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1.  Inleiding 
 

1.1 Doelstelling van de ruimtelijke onderbouwing 
In opdracht van Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de Interegion Groep de 
voorliggende Ruimtelijke Onderbouwing ten behoeve van de realisatie van het 
busstation aan de Twibaksdyk, hoek Industriepark opgesteld. De locatie is gelegen 
in het deelgebied ‘Hollandiabuurt’.  
 
De voormalige gemeente Bolsward heeft in oktober 2010, bij de vaststelling van 
het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan), de voorkeurslocatie voor het 
definitieve busstation vastgelegd. Deze locatie betreft het Industriepark, waar eind 
2010 een bedrijfsperceel met bijbehorende panden werd aangekocht. 
 
Voor de realisatie van het busstation dient voor een gedeelte van het plangebied 
de bestemming te wijzigen van de bestemming ‘Groen’ (met aanduiding 
beschermenswaardig groen) en een gedeelte met bestemming ‘Verkeer’ naar de 
bestemming ‘Bedrijventerrein-2 (zone D)’.  
 

De Ruimtelijke Onderbouwing en bijgaande milieuonderzoeken dienen de basis te 
vormen voor de procedure van het Projectafwijkingsbesluit, als bedoeld in artikel 
2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo. 
 
Deze Ruimtelijke Onderbouwing heeft betrekking op de percelen, kadastraal 
bekend onder Bolsward sectie B nummers 6377 en 5296 liggend aan Twibaksdyk 
te Bolsward. Het busstation wordt hoofdzakelijk gesitueerd op het perceel, 
kadastraal bekend onder Bolsward sectie B nummer 4008 wat in eigendom is van 
de gemeente Súdwest-Fryslân. De vigerende bestemming op dit perceel staat de 
vestiging van een busstation toe. Door aanpassingen van het wegprofiel en het 
realiseren van aanrijd- en vertrekmogelijkheden voor bussen zullen de 
bestemmingen van de eerder genoemde kadastrale percelen gedeeltelijk moeten 
wijzigen.    
 
De locatie voor het busstation is deels bebouwd met een bedrijfswoning en een 
loods en deels onbebouwd, zijnde braakliggend grasland. In de huidige opzet van 
het plan zal de loods gehandhaafd blijven.  
 
Door het uitbuigen/verleggen van de Twibaksdyk ter plaatse van het busstation en 
het realiseren van in- en uitritten zal de bestemming ‘Groen’ (met aanduiding 
beschermenswaardig groen) ter plaatse van het busstation en tegenoverliggend 
langs de Twibaksdyk moeten wijzigen. 
 
De gemeente is voornemens om, na vaststelling van de Omgevingsvergunning, de 
locatie te ontwikkelen tot een hoogwaardig regionaal fungerend busstation voor 
openbaar vervoer. Het bestemmingsplan zal bij partiële herziening van het 
bestemmingsgebied hierop moeten worden aangepast. Onderhavig rapport moet 
hiervoor de planologische basis geven.  
 
In de raadsvergadering van 4 juli 2013 heeft de Raad  van de gemeente Súdwest- 
Fryslân ingestemd met de beoogde ontwikkeling. 
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2.  Omschrijving van project 
 
2.1 Historie en DNA plangebied Hollandiabuurt 
 De Hollandiabuurt bevat de oudste uitbreidingen buiten de stadsgrachten van 

Bolsward. De woningen in deze wijk zijn oorspronkelijk gebouwd voor de arbeiders 
van de in de wijk gelegen Hollandiafabriek (tegenwoordig Hochwald). De wijk is 
gelegen tussen de binnenