gemeenten noodzakelijk is. 

Het onderliggende beleid staat in het Streekplan en enkele andere provinciale plannen. 

De Verordening Romte stelt dat in een ruimtelijk plan een uitbreidingslocatie aansluitend op be-
staand stedelijk gebied wordt toegestaan. Dit geldt ook voor een nieuwe stedelijke functie in of 
aansluitend op een bestaand bebouwingslint met inachtneming van een aantal voorwaarden. 

ijke functie leidt tot afronding of 
verdichting van een bebouwingslint en geen afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteit. 

Het vervangen van het huidige sportveld door een kunstgrasveld  en het daarbij realiseren van 
e realisatie heeft geen 

. De aanwezige ruim-

worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal 
belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd. Het doel hiervan is behoud en verdere 
ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door middel van informeren, inspireren en adviseren. 
Op deze wijze verwacht de provincie Fryslân de doorwerking van de provinciale belangen in 
ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie binnen Fryslân te borgen. In figuur 4.1 is 

orische structuren die 



 

 
 

Figuur 4.1: Uitsnede kaart landschappelijke en cultuurhistorische structuren (bron: Grutsk op ‘e 
Romte) 
 
De provincie Fryslân geeft in haar beleid
de kwelderwal dient te worden gerespecteerd; hierbij vindt ze de stapeling van hieronder g
noemde elementen essentieel:
• De ritmiek van de (terp)dorpen als leesbare, afzonderlijke eenheden op de wal met de 

openheid daartussen. De dorpen mogen niet aan elkaa
grootte van de ruimte die tussen de dorpen open moet blijven: de open ruimte staat in ve
houding tot de grootte van het dorp zelf.

• De dorpssilhouetten, met als bakens de kerktorens, moeten herkenbaar blijven zonder dat 
“ruis” ontstaat tussen de dorpsranden en het omliggende landschap; de zichtlijnen die de 
kern van het dorp met het landschap verbinden
randen zijn geen 'muur', maar een homogene structuur en laten de relatie van het 
het landschap eromheen beleefbaar en zichtbaar. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld de 
zichtlijnen en open ruimtes.

• Behouden en beschermen van het reliëf, met de daarin bewaarde archeologische inform
tie, zowel het natuurlijke reliëf als het cult
onzichtbare- archeologische waarden) en het herkenbaar houden van het bochtige karakter 
van het slenken- en prielenpatroon. Op onbebouwde terpen en terpdelen wordt niet g
bouwd. 

Figuur 4.1: Uitsnede kaart landschappelijke en cultuurhistorische structuren (bron: Grutsk op ‘e 

De provincie Fryslân geeft in haar beleid voor het plangebied aan dat het lineaire karakter van 
de kwelderwal dient te worden gerespecteerd; hierbij vindt ze de stapeling van hieronder g
noemde elementen essentieel: 

De ritmiek van de (terp)dorpen als leesbare, afzonderlijke eenheden op de wal met de 
openheid daartussen. De dorpen mogen niet aan elkaar vastgroeien. Referentie voor de 
grootte van de ruimte die tussen de dorpen open moet blijven: de open ruimte staat in ve
houding tot de grootte van het dorp zelf. 
De dorpssilhouetten, met als bakens de kerktorens, moeten herkenbaar blijven zonder dat 

is” ontstaat tussen de dorpsranden en het omliggende landschap; de zichtlijnen die de 
kern van het dorp met het landschap verbinden, dienen gehandhaafd te blijven
randen zijn geen 'muur', maar een homogene structuur en laten de relatie van het 
het landschap eromheen beleefbaar en zichtbaar. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld de 
zichtlijnen en open ruimtes. 
Behouden en beschermen van het reliëf, met de daarin bewaarde archeologische inform
tie, zowel het natuurlijke reliëf als het cultuurhistorische reliëf (dijken, terpen en de 

archeologische waarden) en het herkenbaar houden van het bochtige karakter 
en prielenpatroon. Op onbebouwde terpen en terpdelen wordt niet g
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• Respecteren van de voormalig
 
De plannen voor de realisatie van een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer
/evenemententerrein past binnen het door de provincie Fryslân aangegeven beleid. De Ma
tenawei bevindt zich langs het lint 
aan beide kanten van deze lintbebouwing de open 
doet hier geen afbreuk aan. 
 
 
4.2 Gemeente 
 
Welstandsnota (2011) 
Het gemeentelijke welstandsbeleid is vastgelegd 
nota is een geactualiseerde versie van de welstandsnota uit 2009. Het welstandsbeleid geeft de 
gemeente Leeuwarderadeel de mogelijkheid om cultuurhistorische, stedenbouwkundige en a
cheologische waarden die in een 
spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen.
 
In de welstandsnota zijn onder andere de volgende gebieden onderscheiden: 
• Lintbebouwing bijzonder 

Het beleid in deze linten is geri
bieden worden over het algemeen geen ingrijpende veranderingen verwacht. De welstand
ambitie voor deze gebieden is gericht op het behoud en waar mogelijk het versterken van de 
bestaande en/of gewenste kwaliteit.

• Sport- en groengebied regulier
Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. De nadruk ligt op het respe
teren van de bestaande basiskwaliteit. Incidentele veranderingen worden mogelijk geacht, 
mits deze respect tonen voor het
lingen worden voor deze gebieden niet verwacht.
 

De herinrichting van het sportcomplex en de aanleg van een kunstgrasveld gedeeltelijk op de 
plek van het huidige veld past binnen het beleid van de gemeen
zien van genoemde gebieden. Het bebouwingsbeeld zal niet wezenlijk veranderen aangezien 
slechts een deel van het te realiseren kunstgrasveld buiten de grenzen van het bestaande 
speelveld komen te liggen. Bovendien betreft het een 
niet belemmert. 
 
Woonvisie 2010-2015 
In deze woonvisie staan belangrijke beleidskeuzes voor het wonen in de gemeente, concreet 
voor de komende vijf jaren (2010 
meer dan woningen alleen: er wordt breed gekeken naar het thema wonen, welzijn en zorg, 
leefbaarheid in de dorpen, betaalbaarheid van het wonen, duurzaamheid, samenwerkingska
sen en sturingsmogelijkheden. 
De woonvisie stelt dat de kleine dorpen 
van de gemeente Leeuwarderadeel. Het verbeteren van aanwezige primaire voorzieningen, 
zoals een sportveld kan dit karakter verder versterken.
 
 

Respecteren van de voormalige blokvormige en lineaire structuur van de terpdorpen.
 

De plannen voor de realisatie van een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer-
past binnen het door de provincie Fryslân aangegeven beleid. De Ma
langs het lint tussen de dorpen Koarnjum en Jelsum. De provincie koestert 

aan beide kanten van deze lintbebouwing de open ruimte. De aanleg van het kunstgrasveld 

Het gemeentelijke welstandsbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota (2011). Deze welstand
nota is een geactualiseerde versie van de welstandsnota uit 2009. Het welstandsbeleid geeft de 
gemeente Leeuwarderadeel de mogelijkheid om cultuurhistorische, stedenbouwkundige en a
cheologische waarden die in een bepaald gebied aanwezig zijn te benoemen en een rol te laten 
spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. 

In de welstandsnota zijn onder andere de volgende gebieden onderscheiden:  

Het beleid in deze linten is gericht op het beheer van de bestaande situatie. Voor deze g
bieden worden over het algemeen geen ingrijpende veranderingen verwacht. De welstand
ambitie voor deze gebieden is gericht op het behoud en waar mogelijk het versterken van de 

e kwaliteit. 
en groengebied regulier 

Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. De nadruk ligt op het respe
teren van de bestaande basiskwaliteit. Incidentele veranderingen worden mogelijk geacht, 
mits deze respect tonen voor het reeds aanwezige bebouwingsbeeld. Bijzondere ontwikk
lingen worden voor deze gebieden niet verwacht. 

De herinrichting van het sportcomplex en de aanleg van een kunstgrasveld gedeeltelijk op de 
plek van het huidige veld past binnen het beleid van de gemeente Leeuwarderadeel
zien van genoemde gebieden. Het bebouwingsbeeld zal niet wezenlijk veranderen aangezien 
slechts een deel van het te realiseren kunstgrasveld buiten de grenzen van het bestaande 
speelveld komen te liggen. Bovendien betreft het een speelveld dat de zichtlijnen vanaf de weg 

In deze woonvisie staan belangrijke beleidskeuzes voor het wonen in de gemeente, concreet 
de komende vijf jaren (2010 – 2015), met een doorkijk naar 2020. De woonvisie gaat
dan woningen alleen: er wordt breed gekeken naar het thema wonen, welzijn en zorg, 

in de dorpen, betaalbaarheid van het wonen, duurzaamheid, samenwerkingska
sturingsmogelijkheden.  

De woonvisie stelt dat de kleine dorpen Koarnjum en Jelsum bepalend zijn voor het karakter 
van de gemeente Leeuwarderadeel. Het verbeteren van aanwezige primaire voorzieningen, 
zoals een sportveld kan dit karakter verder versterken. 
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5 Omgevingsaspecten

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staan lokale omgevingsaspecten centraal. Vanuit een gebiedsgericht uitgang
punt worden de thema’s archeologie en cultuurhistorie,
luchtkwaliteit, licht , externe veiligheid
 
In paragraaf 5.13 wordt de m.e.r.
 
 
5.2 Archeologie 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ), in werking 
getreden. Met de WAMZ is een stelsel gerealiseerd waarmee archeologisch erfgoed kan wo
den beschermd en het archeologisch belang kan worden meegewogen in de besluitvorming. 
Om de archeologische waarden in beeld te krijgen is een
gisch veldonderzoek door middel van boringen (IVO
(Archeologisch onderzoek sportvelden Jelsum,inventariserend veldonderzoek Grontmij Arche
logische Rapporten 1443, Grontmij Nederland B.V., februari 2014
inventariserend veldonderzoek (IVO) is het opsporen van eventuele archeologische
sen. 
 
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een middelhoge archeologische verwachting is op 
het aantreffen van archeologische waarden uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. D
ze resten kunnen direct onder de bouwvoor aanwezig zijn.
 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied bestaat uit een bouwvoor op 
natuurlijke Middelzee-afzettingen van lichte tot zware zavel en lichte klei. Er zijn tijdens het 
veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen.
 
Conclusie 
Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied 
geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder arche
logisch voorbehoud worden uitgevoerd. Wanneer bij de werkzaamheden toch archeo
resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding worden gemaakt bij de bevoegde 
overheid. 
 
5.3 Landschap en cultuurhistorie
Vanaf ongeveer 4000 voor Christus stond het plangebied bloot aan het oprukken en terugtre
ken van de zee (zogenaamde tra
en klei uit de zee en veenvorming elkaar af. Het veen is uiteindelijk grotendeels verdwenen of 
bedekt met een laag klei. Tijdens één van de laatste regressieperioden is de Middelsee on
staan.  
 
Ten westen van het plangebied bevindt zich de Brédyk, een zeekerende dijk die het oude land 
(Aldlân) en het Middelseegebied (Nijlân) scheidt. Langs de oostkant van de Middelsee lag een 
opgeslibde kwelderwal. Op deze kwelderwal bevindt zicht het plangebied.
ligging van deze kwelderwal komen hier veel terpen voor. Vanaf ongeveer 1000 na Christus 
steeg de zeespiegel relatief snel. Daarom werden zeekerende dijken opgeworpen, waardoor 
Noord-Friesland werd afgesloten van de zee. Dit betekend
bouw van het kwelderlandschap. Ook waren hierdoor terpen in feite niet meer nodig en werd 
het relatief veilig om eerst op de kwelderwal en daarna ook in de kweldervlakte te bouwen. 
 

Omgevingsaspecten 

omgevingsaspecten centraal. Vanuit een gebiedsgericht uitgang
rcheologie en cultuurhistorie, bodem, water, ecologie, verkeer, geluid, 

externe veiligheid en luchtvaartverkeerszone behandeld.  

wordt de m.e.r.-beoordeling voor dit plan behandeld. 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ), in werking 
getreden. Met de WAMZ is een stelsel gerealiseerd waarmee archeologisch erfgoed kan wo

en het archeologisch belang kan worden meegewogen in de besluitvorming. 
Om de archeologische waarden in beeld te krijgen is een bureauonderzoek en een

door middel van boringen (IVO-O) uitgevoerd op het sportveldencomplex 
logisch onderzoek sportvelden Jelsum,inventariserend veldonderzoek Grontmij Arche

logische Rapporten 1443, Grontmij Nederland B.V., februari 2014), zie bijlage 
inventariserend veldonderzoek (IVO) is het opsporen van eventuele archeologische

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een middelhoge archeologische verwachting is op 
het aantreffen van archeologische waarden uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. D
ze resten kunnen direct onder de bouwvoor aanwezig zijn. 
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afzettingen van lichte tot zware zavel en lichte klei. Er zijn tijdens het 

veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied 
geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder arche
logisch voorbehoud worden uitgevoerd. Wanneer bij de werkzaamheden toch archeo
resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding worden gemaakt bij de bevoegde 

Landschap en cultuurhistorie  
Vanaf ongeveer 4000 voor Christus stond het plangebied bloot aan het oprukken en terugtre
ken van de zee (zogenaamde trans- en regressies). Hierdoor wisselden de afzetting van zand 
en klei uit de zee en veenvorming elkaar af. Het veen is uiteindelijk grotendeels verdwenen of 
bedekt met een laag klei. Tijdens één van de laatste regressieperioden is de Middelsee on

Ten westen van het plangebied bevindt zich de Brédyk, een zeekerende dijk die het oude land 
(Aldlân) en het Middelseegebied (Nijlân) scheidt. Langs de oostkant van de Middelsee lag een 

Op deze kwelderwal bevindt zicht het plangebied. Door de relatief hoge 
ligging van deze kwelderwal komen hier veel terpen voor. Vanaf ongeveer 1000 na Christus 
steeg de zeespiegel relatief snel. Daarom werden zeekerende dijken opgeworpen, waardoor 

Friesland werd afgesloten van de zee. Dit betekende het einde van de natuurlijke o
bouw van het kwelderlandschap. Ook waren hierdoor terpen in feite niet meer nodig en werd 
het relatief veilig om eerst op de kwelderwal en daarna ook in de kweldervlakte te bouwen. 
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omgevingsaspecten centraal. Vanuit een gebiedsgericht uitgangs-
bodem, water, ecologie, verkeer, geluid, 

 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ), in werking 
getreden. Met de WAMZ is een stelsel gerealiseerd waarmee archeologisch erfgoed kan wor-

en het archeologisch belang kan worden meegewogen in de besluitvorming. 
bureauonderzoek en een archeolo-

uitgevoerd op het sportveldencomplex 
logisch onderzoek sportvelden Jelsum,inventariserend veldonderzoek Grontmij Archeo-

), zie bijlage 2. Doel van het 
inventariserend veldonderzoek (IVO) is het opsporen van eventuele archeologische vindplaat-

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een middelhoge archeologische verwachting is op 
het aantreffen van archeologische waarden uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. De-

it het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied bestaat uit een bouwvoor op 
afzettingen van lichte tot zware zavel en lichte klei. Er zijn tijdens het 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied 
geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeo-
logisch voorbehoud worden uitgevoerd. Wanneer bij de werkzaamheden toch archeologische 
resten worden aangetroffen, moet hiervan direct melding worden gemaakt bij de bevoegde 

Vanaf ongeveer 4000 voor Christus stond het plangebied bloot aan het oprukken en terugtrek-
en regressies). Hierdoor wisselden de afzetting van zand 

en klei uit de zee en veenvorming elkaar af. Het veen is uiteindelijk grotendeels verdwenen of 
bedekt met een laag klei. Tijdens één van de laatste regressieperioden is de Middelsee ont-

Ten westen van het plangebied bevindt zich de Brédyk, een zeekerende dijk die het oude land 
(Aldlân) en het Middelseegebied (Nijlân) scheidt. Langs de oostkant van de Middelsee lag een 

Door de relatief hoge 
ligging van deze kwelderwal komen hier veel terpen voor. Vanaf ongeveer 1000 na Christus 
steeg de zeespiegel relatief snel. Daarom werden zeekerende dijken opgeworpen, waardoor 

e het einde van de natuurlijke op-
bouw van het kwelderlandschap. Ook waren hierdoor terpen in feite niet meer nodig en werd 
het relatief veilig om eerst op de kwelderwal en daarna ook in de kweldervlakte te bouwen.  



 

 
 

Het kwelderwallenlandschap is tussen Jel
ligt ongeveer een halve tot één meter hoger dan het omliggende landschap. Door de hogere 
ligging is hier een concentratie van bebouwing te vinden. Op de kwelderwal is sprake van een 
mozaïekverkaveling. Dit komt doordat met de verkaveling is aangesloten bij de bestaande w
terlopen. Met de ruilverkaveling is de schaal van de percelen wel veranderd. 
 
Ten zuiden van Koarnjum werd gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw lintbebouwing 
ontwikkeld langs de Martenaweg en na de oorlog kwam er een nieuwe woonbuurt
zijde, de David van Goirlestrjitte en omgeving.
 
Conclusie 
Het plangebied bevindt zich op de kwelderwal t
van de Martenaweg tussen de terpdorpen Jelsum en 
schap zijn de (terp)dorpen met de lintbebouwing daartussen en de openheid van het landschap 
aan beide kanten van de kwelderwal
grasveld doet geen afbreuk aan deze kwaliteiten. 
25 centimeter) boven maaiveld aangelegd. De randen rond het veld worden dusdanig afgewerkt 
dat deze glooiing in het landschap niet opvalt. Rondom het veld bevinden zich zes lichtmasten 
en twee ballenvangers. Deze elementen doen ook geen afbreuk aan de openheid van het lan
schap vanwege hun ranke dan
 
 
5.4 Bodem 
Voor een goede ruimtelijke ordening is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht
om te bepalen of deze geschikt is voor de beoogde functie. Daarnaast leidt de realisatie van het 
kunstgrasveld met parkeer-/evenemententerrein tot grondverzet op het terrein. Onderzocht 
moet worden in hoeverre de bodem (grond en grondwater) bruikbaar is en of sanering noodz
kelijk is in geval van een eventuele verontreiniging. Om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiën
sche kwaliteit van de bodem is een vooronderzoek conform de NEN5725 uit
derzoek NEN 5725, Toekomstig kunstgras/trainingsveld
Grontmij Nederland B.V., februari 2014), zie 
vaststellen van de mate van verdachtheid ten aanzien van bodem
 
Uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd 
historie geen verontreinigingsituaties of bodembedreigende activiteiten bekend 
gebied. Ook zijn er geen bronnen van bo
troffen die de bodemkwaliteit in negatieve zin hebben kunnen beïnvloede
 
Conclusie 
Er zijn geen aanwijzingen die duiden op de aanwezigheid 
plaatse van het plangebied. Het 
 
Op de vrijkomende grond, wat tijdens de voorgenomen herinrichtingwerkzaamheden vrijkomt, is 
het gemeentelijk bodembeleid van toepassing bij hergebruik
 
 
5.5 Water 
Het aspect water is afgewogen door midd
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten 
in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel is het waarborgen en het expliciet en op evenwic
tige wijze in beschouwing nemen van alle waterhuishoudkundige doelstellingen. Door middel 
van deze watertoets kunnen de initiatiefnemer en waterbeheerder, al tijdens de planontwikk
ling, overeenstemming bereiken over water in het ruimtelijk plan. In de watertoets worden
waterhuishoudkundige consequenties van het ruimtelijk plan beoordeeld en geconcretiseerd in 
termen van “vasthouden, bergen en afvoeren” en “voorkomen, scheiden en zuiveren”.
 
Koarnjum valt onder het beheer van Wetterskip Frysl
en beheert boezemwateren en hoofdwatergangen, met bijbehorende waterstaatswerken en w
terkeringen. Het waterschap is eveneens verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer.
 

Het kwelderwallenlandschap is tussen Jelsum en Koarnjum goed herkenbaar. De kwelderwal 
ligt ongeveer een halve tot één meter hoger dan het omliggende landschap. Door de hogere 
ligging is hier een concentratie van bebouwing te vinden. Op de kwelderwal is sprake van een 

t doordat met de verkaveling is aangesloten bij de bestaande w
terlopen. Met de ruilverkaveling is de schaal van de percelen wel veranderd.  

werd gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw lintbebouwing 
ontwikkeld langs de Martenaweg en na de oorlog kwam er een nieuwe woonbuurt
zijde, de David van Goirlestrjitte en omgeving. 

Het plangebied bevindt zich op de kwelderwal ten oosten van de Brédyk langs de lintbebouwing
tussen de terpdorpen Jelsum en Koarnjum. Kenmerkend voor dit lan

pen met de lintbebouwing daartussen en de openheid van het landschap 
aan beide kanten van de kwelderwal. Het vervangen van het huidige sportveld door het kuns
grasveld doet geen afbreuk aan deze kwaliteiten. Het kunstgrasveld wordt iets verhoogd (circa 
25 centimeter) boven maaiveld aangelegd. De randen rond het veld worden dusdanig afgewerkt 

ng in het landschap niet opvalt. Rondom het veld bevinden zich zes lichtmasten 
en twee ballenvangers. Deze elementen doen ook geen afbreuk aan de openheid van het lan
schap vanwege hun ranke dan wel transparante karakter. 
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/evenemententerrein tot grondverzet op het terrein. Onderzocht 
et worden in hoeverre de bodem (grond en grondwater) bruikbaar is en of sanering noodz

kelijk is in geval van een eventuele verontreiniging. Om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiën
sche kwaliteit van de bodem is een vooronderzoek conform de NEN5725 uitgevoerd (Vooro

Toekomstig kunstgras/trainingsveld v.v. D.T.D. te Jelsum/
Grontmij Nederland B.V., februari 2014), zie bijlage 3. Het doel van het vooronderzoek is het 
vaststellen van de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie.

Uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat ten aanzien van de bodemkwaliteit vanuit de
historie geen verontreinigingsituaties of bodembedreigende activiteiten bekend 

ronnen van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie aang
fen die de bodemkwaliteit in negatieve zin hebben kunnen beïnvloeden 

Er zijn geen aanwijzingen die duiden op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen ter 
Het plangebied wordt voor dit aspect als ‘onverdacht’ beschouwd.

Op de vrijkomende grond, wat tijdens de voorgenomen herinrichtingwerkzaamheden vrijkomt, is 
het gemeentelijk bodembeleid van toepassing bij hergebruik. 

Het aspect water is afgewogen door middel van een watertoets. De watertoets is het proces van 
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten 
in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel is het waarborgen en het expliciet en op evenwic

beschouwing nemen van alle waterhuishoudkundige doelstellingen. Door middel 
van deze watertoets kunnen de initiatiefnemer en waterbeheerder, al tijdens de planontwikk
ling, overeenstemming bereiken over water in het ruimtelijk plan. In de watertoets worden

consequenties van het ruimtelijk plan beoordeeld en geconcretiseerd in 
termen van “vasthouden, bergen en afvoeren” en “voorkomen, scheiden en zuiveren”.

valt onder het beheer van Wetterskip Fryslân. Dit waterschap regelt 
beheert boezemwateren en hoofdwatergangen, met bijbehorende waterstaatswerken en w

terkeringen. Het waterschap is eveneens verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer.
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goed herkenbaar. De kwelderwal 
ligt ongeveer een halve tot één meter hoger dan het omliggende landschap. Door de hogere 
ligging is hier een concentratie van bebouwing te vinden. Op de kwelderwal is sprake van een 

t doordat met de verkaveling is aangesloten bij de bestaande wa-

werd gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw lintbebouwing 
ontwikkeld langs de Martenaweg en na de oorlog kwam er een nieuwe woonbuurt aan de west-

en oosten van de Brédyk langs de lintbebouwing 
. Kenmerkend voor dit land-

pen met de lintbebouwing daartussen en de openheid van het landschap 
. Het vervangen van het huidige sportveld door het kunst-

Het kunstgrasveld wordt iets verhoogd (circa 
25 centimeter) boven maaiveld aangelegd. De randen rond het veld worden dusdanig afgewerkt 

ng in het landschap niet opvalt. Rondom het veld bevinden zich zes lichtmasten 
en twee ballenvangers. Deze elementen doen ook geen afbreuk aan de openheid van het land-

ordening is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht 
om te bepalen of deze geschikt is voor de beoogde functie. Daarnaast leidt de realisatie van het 

/evenemententerrein tot grondverzet op het terrein. Onderzocht 
et worden in hoeverre de bodem (grond en grondwater) bruikbaar is en of sanering noodza-

kelijk is in geval van een eventuele verontreiniging. Om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiëni-
gevoerd (Vooron-

Koarnjum, 
Het doel van het vooronderzoek is het 

verontreiniging op de locatie. 

nzien van de bodemkwaliteit vanuit de 
historie geen verontreinigingsituaties of bodembedreigende activiteiten bekend zijn in het plan-

demverontreiniging op de onderzoekslocatie aange-

van bodemverontreinigingen ter 
als ‘onverdacht’ beschouwd. 

Op de vrijkomende grond, wat tijdens de voorgenomen herinrichtingwerkzaamheden vrijkomt, is 

el van een watertoets. De watertoets is het proces van 
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten 
in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel is het waarborgen en het expliciet en op evenwich-

beschouwing nemen van alle waterhuishoudkundige doelstellingen. Door middel 
van deze watertoets kunnen de initiatiefnemer en waterbeheerder, al tijdens de planontwikke-
ling, overeenstemming bereiken over water in het ruimtelijk plan. In de watertoets worden de 

consequenties van het ruimtelijk plan beoordeeld en geconcretiseerd in 
termen van “vasthouden, bergen en afvoeren” en “voorkomen, scheiden en zuiveren”. 

n. Dit waterschap regelt de waterpeilen 
beheert boezemwateren en hoofdwatergangen, met bijbehorende waterstaatswerken en wa-

terkeringen. Het waterschap is eveneens verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer. 



 

 
 

In het kader van de Watertoets is het plan voor de aanleg van een
annex evenemententerrein middels de Digitale Watertoets voorgelegd aan Wetterskip Fryslân. 
Op basis van de ingevulde gegevens is bepaald dat een ‘normale procedure’ gevolgd dient te 
worden. In de voorliggende waterparagraaf wordt
gehouden met de relevante wateraspecten.
 
Huidige hydrologische situatie
Het plangebied bevindt zich in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het beheersgebied is 
onderverdeeld in de boezem en peilgebieden. Het
met een zomer- en winterstreefpeil van NAP 
stuwing  en de weersomstandigheden niet 
middels (schouw)sloten in zuidelijke richting af richting de Conjumervaart. De Conjumervaart 
loost uiteindelijk via een gemaal op de boezem Dokkumer Ee. 
 
 
Uit bodemgegevens uit het archief van TNO (DINOLoket) en Regis (II.1) blijkt de bodem vanaf 
maaiveld tot ca. 7 m beneden maai
(slecht doorlatend). Daaronder wordt fijn zand en leem aangetroffen behorende tot de formatie 
van Boxtel en Drenthe (Gieten). Onder deze slecht doorlatende laag komen voornamelijk fijne 
tot grove zanden voor behorende tot de formaties van Drenthe, Urk en Peelo.
 
De bodem is te karakteriseren als kalkrijke poldervaaggrond met grondwatertrap VI. Dat wil 
zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) kan voorkomen tussen 40 en 80 cm 
beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op tenminste 120 cm b
neden maaiveld.  
 
Wateraspecten 
In het kader van de Watertoets is de beoogde uitbreiding middels de Digitale Watertoets voo
gelegd aan Wetterskip Fryslân. Op basis van de ingevulde gege
male procedure’ gevolgd dient te worden. In de voorliggende waterparagraaf wordt beschreven 
op welke wijze rekening wordt gehouden 
teraspecten. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van
lân. 
 
Voldoende water 
Aan de noordkant van het plangebied ligt een hoofdwatergang. Hoofdwatergangen 
belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan 
beide zijden een beschermingszone van 5 meter vanaf de 
mingszone moet vrij blijven van obstakels. 
mingszone van de hoofdwater
 

Langs de oostkant van het plangebied ligt een 
langrijk voor de aan-, af- en doorvoer van water. De eigenaren van de aanliggende percelen zijn 
verantwoordelijk voor het onderh
nen dient ermee rekening te worden 
onderhoud. 
 

Bij het aanleggen van nieuwe
drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te 
seert voor verharding een drooglegging van 0,70 m.
ligt tussen de NAP +0,50 m en NAP +1,10 m. 
leggingsnorm. 
 
Onderdeel van het plan is het dempen van de sloot die over
dempen van het oppervlaktewater neemt de berging in het watersysteem af, waardoor het 
tersysteem minder robuust en veerkrachtig 
compenseerd in hetzelfde peilgebied, zodat het watersysteem evenv
die wordt gedempt heeft een wateroppervlak van circa 
 

In het kader van de Watertoets is het plan voor de aanleg van een kunstgrasveld met parkeer 
annex evenemententerrein middels de Digitale Watertoets voorgelegd aan Wetterskip Fryslân. 
Op basis van de ingevulde gegevens is bepaald dat een ‘normale procedure’ gevolgd dient te 
worden. In de voorliggende waterparagraaf wordt beschreven op welke wijze rekening wordt 
gehouden met de relevante wateraspecten. 

Huidige hydrologische situatie 
Het plangebied bevindt zich in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het beheersgebied is 
onderverdeeld in de boezem en peilgebieden. Het plangebied bevindt zich in een peilgebied 

en winterstreefpeil van NAP -0,65 m. Het werkelijke peil is als gevolg van 
wing  en de weersomstandigheden niet altijd gelijk aan het streefpeil. Het plangebied watert 

zuidelijke richting af richting de Conjumervaart. De Conjumervaart 
loost uiteindelijk via een gemaal op de boezem Dokkumer Ee.  

Uit bodemgegevens uit het archief van TNO (DINOLoket) en Regis (II.1) blijkt de bodem vanaf 
maaiveld tot ca. 7 m beneden maaiveld te bestaan uit een Holoceen pakket van klei op veen 
(slecht doorlatend). Daaronder wordt fijn zand en leem aangetroffen behorende tot de formatie 
van Boxtel en Drenthe (Gieten). Onder deze slecht doorlatende laag komen voornamelijk fijne 

den voor behorende tot de formaties van Drenthe, Urk en Peelo. 

De bodem is te karakteriseren als kalkrijke poldervaaggrond met grondwatertrap VI. Dat wil 
zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) kan voorkomen tussen 40 en 80 cm 

ld en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op tenminste 120 cm b

In het kader van de Watertoets is de beoogde uitbreiding middels de Digitale Watertoets voo
gelegd aan Wetterskip Fryslân. Op basis van de ingevulde gegevens is bepaald dat een ‘no

le procedure’ gevolgd dient te worden. In de voorliggende waterparagraaf wordt beschreven 
op welke wijze rekening wordt gehouden (of dient te worden gehouden) met de relevante w

Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de Leidraad Watertoets van Wetterskip Fry

plangebied ligt een hoofdwatergang. Hoofdwatergangen 
en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan 

een beschermingszone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. Deze 
mingszone moet vrij blijven van obstakels. Het plangebied bevindt zich buiten de besche
mingszone van de hoofdwatergang. 

Langs de oostkant van het plangebied ligt een schouwwatergang. De schouwwater
en doorvoer van water. De eigenaren van de aanliggende percelen zijn 

het onderhoud aan de schouwwatergang. Bij het uitwerken van 
dient ermee rekening te worden gehouden dat de schouwwatergang bereikbaar blijft voor 

nieuwe verharding dient rekening te worden gehouden met 
drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. Wetterskip Fryslân adv

verharding een drooglegging van 0,70 m. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte 
ligt tussen de NAP +0,50 m en NAP +1,10 m. Naar verwachting wordt voldaan aan de droo

plan is het dempen van de sloot die over het plangebied loopt. Door het 
van het oppervlaktewater neemt de berging in het watersysteem af, waardoor het 

minder robuust en veerkrachtig wordt. De demping dient voor 100% te worden g
peilgebied, zodat het watersysteem evenveel berging houdt. De sloot 

heeft een wateroppervlak van circa 250 m². 
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kunstgrasveld met parkeer 
annex evenemententerrein middels de Digitale Watertoets voorgelegd aan Wetterskip Fryslân. 
Op basis van de ingevulde gegevens is bepaald dat een ‘normale procedure’ gevolgd dient te 

beschreven op welke wijze rekening wordt 

Het plangebied bevindt zich in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het beheersgebied is 
in een peilgebied 

Het werkelijke peil is als gevolg van op-
Het plangebied watert 

zuidelijke richting af richting de Conjumervaart. De Conjumervaart 

Uit bodemgegevens uit het archief van TNO (DINOLoket) en Regis (II.1) blijkt de bodem vanaf 
veld te bestaan uit een Holoceen pakket van klei op veen 

(slecht doorlatend). Daaronder wordt fijn zand en leem aangetroffen behorende tot de formatie 
van Boxtel en Drenthe (Gieten). Onder deze slecht doorlatende laag komen voornamelijk fijne 

 

De bodem is te karakteriseren als kalkrijke poldervaaggrond met grondwatertrap VI. Dat wil 
zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) kan voorkomen tussen 40 en 80 cm 

ld en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op tenminste 120 cm be-

In het kader van de Watertoets is de beoogde uitbreiding middels de Digitale Watertoets voor-
vens is bepaald dat een ‘nor-

le procedure’ gevolgd dient te worden. In de voorliggende waterparagraaf wordt beschreven 
met de relevante wa-

de Leidraad Watertoets van Wetterskip Frys-

plangebied ligt een hoofdwatergang. Hoofdwatergangen hebben een 
en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan 

ver noodzakelijk. Deze bescher-
buiten de bescher-

schouwwatergang is be-
en doorvoer van water. De eigenaren van de aanliggende percelen zijn 

ken van de plan-
dat de schouwwatergang bereikbaar blijft voor 

houden met voldoende 
men. Wetterskip Fryslân advi-

De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte 
Naar verwachting wordt voldaan aan de droog-

oopt. Door het 
van het oppervlaktewater neemt de berging in het watersysteem af, waardoor het wa-

De demping dient voor 100% te worden ge-
eel berging houdt. De sloot 



 

 
 

Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Wa
neer een terrein onverhard is kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding van 
(een deel van) het gebied stroomt het hemelwater versneld af naar het 
het riool wanneer u de verharding afkoppelt. Hierdoor wordt het oppervlakt
Om overlast te voorkomen dient de toename aan verhard 
Het plan bestaat uit de realisatie van een kunstgrasveld, evenemententerrein en een parkee
terrein. 
 
Op grond van het Onderzoek waternormering spo
techniek, 2010) is sprake van een 
grasveld op een terrein dat in de 
grasveld is gedraineerd en voer
te tussen de drains en het oppervlak is er 
kunstgrasveld wordt met enige vertraging afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het kunstgra
veld heeft een oppervlak van 7.776
oppervlaktewater worden aangelegd.
 
Het evenemententerrein en parkeerterrein krijgen in totaal een oppervlak van 3.888
1.200 m² hiervan wordt verhard. Hiervoor geldt een 
satie moet 10% * 1.200 m² = 120 m²
 
In totaal moet het plan voorzien in tenminste (250 m² + 435 m² + 120 m² =) 805 m² 
oppervlaktewater. Dit wordt gerealiseerd door de 
het plangebied te verbreden. De sloten hebben een lengte van circa 230 
sloot over een lengte van 222 meter met 3,5 meter wordt verbreed d
compensatienorm. De locaties van de gedempte en te verbreden sloten zijn weergegeven in  
figuur 5.1. 
 
 

Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Wa
terrein onverhard is kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding van 

(een deel van) het gebied stroomt het hemelwater versneld af naar het oppervlaktewate
het riool wanneer u de verharding afkoppelt. Hierdoor wordt het oppervlaktewater extra belast. 

voorkomen dient de toename aan verhard oppervlak te worden gecompenseerd. 
plan bestaat uit de realisatie van een kunstgrasveld, evenemententerrein en een parkee

Onderzoek waternormering sportvelden (Branchevereniging Sport en Cultuu
sprake van een compensatienorm van 5,6% voor realisatie van een kuns

grasveld op een terrein dat in de bestaande situatie onverhard en ongedraineerd is. Het kuns
grasveld is gedraineerd en voert daarom sneller af dan een onverharde situatie. Door de rui
te tussen de drains en het oppervlak is er echter wel berging mogelijk. Hemelwater 
kunstgrasveld wordt met enige vertraging afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het kunstgra

oppervlak van 7.776 m². Ter compensatie moet 5,6% * 7.776 m² = 
oppervlaktewater worden aangelegd. 

en parkeerterrein krijgen in totaal een oppervlak van 3.888
1.200 m² hiervan wordt verhard. Hiervoor geldt een compensatienorm van 10%.

120 m² nieuw oppervlaktewater worden aangelegd.

In totaal moet het plan voorzien in tenminste (250 m² + 435 m² + 120 m² =) 805 m² 
pervlaktewater. Dit wordt gerealiseerd door de bestaande sloten aan de zuid

het plangebied te verbreden. De sloten hebben een lengte van circa 230 meter. Wanneer de 
sloot over een lengte van 222 meter met 3,5 meter wordt verbreed dan voldoet het plan aan de 

De locaties van de gedempte en te verbreden sloten zijn weergegeven in  
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Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Wan-
terrein onverhard is kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding van 

oppervlaktewater, of naar 
ewater extra belast. 

vlak te worden gecompenseerd. 
plan bestaat uit de realisatie van een kunstgrasveld, evenemententerrein en een parkeer-

Branchevereniging Sport en Cultuur-
voor realisatie van een kunst-

ongedraineerd is. Het kunst-
uatie. Door de ruim-

ter wel berging mogelijk. Hemelwater op het 
kunstgrasveld wordt met enige vertraging afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het kunstgras-

m². Ter compensatie moet 5,6% * 7.776 m² = 435 m² nieuw 

en parkeerterrein krijgen in totaal een oppervlak van 3.888 m². Circa 
ensatienorm van 10%. Ter compen-

nieuw oppervlaktewater worden aangelegd. 

In totaal moet het plan voorzien in tenminste (250 m² + 435 m² + 120 m² =) 805 m² nieuw 
- en oostkant van 

meter. Wanneer de 
an voldoet het plan aan de 

De locaties van de gedempte en te verbreden sloten zijn weergegeven in  



 

 
 

Figuur 5.1: Demping en compensatie sloten
 
 
Schoon water 
Om het aantal overstorten van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beper
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.
In geval van dit plan kan het hemelwater afkomstig van verhard 
gende hoofdstuk 4.2.2 genoemde voorwaarden
 
 

Demping en compensatie sloten 

van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beper
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.

kan het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder de in het vo
e hoofdstuk 4.2.2 genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.
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van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. 

vlak, onder de in het vol-
, lozen op het oppervlaktewater. 



 

 
 

Om een goede waterkwaliteit te realiseren 
het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en 
zijn. Tevens dient u te bouwen met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.
 
 
Vergunningen en procedures 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of 
watersysteem, dient een vergunning aan te
Wetterskip Fryslân. Op de website 
vinden over de Waterwet en kunnen ook
een watervergunning worden gevonden. De aanvraag voor een 
kunnen gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag worden ingediend via het 
vingsloket online (www.omgevingsl
 
 
Juridische vertaling en advies
Wetterskip Fryslân gaat er vanuit dat de in deze definitieve waterparagraaf vermelde adviezen, 
randvoorwaarden en uitgangspunten worden opgevolgd en meegenomen in de verdere 
vorming.  Wanneer de vermelde advie
volgd ziet Wetterskip Fryslân met betrekking tot het 
ge bezwaren. Wetterskip Fryslân geeft dan ook een positief 
dure is hiermee afgerond. 
 
 
5.6 Ecologie 
De wet- en regelgeving voor natuur is in Nederland onderverdeeld in gebiedsbescherming en  
soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangew
zen natuurgebieden en wordt geregeld in de 
bescherming is vastgelegd in de Flora
van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. In de Nb
wet en de Ff-wet zijn de belangrijkste bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrich
lijnen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er ook provinciaal beschermde gebieden en soorten. 
 
In verband met de geplande aanleg van een kunstgrasveld op het terrein van voetbalvereniging 
De Trije Doarpen, is het nodig om een sloot te dempen en de bomen langs de sloot te kappen. 
Betreffende sloot ligt langs de zuidgrens van het huidige ‘gras’ voetbalveld. Om te kunnen b
oordelen of er vanuit de ecologie belemmeringen zijn voor de kap van de bo
ping, is een quick scan flora en fauna uitgevoerd.
 
Om te bepalen welke soorten in het plangebied en omgeving kunnen voorkomen is een bro
nenonderzoek uitgevoerd, gericht op soorten die gebruik m
scan ecologie te kappen bomen 
5. 
 
Daarnaast is een veldbezoek uitgevoerd om de geschiktheid van het plangebied als biotoop 
voor de mogelijk voorkomende soorten te beoordelen en om de bomen te onderzoeken op jaa
rond beschermde nesten en holtes.
 
Toetsing 
De te dempen sloot wordt op basis van de waarnemingen niet geschikt geacht voor de aanw
zigheid van beschermde vissen en amfibieën. De sloot is daarvoor te smal en onbeschut. De 
beschermde vissen en amfibieën di
moedelijk voor in het slotenrijke gebied oostelijk van de weg.
In de te kappen bomen zijn geen verblijfplaatsen of mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen 
aangetroffen. Ook zijn geen jaarrond besch
specht aangetroffen. Deze zijn echter niet jaarrond beschermd (categorie 5). Het kappen van de 
rij bomen heeft naar verwachting ook geen gevolgen voor eventuele vlieg
van vleermuizen in de omgeving. De te kappen bomen vormen een relatief korte rij die dwars 

de waterkwaliteit te realiseren moet u voorkomen dat milieubelastende stoffen in 
oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten 

ijn. Tevens dient u te bouwen met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijzi

een vergunning aan te worden vragen of een melding te worden gedaan
lân. Op de website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) is meer 

kunnen ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor 
en watervergunning worden gevonden. De aanvraag voor een watervergunning of de 

gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag worden ingediend via het 
www.omgevingsloket.nl). 

Juridische vertaling en advies 
Wetterskip Fryslân gaat er vanuit dat de in deze definitieve waterparagraaf vermelde adviezen, 
randvoorwaarden en uitgangspunten worden opgevolgd en meegenomen in de verdere 

vermelde adviezen, randvoorwaarden en uitgangspunten
volgd ziet Wetterskip Fryslân met betrekking tot het voorliggende plan geen waterhuishoudkund

ren. Wetterskip Fryslân geeft dan ook een positief wateradvies. De watertoetsproc

en regelgeving voor natuur is in Nederland onderverdeeld in gebiedsbescherming en  
soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangew
zen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb
bescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet (Ff-wet). Deze wet ziet toe op bescherming 
van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. In de Nb

angrijkste bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrich
lijnen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er ook provinciaal beschermde gebieden en soorten. 

In verband met de geplande aanleg van een kunstgrasveld op het terrein van voetbalvereniging 
Trije Doarpen, is het nodig om een sloot te dempen en de bomen langs de sloot te kappen. 

Betreffende sloot ligt langs de zuidgrens van het huidige ‘gras’ voetbalveld. Om te kunnen b
oordelen of er vanuit de ecologie belemmeringen zijn voor de kap van de bomen en de de
ping, is een quick scan flora en fauna uitgevoerd. 

Om te bepalen welke soorten in het plangebied en omgeving kunnen voorkomen is een bro
nenonderzoek uitgevoerd, gericht op soorten die gebruik maken van bomen en sloot 

kappen bomen Koarnjum, Grontmij Nederland B.V., februari 2014), 

Daarnaast is een veldbezoek uitgevoerd om de geschiktheid van het plangebied als biotoop 
voor de mogelijk voorkomende soorten te beoordelen en om de bomen te onderzoeken op jaa
rond beschermde nesten en holtes. 

De te dempen sloot wordt op basis van de waarnemingen niet geschikt geacht voor de aanw
zigheid van beschermde vissen en amfibieën. De sloot is daarvoor te smal en onbeschut. De 
beschermde vissen en amfibieën die in het betreffende uurhok zijn aangetroffen komen ve
moedelijk voor in het slotenrijke gebied oostelijk van de weg. 
In de te kappen bomen zijn geen verblijfplaatsen of mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen 
aangetroffen. Ook zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Wel zijn holen van 
specht aangetroffen. Deze zijn echter niet jaarrond beschermd (categorie 5). Het kappen van de 
rij bomen heeft naar verwachting ook geen gevolgen voor eventuele vlieg- en foerageerroutes 

mgeving. De te kappen bomen vormen een relatief korte rij die dwars 
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op een langere bomenrij staat. Deze langere bomenrij sluit aan bij de bomen percelen rondom 
het plangebied. 
 
Conclusies en aanbevelingen
De bomen bevatten geen (jaarrond) beschermde verbli
belemmering deze bomen te kappen. Om negatieve effecten op vogels te voorkomen dient dit 
wel buiten het broedseizoen te gebeuren.
Ook in de sloot zijn geen beschermde soorten te verwachten
daarom geen negatieve effecten op
sen en amfibieën. Wel wordt geadvisee
eventueel aanwezige dieren kunnen vluchten. 
 
 
5.7 Verkeer 
De vervanging van het bestaande voetbalveld door een kunstgrasvelden en parkeer
/evenemententerrein heeft geen toename van het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de 
huidige situatie tot gevolg. Het kunstgrasveld zal worden ontsloten vanaf de Martenawei ter 
plaatse van het bestaande parkeerterrein. Het bestaande parkeerterreintje zal hierdoor 
verdwijnen. Echter, door de aanleg van een parkeerterrein
grasveld biedt de locatie in de toekomstige situatie voldoende parkeergelegenhe
bruikers/bezoekers van het sportcomplex. 
 
In CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ zijn kencijfers opgenomen 
voor het aantal parkeerplaatsen per hectare netto terrein. Voor
stedelijk gebied geldt voor ‘rest bebouwde kom/ buitengebied’ een minimum aantal van 13 pa
keerplaatsen en een maximum
 
De oppervlakte van beide sportvelden gezamenlijk zal in de toekomstige 
tare zijn. Dit betekent dat voor het plangebied een minimum aantal van 17 parkeerplaatsen en 
een maximum aantal van 35 parkeerplaatsen nodig is. 
 
In de huidige situatie zijn er 34 parkeerplaatsen aanwezig. Hiervan komen vier plaatsen
vallen ten behoeve van de nieuwe  in
aangelegd zodat er in de toekomstige situatie in
 
Het plan resulteert in een verbetering van de huidige verkeerssituatie te
complex. In de huidige situatie wordt er tijdens evenementen en bij wedstrijden langs de smalle 
Martenawei geparkeerd en op het parkeerterrein aan de oostzijde van de weg tegenover de 
kantine.. Door de aanleg van het parkeer
bezoekers beter gefaciliteerd en neemt de verkeersveiligheid toe.
 
Conclusie 
Door de realisatie van het kunstgrasveld met bijbehorend parkeer
tert de verkeerssituatie en verkeersveiligheid.
 
 

op een langere bomenrij staat. Deze langere bomenrij sluit aan bij de bomen percelen rondom 

Conclusies en aanbevelingen 
De bomen bevatten geen (jaarrond) beschermde verblijfsplaatsen en er is in dat opzicht geen 
belemmering deze bomen te kappen. Om negatieve effecten op vogels te voorkomen dient dit 
wel buiten het broedseizoen te gebeuren. 
Ook in de sloot zijn geen beschermde soorten te verwachten. Demping van deze sloot 

negatieve effecten op de in het kader van de flora- en faunawet  
sen en amfibieën. Wel wordt geadviseerd de demping zo uit te voeren (in één richting

dieren kunnen vluchten.  
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van het bestaande parkeerterrein. Het bestaande parkeerterreintje zal hierdoor 
Echter, door de aanleg van een parkeerterrein-/evenemententerrein nabij het kus

grasveld biedt de locatie in de toekomstige situatie voldoende parkeergelegenhe
bruikers/bezoekers van het sportcomplex. Dit wordt onderbouwd door CROW kerncijfers.
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voor het aantal parkeerplaatsen per hectare netto terrein. Voor de categorie sportveld in niet 

voor ‘rest bebouwde kom/ buitengebied’ een minimum aantal van 13 pa
keerplaatsen en een maximum aantal van 27 parkeerplaatsen. 

De oppervlakte van beide sportvelden gezamenlijk zal in de toekomstige situatie circa 1,3 he
tare zijn. Dit betekent dat voor het plangebied een minimum aantal van 17 parkeerplaatsen en 
een maximum aantal van 35 parkeerplaatsen nodig is.  

In de huidige situatie zijn er 34 parkeerplaatsen aanwezig. Hiervan komen vier plaatsen
vallen ten behoeve van de nieuwe  in- en uitrit. Totaal worden er ongeveer 52 nieuwe plaatsen 

er in de toekomstige situatie in totaal 82 parkeerplaatsen zijn.
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bezoekers beter gefaciliteerd en neemt de verkeersveiligheid toe. 

Door de realisatie van het kunstgrasveld met bijbehorend parkeer-/evenemententerrein verb
tert de verkeerssituatie en verkeersveiligheid.  
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5.8 Geluid 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is de zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen g
regeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende fun
ties, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd 
 
 
Weg-  en verkeerslawaai 
Het plan maakt geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen
sprake van aanpassingen aan de weg die leiden tot een verhoging van de wegcapaciteit. 
kunstgrasveld met parkeer-/evenemententerrein heeft geen
king (zie paragraaf 5.7) waardoor 
nabijgelegen woningen wordt verwacht. 
 
Industrielawaai 
In verband met het luchtvaartlawaai en de 
sluit van de Vliegbasis Leeuwarden en de luchtvaartwetgeving, zijn de geluidscontouren van de 
Vliegbasis in het vigerende bestemmingsplan opgenomen.
liggen de volgende aanduidingen:
• Geluidszone – industrie. Binnen het gebied met de aanduiding 

gen alleen geluidsgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) worden toegestaan, wanneer 
aangetoond is dat de geluidbelasting op de gevels niet hoger is dan de voorkeursgren
waarde of de vastgestelde hogere waarde. Dit geldt voor alle onder de aanduiding liggende 
gronden en bestemmingen. 

• Geluidszone – luchtvaart 50
tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege het 
luchtvaartverkeer.  

 
Het voorgenomen project voorziet niet 
aanwezigheid van de zones geen consequenties heeft voor de planologische uitvoerbaarheid 
van het project. 
 
Omgevingsgeluid 
De gebruikers (toeschouwers en sporters) van het sportveld produceren 
kent een sportveld omgevingsgeluid van het scheidsrechtersfluitje en het trappen tegen een bal. 
Om er voor te zorgen dat dit geluid niet als hinderlijk wordt ervaren zijn er richtlijnafstanden b
paald voor de afstand tussen woningen e
zonering’ (2009). In de handreiking wordt voor een sportveldencomplex een richtlijnafstand van 
50 m aangehouden. Voor een enkel sportveld is geen richtlijnafstand opgenomen, maar aang
nomen mag worden dat daarvoor een kleinere afstand kan gelden. In de huidige situatie is de 
afstand tussen het sportveld en de dichtstbijzijnde woning ruim 25 m. Doordat het nieuwe 
kunstgrasveld gedraaid wordt ten opzichte van het bestaande veld wordt deze afstand vergroot 
tot meer dan 50 m. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. 
 
 
5.9 Luchtkwaliteit 
Sinds 15 november 2007 is er nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit van kracht. In de Wet mil
eubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over luchtkwalit
vangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005. In dit besluit zijn Europese richtlijnen voor de luchtkwal
teit geïmplementeerd. Daarin is onder meer bepaald dat gemeenten de lokale luchtkwaliteit in 
kaart moeten brengen. De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de verkeersintensiteit en door de 
aanwezigheid van industrie. Het gaat om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stiksto
dioxide, zwevende deeltjes (fijn stof/PM
worden getoetst aan grenswaarden. Het besluit verplicht gemeentes bij het vaststellen en he
zien van bestemmingsplannen de gevolgen voor de luchtkwaliteit mee te wegen, met name op 
plaatsen waar mensen langdurig verblijven en aan luchtverontreiniging w
elk geval moet bekeken worden of aan de grenswaarden wordt voldaan. Met name de waarden 
van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO
gebleken dat slechts bij hoge verkeersintensitei
gen van grenswaarden voorkomen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan een bestemmingsplan 
worden vastgesteld indien aannemelijk is gemaakt dat de planologische mogelijkheden die het 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is de zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen g
regeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende fun

anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies. 

geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk. Bovendien is er geen 
sprake van aanpassingen aan de weg die leiden tot een verhoging van de wegcapaciteit. 

/evenemententerrein heeft geen extra verkeersaantrekkende we
) waardoor geen toename van de geluidsbelasting van de gevels van 

nabijgelegen woningen wordt verwacht.  

In verband met het luchtvaartlawaai en de daaraan hangende eisen vanuit het aanwijzingsb
sluit van de Vliegbasis Leeuwarden en de luchtvaartwetgeving, zijn de geluidscontouren van de 

bestemmingsplan opgenomen. Op de gronden van het plangebied 
ngen: 

industrie. Binnen het gebied met de aanduiding geluidszone 
een geluidsgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) worden toegestaan, wanneer 

aangetoond is dat de geluidbelasting op de gevels niet hoger is dan de voorkeursgren
waarde of de vastgestelde hogere waarde. Dit geldt voor alle onder de aanduiding liggende 
gronden en bestemmingen.  

luchtvaart 50-55 Ke. Deze aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege het 

Het voorgenomen project voorziet niet in de bouw van geluidsgevoelige objecten waardoor de 
aanwezigheid van de zones geen consequenties heeft voor de planologische uitvoerbaarheid 

De gebruikers (toeschouwers en sporters) van het sportveld produceren stemgeluid. Daarnaast 
kent een sportveld omgevingsgeluid van het scheidsrechtersfluitje en het trappen tegen een bal. 
Om er voor te zorgen dat dit geluid niet als hinderlijk wordt ervaren zijn er richtlijnafstanden b
paald voor de afstand tussen woningen en sportvelden in de handreiking ‘Bedrijven en milie
zonering’ (2009). In de handreiking wordt voor een sportveldencomplex een richtlijnafstand van 
50 m aangehouden. Voor een enkel sportveld is geen richtlijnafstand opgenomen, maar aang

daarvoor een kleinere afstand kan gelden. In de huidige situatie is de 
afstand tussen het sportveld en de dichtstbijzijnde woning ruim 25 m. Doordat het nieuwe 
kunstgrasveld gedraaid wordt ten opzichte van het bestaande veld wordt deze afstand vergroot 

Dit betekent een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. 

Sinds 15 november 2007 is er nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit van kracht. In de Wet mil
eubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit ('Wet luchtkwaliteit'). Deze ve
vangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005. In dit besluit zijn Europese richtlijnen voor de luchtkwal
teit geïmplementeerd. Daarin is onder meer bepaald dat gemeenten de lokale luchtkwaliteit in 

luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de verkeersintensiteit en door de 
aanwezigheid van industrie. Het gaat om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stiksto
dioxide, zwevende deeltjes (fijn stof/PM10), koolmonoxide en benzeen. De concentraties hier
worden getoetst aan grenswaarden. Het besluit verplicht gemeentes bij het vaststellen en he
zien van bestemmingsplannen de gevolgen voor de luchtkwaliteit mee te wegen, met name op 
plaatsen waar mensen langdurig verblijven en aan luchtverontreiniging worden blootgesteld. In 
elk geval moet bekeken worden of aan de grenswaarden wordt voldaan. Met name de waarden 
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bestemmingsplan biedt “niet in 
lucht van een stof. Aangezien 
gevolg heeft is de bijdrage van extra verkeer vanwege de realisatie van het kunstgrasveld niet 
in betekende mate en is nader onderzoek niet nodig.
 
 
5.10 Licht 
Rondom het kunstgrasveld worden zes nieuwe led 
led armaturen lichthinder veroorzaken voor de omliggende huizen. In bijlage 
rapport opgenomen. 
 
De lichthinder aspecten zijn onderzo
balveld gelegen aan de Martenawei te Koarnjum
nieuwe led armaturen van het type Campo Sportivo.
veld >120 lux gelijkmatigheid >0.5.
doen aan de aanbevelingen van de NSvV/NOC*NSF en
 
Verticale verlichtingssterkte Ev
In November 1999 en in juni 2003 publiceerde
gemene Richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld en terrei
verlichting. Er worden vier zones onderscheiden. Voor iedere zone geldt een verschillend te 
hanteren grenswaarde. 
 
E1 Natuurgebieden met een zeer lage omgevingshelderheid.
E2 Gebieden met een lage omgevingshelderheid, in het algemeen buiten stedelijke 

en landelijke gebieden.
E3 Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid, in het algemeen woong

bieden. 
E4 Gebieden met een hoge omgevingshelderheid, in het algemeen stedelijke gebi

den gecombineerd met woon
tiviteiten. 

 
Sportveld Koarnjum valt onder zone E2, waarvoor een grenswaarde geldt van
meten op een hoogte van 1,80
de woningen voldoen met een maximum waarde van 2.6
 
Lichtsterkte I 
De maximale lichtsterkte I voor zone E2 bedraagt 7500 candela.
lichtsterkte bedraagt 4365 candela en voldoet dus aan de gestelde norm.
 

* In het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie

bestemmingsplan biedt “niet in betekenende mate” bijdragen aan de concentratie in de buite
Aangezien het plan geen toename van het aantal voertuigbewegingen

gevolg heeft is de bijdrage van extra verkeer vanwege de realisatie van het kunstgrasveld niet 
e mate en is nader onderzoek niet nodig.  

grasveld worden zes nieuwe led armaturen geplaatst. Onderzocht is of deze 
led armaturen lichthinder veroorzaken voor de omliggende huizen. In bijlage 5 

onderzocht voor de omliggende huizen ten aanzien van
gelegen aan de Martenawei te Koarnjum. Uitgangspunt hiervoor is een lichtontwerp met 

nieuwe led armaturen van het type Campo Sportivo. Vereiste gemiddelde verlichtingssterkte 
veld >120 lux gelijkmatigheid >0.5. Na realisatie van dit lichtontwerp zal deze lichtinstallatie vo
doen aan de aanbevelingen van de NSvV/NOC*NSF en de KNVB. 

Verticale verlichtingssterkte Ev 
In November 1999 en in juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV een a

Richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld en terrei
Er worden vier zones onderscheiden. Voor iedere zone geldt een verschillend te 

Natuurgebieden met een zeer lage omgevingshelderheid. 
Gebieden met een lage omgevingshelderheid, in het algemeen buiten stedelijke 
en landelijke gebieden. 
Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid, in het algemeen woong

et een hoge omgevingshelderheid, in het algemeen stedelijke gebi
den gecombineerd met woon- en industriegebieden met intensieve nachtelijke a

valt onder zone E2, waarvoor een grenswaarde geldt van 
n hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de onderzochte gevels van 

de woningen voldoen met een maximum waarde van 2.6 lux op de gevels aan deze criteria

De maximale lichtsterkte I voor zone E2 bedraagt 7500 candela. De maximale 
lichtsterkte bedraagt 4365 candela en voldoet dus aan de gestelde norm. 

en Recreatie-inrichtingen staat dat na 23.00 uur de verlichting uit moet.
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betekenende mate” bijdragen aan de concentratie in de buiten-
het aantal voertuigbewegingen tot 

gevolg heeft is de bijdrage van extra verkeer vanwege de realisatie van het kunstgrasveld niet 

Onderzocht is of deze 
 is het volledige 

cht voor de omliggende huizen ten aanzien van het voet-
Uitgangspunt hiervoor is een lichtontwerp met 

verlichtingssterkte 
lichtontwerp zal deze lichtinstallatie vol-

de commissie lichthinder van de NSVV een al-
Richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sportveld en terrein-

Er worden vier zones onderscheiden. Voor iedere zone geldt een verschillend te 

Gebieden met een lage omgevingshelderheid, in het algemeen buiten stedelijke 

Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid, in het algemeen woonge-

et een hoge omgevingshelderheid, in het algemeen stedelijke gebie-
en industriegebieden met intensieve nachtelijke ac-

  Ev ≤ 5 lux, ge-
meter. De gevonden lichtwaarden op de onderzochte gevels van 

lux op de gevels aan deze criteria. 

 waarde voor de 

 
inrichtingen staat dat na 23.00 uur de verlichting uit moet. 



 

 
 

 
 
De led armaturen zijn voorzien van inkijkbegrenzers, waa
tot een minimum beperkt wordt.
 
Ondanks de theoretische uitkomsten van dit onderzoek lijkt het gewenst ook de praktijkresult
ten te toetsen. 
 
 
5.11 Externe veiligheid
Bij een bestemmingsplanwijziging moet volgens het Besluit
het plangebied worden getoetst aan het vigerende beleid voor externe veiligheid. Om de on
wikkeling verder in procedure te kunnen brengen is het noodzakelijk om aan te tonen dat:
• Het plangebied geen onaanvaardbare ri
• De omgeving geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de te ontwikkelen voorn

mens. 
 
Een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer
kortdurend verblijf en veroorzaakt geen onaanvaardbare risico’s voor de omliggende omgeving. 
 
Plaatsgebonden risici (PR) 
Een sportterrein is volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit e
terne veiligheid buisleidingen (Bevb) een “beperkt kwetsbaar 
contour van een risicobron als richtwaarde geldt, en niet als grenswaarde. Dit houdt in dat, o
schoon het vanuit het EV-beleid wenselijk zou zijn dat de sportterreinen zich buiten eventuele 
bestaande PR-contouren bevinden, h
tueren. 
  
Buisleidingen waardoor (vaak onder hoge druk) gevaarlijke stoffen worden vervoerd, kunnen 
een PR-contour hebben die buiten de leiding zelf ligt. Deze contour is vermeld op de risicokaart 
(www.risicokaart.nl).  
 
Voor transport over weg, water en spoor is de 
Stoffen (cRNVGS) van toepassing
 
Groepsrisico (GR) 
Door het vervangen van het huidige sportveld door 
object) neemt de personendichtheid en dus ook het groepsrisico ter plaatse niet toe. Het is 
daarom niet relevant een berekening uit te voeren naar de toename van het groepsrisico.
 
Inrichtingen 
Op ruim 200 meter vanaf het plangebied
gens de risicokaart is op dit terrein een LPG tank aanwezig.
LPG-tankstations is maximaal 45 meter. Gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte 
van het LPG-tankstation wordt geconcludeerd dat er ten aanzien van het plaatsgebonden risico 
geen belemmeringen zijn voor de planontwikkeling.
 
 

De led armaturen zijn voorzien van inkijkbegrenzers, waardoor de lichthinder voor omwonenden 
wordt. 

Ondanks de theoretische uitkomsten van dit onderzoek lijkt het gewenst ook de praktijkresult

Externe veiligheid  
Bij een bestemmingsplanwijziging moet volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
het plangebied worden getoetst aan het vigerende beleid voor externe veiligheid. Om de on
wikkeling verder in procedure te kunnen brengen is het noodzakelijk om aan te tonen dat:

Het plangebied geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de omliggende bebouwing;
De omgeving geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de te ontwikkelen voorn

Een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer-/evenemententerrein is een voorziening dat leidt tot 
veroorzaakt geen onaanvaardbare risico’s voor de omliggende omgeving. 

Een sportterrein is volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit e
terne veiligheid buisleidingen (Bevb) een “beperkt kwetsbaar object”. Dit houdt in dat de PR
contour van een risicobron als richtwaarde geldt, en niet als grenswaarde. Dit houdt in dat, o

beleid wenselijk zou zijn dat de sportterreinen zich buiten eventuele 
contouren bevinden, het gemotiveerd mogelijk is ze binnen PR-

Buisleidingen waardoor (vaak onder hoge druk) gevaarlijke stoffen worden vervoerd, kunnen 
contour hebben die buiten de leiding zelf ligt. Deze contour is vermeld op de risicokaart 

Voor transport over weg, water en spoor is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke 
van toepassing. 

Door het vervangen van het huidige sportveld door een kunstgrasveld (een beperkt kwetsbaar 
object) neemt de personendichtheid en dus ook het groepsrisico ter plaatse niet toe. Het is 
daarom niet relevant een berekening uit te voeren naar de toename van het groepsrisico.

het plangebied bevindt zich tankstation Texaco Jelsumerpoort. Vo
gens de risicokaart is op dit terrein een LPG tank aanwezig. De belemmerende zone voor dit 

maximaal 45 meter. Gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte 
tankstation wordt geconcludeerd dat er ten aanzien van het plaatsgebonden risico 

geen belemmeringen zijn voor de planontwikkeling. 
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rdoor de lichthinder voor omwonenden 

Ondanks de theoretische uitkomsten van dit onderzoek lijkt het gewenst ook de praktijkresulta-

externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
het plangebied worden getoetst aan het vigerende beleid voor externe veiligheid. Om de ont-
wikkeling verder in procedure te kunnen brengen is het noodzakelijk om aan te tonen dat: 

sico’s veroorzaakt voor de omliggende bebouwing; 
De omgeving geen onaanvaardbare risico’s veroorzaakt voor de te ontwikkelen voorne-

/evenemententerrein is een voorziening dat leidt tot 
veroorzaakt geen onaanvaardbare risico’s voor de omliggende omgeving.  

Een sportterrein is volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit ex-
object”. Dit houdt in dat de PR-

contour van een risicobron als richtwaarde geldt, en niet als grenswaarde. Dit houdt in dat, of-
beleid wenselijk zou zijn dat de sportterreinen zich buiten eventuele 

-contouren te si-

Buisleidingen waardoor (vaak onder hoge druk) gevaarlijke stoffen worden vervoerd, kunnen 
contour hebben die buiten de leiding zelf ligt. Deze contour is vermeld op de risicokaart 

circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke 

een kunstgrasveld (een beperkt kwetsbaar 
object) neemt de personendichtheid en dus ook het groepsrisico ter plaatse niet toe. Het is 
daarom niet relevant een berekening uit te voeren naar de toename van het groepsrisico. 

tankstation Texaco Jelsumerpoort. Vol-
belemmerende zone voor dit  

maximaal 45 meter. Gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte 
tankstation wordt geconcludeerd dat er ten aanzien van het plaatsgebonden risico 



 

 
 

Figuur 5.3: Risico’s nabij het plangebied 
 
 
Buisleidingen 
Op ongeveer 90 meter ten westen 
gastransportleiding van de Gasunie
artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB) bedraagt 5 meter aan weer
zijden van de leiding gemeten uit het hart van de leiding. Binnen deze zone mag geen bebo
wing worden opgericht. Voor deze buisleiding is geen plaatsgebonden risico contour berekend 
die buiten de belemmeringenstrook ligt. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn
de planontwikkeling geen belemmeringen
 
Transport over weg, spoor en water
Het plangebied ligt op ruime afstand van transportroutes over weg, water en spoor. De dichts
bijzijnde weg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd is de N31 op circa 
dichtstbijzijnde transportroutes over water en spoor zijn nog op een grotere afstand van het 
plangebied gelegen. Volgens de cRNVGS hoeven er geen beperkingen  aan het ruimtegebruik 
te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van ee
dat het invloedsgebied verder kan reiken. Gezien de grote afstanden (ruim meer dan 200 m 
afstand van het sportcomplex) geldt voor deze transportroutes dat nader onderzoek niet noo
zakelijk is. 
 
Conclusie 
Voor de aanleg van het kunstgrasveld met parkeer annex evenemententerrein levert het aspect 
externe veiligheid geen belemmeringen op. Het plangebied is gelegen buiten de contouren voor 
het plaatsgebonden risico van nabijgelegen inrichtingen en gasleidingen. Het groepsrisico ho
niet apart verantwoord te worden. De bestaande voorzieningen voor bereikbaarheid, bestrij
baarheid, zelfredzaamheid ter plekke zijn voldoende.
 
 
5.12 Luchtvaartverkeerzone 
De locatie van het aan te leggen kunstgrasveld/parkeer
binnen het ILS verstoringsgebied van de vliegbasis Leeuwarden. Op grond van het gestelde in 
artikel 3.2.2 van het luchthavenbesluit Luchthaven Leeuwarden (van 3 mei 2
van het Besluit Militaire Luchthavens geldt voor gebouwen en bouwwerken de op de kaart van 

het plangebied (bron: risicokaart.nl) 

90 meter ten westen en 90 meter ten zuiden van het plangebied 
gastransportleiding van de Gasunie. De belemmerende zone van deze leiding, zoals bedoeld in 
artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB) bedraagt 5 meter aan weer

e leiding gemeten uit het hart van de leiding. Binnen deze zone mag geen bebo
wing worden opgericht. Voor deze buisleiding is geen plaatsgebonden risico contour berekend 
die buiten de belemmeringenstrook ligt. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn
de planontwikkeling geen belemmeringen. 

Transport over weg, spoor en water 
Het plangebied ligt op ruime afstand van transportroutes over weg, water en spoor. De dichts
bijzijnde weg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd is de N31 op circa 
dichtstbijzijnde transportroutes over water en spoor zijn nog op een grotere afstand van het 

Volgens de cRNVGS hoeven er geen beperkingen  aan het ruimtegebruik 
te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt, ondanks 
dat het invloedsgebied verder kan reiken. Gezien de grote afstanden (ruim meer dan 200 m 
afstand van het sportcomplex) geldt voor deze transportroutes dat nader onderzoek niet noo

t kunstgrasveld met parkeer annex evenemententerrein levert het aspect 
externe veiligheid geen belemmeringen op. Het plangebied is gelegen buiten de contouren voor 
het plaatsgebonden risico van nabijgelegen inrichtingen en gasleidingen. Het groepsrisico ho
niet apart verantwoord te worden. De bestaande voorzieningen voor bereikbaarheid, bestrij
baarheid, zelfredzaamheid ter plekke zijn voldoende.  

Luchtvaartverkeerzone – ILS Verstoringsgebied 
De locatie van het aan te leggen kunstgrasveld/parkeer- en evenementen terrein is gelegen 
binnen het ILS verstoringsgebied van de vliegbasis Leeuwarden. Op grond van het gestelde in 
artikel 3.2.2 van het luchthavenbesluit Luchthaven Leeuwarden (van 3 mei 2013) en artikel 16 
van het Besluit Militaire Luchthavens geldt voor gebouwen en bouwwerken de op de kaart van 
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 bevindt zich een 
, zoals bedoeld in 

artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB) bedraagt 5 meter aan weers-
e leiding gemeten uit het hart van de leiding. Binnen deze zone mag geen bebou-

wing worden opgericht. Voor deze buisleiding is geen plaatsgebonden risico contour berekend 
die buiten de belemmeringenstrook ligt. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn er voor 

Het plangebied ligt op ruime afstand van transportroutes over weg, water en spoor. De dichtst-
bijzijnde weg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd is de N31 op circa 5,5 km. De 
dichtstbijzijnde transportroutes over water en spoor zijn nog op een grotere afstand van het 

Volgens de cRNVGS hoeven er geen beperkingen  aan het ruimtegebruik 
n route of tracé ligt, ondanks 

dat het invloedsgebied verder kan reiken. Gezien de grote afstanden (ruim meer dan 200 m 
afstand van het sportcomplex) geldt voor deze transportroutes dat nader onderzoek niet nood-

t kunstgrasveld met parkeer annex evenemententerrein levert het aspect 
externe veiligheid geen belemmeringen op. Het plangebied is gelegen buiten de contouren voor 
het plaatsgebonden risico van nabijgelegen inrichtingen en gasleidingen. Het groepsrisico hoeft 
niet apart verantwoord te worden. De bestaande voorzieningen voor bereikbaarheid, bestrijd-

en evenementen terrein is gelegen 
binnen het ILS verstoringsgebied van de vliegbasis Leeuwarden. Op grond van het gestelde in 

013) en artikel 16 
van het Besluit Militaire Luchthavens geldt voor gebouwen en bouwwerken de op de kaart van 



 

 
 

het ILS-verstoringsgebied aangegeven maximale hoogte. Afwijking hiervan kan worden toeg
staan,  indien uit een daartoe uitgevoerd onderzoek blijkt
ment landingssysteem uit het 
De geldende toetsingshoogte op de locatie van het aan te leggen sportveld bedraagt 12 meter. 
Deze hoogte zal door de bouw van d
Door de bevoegde instanties van Commando Luchtstrijdkrachten 
uitgevoerd. Vastgesteld is dat gelet op de relatief beperkte massa van de verlichtingsmassa met 
zekerheid kan worden gesteld dat de
gestoord zal worden. Het Ministerie van Defensie heeft dan ook geen bezwaar tegen de 
sing van de lichtmasten. 
 
 
5.13 M.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit m.e.r. 
we regeling is dat zich vijf situaties kunnen voordoen bij toetsing aan het Besluit m.e.r.:

� Er is sprake van een m.e.r.
� Er is sprake van een m.e.r.
� Er is sprake van een m.e.r.
� De activiteit staat wel genoemd in onderdeel D van het besluit, maar bevindt zich beneden 

de genoemde drempelwaarde;
� Het Besluit m.e.r. leidt niet tot een m.e.r.

 
In het vierde geval is er sprake van e
der is weergeven in het volgende schema.

Het voorgenomen project maakt de aanleg van een sportveld en parkeerterrein mogelijk. Dit 
kan worden beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject zoals is o
11.2 van bijlage D van het Besluit m.e.r., omdat de aanleg van parkeerterreinen hier specifiek 
onderdeel van uitmaakt. Dit betekent dat er een vormvrije m.e.r.
Deze is opgenomen in de volgende tabel.

 

verstoringsgebied aangegeven maximale hoogte. Afwijking hiervan kan worden toeg
indien uit een daartoe uitgevoerd onderzoek blijkt dat de beïnvloeding van het instr

ment landingssysteem uit het  oogpunt van de veiligheid van het luchtverkeer aanvaardbaar is. 
De geldende toetsingshoogte op de locatie van het aan te leggen sportveld bedraagt 12 meter. 
Deze hoogte zal door de bouw van de lichtmasten met enkele meters worden overschreden.
Door de bevoegde instanties van Commando Luchtstrijdkrachten  is de vereiste beoordeling 
uitgevoerd. Vastgesteld is dat gelet op de relatief beperkte massa van de verlichtingsmassa met 

en gesteld dat de  ILS-apparatuur niet  c.q. niet  in onaanvaardbare mate 
gestoord zal worden. Het Ministerie van Defensie heeft dan ook geen bezwaar tegen de 

beoordeling  
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit m.e.r. in werking getreden. De consequentie van de nie
we regeling is dat zich vijf situaties kunnen voordoen bij toetsing aan het Besluit m.e.r.:

Er is sprake van een m.e.r.-plichtig besluit; 
Er is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit; 

van een m.e.r.-plichtig plan; 
De activiteit staat wel genoemd in onderdeel D van het besluit, maar bevindt zich beneden 
de genoemde drempelwaarde; 
Het Besluit m.e.r. leidt niet tot een m.e.r.- (beoordelings)plicht.  

In het vierde geval is er sprake van een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Een en a
der is weergeven in het volgende schema. 

Het voorgenomen project maakt de aanleg van een sportveld en parkeerterrein mogelijk. Dit 
kan worden beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject zoals is opgenomen in categorie 
11.2 van bijlage D van het Besluit m.e.r., omdat de aanleg van parkeerterreinen hier specifiek 
onderdeel van uitmaakt. Dit betekent dat er een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden. 
Deze is opgenomen in de volgende tabel. 
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verstoringsgebied aangegeven maximale hoogte. Afwijking hiervan kan worden toege-
dat de beïnvloeding van het instru-

oogpunt van de veiligheid van het luchtverkeer aanvaardbaar is. 
De geldende toetsingshoogte op de locatie van het aan te leggen sportveld bedraagt 12 meter. 

e lichtmasten met enkele meters worden overschreden. 
is de vereiste beoordeling 

uitgevoerd. Vastgesteld is dat gelet op de relatief beperkte massa van de verlichtingsmassa met 
in onaanvaardbare mate 

gestoord zal worden. Het Ministerie van Defensie heeft dan ook geen bezwaar tegen de  plaat-

in werking getreden. De consequentie van de nieu-
we regeling is dat zich vijf situaties kunnen voordoen bij toetsing aan het Besluit m.e.r.: 

De activiteit staat wel genoemd in onderdeel D van het besluit, maar bevindt zich beneden 

beoordeling. Een en an-

 
Het voorgenomen project maakt de aanleg van een sportveld en parkeerterrein mogelijk. Dit 

pgenomen in categorie 
11.2 van bijlage D van het Besluit m.e.r., omdat de aanleg van parkeerterreinen hier specifiek 

beoordeling moet plaatsvinden. 



 

 
 

Projectnaam 

Kenmerken van het project  

Omvang van het project (relatie met drempel D 
lijst) 

Cumulatie met andere projecten

Gebruik natuurlijke hulpbronnen

Productie afvalstoffen 

Verontreiniging en hinder 

Risico voor ongevallen 

Plaats van het project 

Bestaande grondgebruik 

Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratievermogen 
natuurlijke hulpbronnen van het gebied

Opnamevermogen milieu met aandacht voor we
lands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, rese
vaten en natuurparken, H/V richtli
bieden waar milieunormen worden overschreden, 
gebieden met hoge bevolkingdichtheid, lan
schappelijk historisch cultureel of archeologische 
gebieden van belang. 

Kenmerken van het potentiële effect

Bereik van het effect (geografisch en grootte g
troffen bevolking) 

Grensoverschrijdend karakter

Orde van grootte en complexiteit effect

Waarschijnlijkheid effect 

Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect

CONCLUSIE 

 

Kunstgrasveld annex parkeer
evenemententerrein Koarnjum

  

Omvang van het project (relatie met drempel D D 11.2 (Drempelwaarde ontwikkeling 
betreft 100 hectare of meer.)
Initiatief: Aanleg sportveld en pa
keer/evenemententerrein 

Cumulatie met andere projecten Nee 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

 

Agrarisch, Sport 

Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratievermogen 
natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

Geen natuurlijke hulpbronnen in het 
gebied 

Opnamevermogen milieu met aandacht voor wet-
en bosgebieden, reser-

vaten en natuurparken, H/V richtlijngebieden, ge-
bieden waar milieunormen worden overschreden, 
gebieden met hoge bevolkingdichtheid, land-
schappelijk historisch cultureel of archeologische 

Er treden geen negatieve effecten op 
als gevolg van het plan. 

potentiële effect   

Bereik van het effect (geografisch en grootte ge- Geen 

Grensoverschrijdend karakter Geen 

Orde van grootte en complexiteit effect Geen 

Geen 

Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect Geen 

Het project leidt niet tot relevante m
lieueffecten. Nadere analyse in een 
PlanMER is niet noodzakelijk.
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Kunstgrasveld annex parkeer -/ 
Koarnjum  

D 11.2 (Drempelwaarde ontwikkeling 
betreft 100 hectare of meer.) 
Initiatief: Aanleg sportveld en par-

 

Geen natuurlijke hulpbronnen in het 

Er treden geen negatieve effecten op 

Het project leidt niet tot relevante mi-
lieueffecten. Nadere analyse in een 
PlanMER is niet noodzakelijk. 



 

 
 

6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid
De beoogde ontwikkeling, te weten de aanleg van een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer
eventmententerrein is een initiatief dat bekostigd wordt door de gemeente Leeuwarderadeel. 
Hier is reeds budget voor gereserveerd. Op basis van deze overweging moet de voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing economisch uitvoerbaar worden geacht. Een exploitati
van de Grondexploitatiewet is 
in eigendom is van de gemeente Leeuwarderadeel.
 
De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien zijn planschadekosten. Deze zijn op 
voorhand niet uit te sluiten. De gemeente heeft daarom met de initiatiefnemer een overee
komst gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan worden voorkomen dat 
de gemeenschap de planschadekosten moet betalen die worden gemaakt in het bela
aanvrager. 
 
 
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid: o
Op 6 februari 2014 heeft een informatieavond plaatsgevonden in de kantine van v.v. DTD voor 
de omwonenden. Op deze avond zijn de plannen gepresenteerd en heeft inspraak vanuit 
buurt plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn de opmerkingen meegenomen.
 
De ruimtelijke onderbouwing wordt met het ontwerpbesluit om een omgevingsvergunning te 
verlenen conform de Wabo en 3.4 Algemene wet bestuursrecht 6 weken ter inzage gelegd. T
gen het ontwerpbesluit voor de realisatie van het kunstgrasveld met parkeer
/evenemententerrein kunnen zienswijzen worden ingediend. 

itvoerbaarheid 

Economische uitvoerbaarheid  
De beoogde ontwikkeling, te weten de aanleg van een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer

entmententerrein is een initiatief dat bekostigd wordt door de gemeente Leeuwarderadeel. 
Hier is reeds budget voor gereserveerd. Op basis van deze overweging moet de voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing economisch uitvoerbaar worden geacht. Een exploitati
van de Grondexploitatiewet is niet noodzakelijk omdat het plan wordt gerealiseerd op grond dat 
in eigendom is van de gemeente Leeuwarderadeel. 

De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien zijn planschadekosten. Deze zijn op 
oorhand niet uit te sluiten. De gemeente heeft daarom met de initiatiefnemer een overee

komst gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan worden voorkomen dat 
de gemeenschap de planschadekosten moet betalen die worden gemaakt in het bela
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de omwonenden. Op deze avond zijn de plannen gepresenteerd en heeft inspraak vanuit 
buurt plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn de opmerkingen meegenomen. 

De ruimtelijke onderbouwing wordt met het ontwerpbesluit om een omgevingsvergunning te 
verlenen conform de Wabo en 3.4 Algemene wet bestuursrecht 6 weken ter inzage gelegd. T
gen het ontwerpbesluit voor de realisatie van het kunstgrasveld met parkeer-
/evenemententerrein kunnen zienswijzen worden ingediend.  
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De beoogde ontwikkeling, te weten de aanleg van een kunstgrasveld met bijbehorend parkeer-/ 
entmententerrein is een initiatief dat bekostigd wordt door de gemeente Leeuwarderadeel. 

Hier is reeds budget voor gereserveerd. Op basis van deze overweging moet de voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing economisch uitvoerbaar worden geacht. Een exploitatieplan op grond 

niet noodzakelijk omdat het plan wordt gerealiseerd op grond dat 

De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien zijn planschadekosten. Deze zijn op 
oorhand niet uit te sluiten. De gemeente heeft daarom met de initiatiefnemer een overeen-

komst gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan worden voorkomen dat 
de gemeenschap de planschadekosten moet betalen die worden gemaakt in het belang van de 

Op 6 februari 2014 heeft een informatieavond plaatsgevonden in de kantine van v.v. DTD voor 
de omwonenden. Op deze avond zijn de plannen gepresenteerd en heeft inspraak vanuit de 

De ruimtelijke onderbouwing wordt met het ontwerpbesluit om een omgevingsvergunning te 
verlenen conform de Wabo en 3.4 Algemene wet bestuursrecht 6 weken ter inzage gelegd. Te-

 



 

 
 

 

7 Conclusie

 
Het plan behelst het vervangen van het huidige kaatsveld door een kunstgrasveld met de 
bij behorende bouwwerken. Het kunstgrasveld zal gebruikt worden door 
Trije Doarpen voor zowel trainingen als wedstrijden. Tevens maakt het plan de aanleg van een 
parkeerterrein mogelijk aan de oostzijde van het kunstgrasveld. Dit parkeerterrein zal word
gebruikt door alle gebruikers en bezoekers van het sportterrein aan de Martenawei 2 te 
jum. Tot slot is het parkeerterrein
per jaar in gebruik als evenemententerrein. Op dit terrein kan 
feest worden gevierd. Tijdens dit dorpsfeest wordt het terrein bezocht door ongeveer 200
bewoners. 
 
Het plan is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘B
Leeuwarderadeel en is daarin beste
‘Sport-Sportvelden’ staat de realisatie van een kunstgrasveld in het noordelijk deel van het 
plangebied toe. Ook maakt deze bestemming de realisatie van parkeervoorzieningen en andere 
bouwwerken waaronder lichtmasten en ballenvangers mogelijk. Het gebruiken van het parkee
terrein als evenemententerrein is binnen deze bestemming echter niet mogelijk. Het zuidelijk 
deel van het plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch’. Deze bestemming staat alleen agr
risch grondgebruik en cultuurgrond  met daaraan ondergeschikte functies toe. 
 
Tevens liggen er op de gronden van het plangebied een aantal aanduidingen vanwege de li
ging in de aanvliegroute van de Vliegbasis Leeuwarden. 
plangebied mede bestemd zijn voor: het vrijhouden van een invliegstrook voor de luchtvaart, het 
vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim en voor het voorkomen van storing van 
het radionavigatiesysteem waarmee de piloot veilig kan landen (Ins
Dit betekent dat er voor het plangebied een maximaal toelaatbare bouwhoogte 
geldt voor bouwwerken. 
 
Het vervangen van het huidige sportveld door een kunstgrasveld en 
als evenemententerrein is in strijd met beide bestemmingen
bouwregels van de agrarische bestemming en de bouwrestricties die gelden vanwege de li
ging van het plangebied binnen de luchtvaartverkeerszone.
 
Het plan kan wel gerealiseerd worden door middel van een door Burgemeester & Wethouders 
van Leeuwarderadeel te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen alsmede voor het 
afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder a en c Wabo) . 
 
Uit deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het kunstgrasveld met evenemententerrein 
eenstemming is met provinciaal 
landschaps- en cultuurhistorische waarden en beschermde flora en fauna aangetast.
 
Het plan wordt gerealiseerd aan de Martenawei te 
kwelderwal ten oosten van de Brédyk langs de lintbebouwing
terpdorpen Jelsum en Koarnjum
lintbebouwing daartussen en de openheid van het landschap aan beide kanten van de kwe
derwal. Het vervangen van het huidige sportveld door het kunstgrasveld doet geen afbreuk aan 
deze kwaliteiten.  
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feest worden gevierd. Tijdens dit dorpsfeest wordt het terrein bezocht door ongeveer 200
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gen er op de gronden van het plangebied een aantal aanduidingen vanwege de li
ging in de aanvliegroute van de Vliegbasis Leeuwarden. Dit betekent dat de gronden van h
plangebied mede bestemd zijn voor: het vrijhouden van een invliegstrook voor de luchtvaart, het 
vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim en voor het voorkomen van storing van 
het radionavigatiesysteem waarmee de piloot veilig kan landen (Instrument Landing System). 
Dit betekent dat er voor het plangebied een maximaal toelaatbare bouwhoogte 
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kan wel gerealiseerd worden door middel van een door Burgemeester & Wethouders 
te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen alsmede voor het 
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behelst het vervangen van het huidige kaatsveld door een kunstgrasveld met de daar-
voetbalvereniging De 

Trije Doarpen voor zowel trainingen als wedstrijden. Tevens maakt het plan de aanleg van een 
parkeerterrein mogelijk aan de oostzijde van het kunstgrasveld. Dit parkeerterrein zal worden 
gebruikt door alle gebruikers en bezoekers van het sportterrein aan de Martenawei 2 te Koarn-

maximaal drie keer 
het jaarlijkse dorps-

feest worden gevierd. Tijdens dit dorpsfeest wordt het terrein bezocht door ongeveer 200-250 

tengebiet en doarpen’ van de gemeente 
Sportvelden’ en ‘Agrarisch’. De bestemming 

Sportvelden’ staat de realisatie van een kunstgrasveld in het noordelijk deel van het 
plangebied toe. Ook maakt deze bestemming de realisatie van parkeervoorzieningen en andere 

onder lichtmasten en ballenvangers mogelijk. Het gebruiken van het parkeer-
terrein als evenemententerrein is binnen deze bestemming echter niet mogelijk. Het zuidelijk 
deel van het plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch’. Deze bestemming staat alleen agra-
risch grondgebruik en cultuurgrond  met daaraan ondergeschikte functies toe.  

gen er op de gronden van het plangebied een aantal aanduidingen vanwege de lig-
Dit betekent dat de gronden van het 

plangebied mede bestemd zijn voor: het vrijhouden van een invliegstrook voor de luchtvaart, het 
vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim en voor het voorkomen van storing van 

trument Landing System). 
Dit betekent dat er voor het plangebied een maximaal toelaatbare bouwhoogte van 12 meter 

het gebruik van de gronden 
. Tevens is het in strijd met de 

bouwregels van de agrarische bestemming en de bouwrestricties die gelden vanwege de lig-

kan wel gerealiseerd worden door middel van een door Burgemeester & Wethouders 
te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen alsmede voor het 

onderbouwing blijkt dat het kunstgrasveld met evenemententerrein in over-
en gemeentelijk ruimtelijk beleid. Er worden met dit plan geen 

en cultuurhistorische waarden en beschermde flora en fauna aangetast. 

Het plangebied bevindt zich op de 
van de Martenaweg tussen de 

. Kenmerkend voor dit landschap zijn de (terp)dorpen met de 
lintbebouwing daartussen en de openheid van het landschap aan beide kanten van de kwel-
derwal. Het vervangen van het huidige sportveld door het kunstgrasveld doet geen afbreuk aan 



 

 
 

 
Ook heeft de vervanging van het bestaande 
/evenemententerrein geen toename van het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de huid
ge situatie tot gevolg. In de toekomstige situatie biedt de nieuwe parkeerplaats voldoende pa
keergelegenheid voor alle gebruikers/bezoekers van het sportcomplex. Dit betekent dat er niet 
meer hoeft te worden geparkeerd langs de smalle Martenawei. Hierdoor verbetert de verkeer
situatie en de verkeersveiligheid. Doordat het plan geen
heeft wordt er bovendien geen toename van de geluidsbelasting van de gevels van nabijgel
gen woningen verwacht. Ook voorzie
waardoor de aanwezigheid van de geluidscontouren van de Vliegbasis Leeuwarden geen co
sequenties heeft voor de planologische uitvoerbaarheid van het project. 
fensie heeft bovendien in een reactie aangegeven 
van de lichtmasten met een hoogte van 15 meter in de luchtvaartverkeerszone.
een sportveld sprake van omgevingsgeluid. Doordat het kunstgrasveld gedraaid wordt ten o
zichte van het bestaande veld wordt de afstand tussen het sportveld en de dichtstbijzijnde w
ning vergroot met meer dan 25 meter. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de b
staande situatie. 
 
Voor de realisatie van het kunstgrasveld met parkeer
om een bestaande sloot te dempen en een aantal bomen langs de
het dempen van de sloot en het aanbrengen van verhard oppervlak (kunstgrasveld, parkeerte
rein) dient er een oppervlakte van 
satie zal ten zuiden en ten oosten 
 
Verder is vastgesteld dat op het gebied van bodem, archeologie,
externe veiligheid en milieuhinder, er geen belemmeringen zijn voor het vervangen van het hu
dige sportveld door een kunstgrasveld met parkeer annex evenemententerrein. De financiering 
van het project geschiedt door de gemeen
Trije Doarpen het geld voor de aanleg ter beschikking gesteld.
 
De aanleg van het kunstgrasveld leidt tot een verbetering van de huidige ruimtelijke situatie en 
de gebruiksmogelijkheden in het plangebied. Er staan geen
tie van het plan. 
 
 
 
 
 

Ook heeft de vervanging van het bestaande voetbalveld door een kunstgrasveld en parkeer
/evenemententerrein geen toename van het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de huid
ge situatie tot gevolg. In de toekomstige situatie biedt de nieuwe parkeerplaats voldoende pa

ebruikers/bezoekers van het sportcomplex. Dit betekent dat er niet 
meer hoeft te worden geparkeerd langs de smalle Martenawei. Hierdoor verbetert de verkeer
situatie en de verkeersveiligheid. Doordat het plan geen extra verkeersaantrekkende werking 

geen toename van de geluidsbelasting van de gevels van nabijgel
Ook voorziet het plan niet in de bouw van geluidsgevoelige objecten 

waardoor de aanwezigheid van de geluidscontouren van de Vliegbasis Leeuwarden geen co
sequenties heeft voor de planologische uitvoerbaarheid van het project. Het Ministerie van D

n in een reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de 
met een hoogte van 15 meter in de luchtvaartverkeerszone.

een sportveld sprake van omgevingsgeluid. Doordat het kunstgrasveld gedraaid wordt ten o
zichte van het bestaande veld wordt de afstand tussen het sportveld en de dichtstbijzijnde w

25 meter. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de b

Voor de realisatie van het kunstgrasveld met parkeer-/evenemententerrein is het 
om een bestaande sloot te dempen en een aantal bomen langs deze sloot te kappen. Vanwege 

en het aanbrengen van verhard oppervlak (kunstgrasveld, parkeerte
dient er een oppervlakte van 805 m² aan water gecompenseerd te worden. Deze compe

en ten oosten van het plangebied plaatsvinden (zie ook bijlage 1)

Verder is vastgesteld dat op het gebied van bodem, archeologie, ecologie, licht,
milieuhinder, er geen belemmeringen zijn voor het vervangen van het hu

dige sportveld door een kunstgrasveld met parkeer annex evenemententerrein. De financiering 
van het project geschiedt door de gemeente Leeuwarderadeel. Zij heeft voetbalvereniging 

ije Doarpen het geld voor de aanleg ter beschikking gesteld.  

De aanleg van het kunstgrasveld leidt tot een verbetering van de huidige ruimtelijke situatie en 
in het plangebied. Er staan geen belangen in de weg
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voetbalveld door een kunstgrasveld en parkeer-
/evenemententerrein geen toename van het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de huidi-
ge situatie tot gevolg. In de toekomstige situatie biedt de nieuwe parkeerplaats voldoende par-

ebruikers/bezoekers van het sportcomplex. Dit betekent dat er niet 
meer hoeft te worden geparkeerd langs de smalle Martenawei. Hierdoor verbetert de verkeers-

verkeersaantrekkende werking 
geen toename van de geluidsbelasting van de gevels van nabijgele-

het plan niet in de bouw van geluidsgevoelige objecten 
waardoor de aanwezigheid van de geluidscontouren van de Vliegbasis Leeuwarden geen con-

Het Ministerie van De-
tegen de  plaatsing 

met een hoogte van 15 meter in de luchtvaartverkeerszone. Tot slot is er bij 
een sportveld sprake van omgevingsgeluid. Doordat het kunstgrasveld gedraaid wordt ten op-
zichte van het bestaande veld wordt de afstand tussen het sportveld en de dichtstbijzijnde wo-

25 meter. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de be-

enemententerrein is het noodzakelijk 
te kappen. Vanwege 

en het aanbrengen van verhard oppervlak (kunstgrasveld, parkeerter-
aan water gecompenseerd te worden. Deze compen-

(zie ook bijlage 1). 

ecologie, licht, luchtkwaliteit, 
milieuhinder, er geen belemmeringen zijn voor het vervangen van het hui-

dige sportveld door een kunstgrasveld met parkeer annex evenemententerrein. De financiering 
Leeuwarderadeel. Zij heeft voetbalvereniging De 

De aanleg van het kunstgrasveld leidt tot een verbetering van de huidige ruimtelijke situatie en 
in de weg aan de realisa-


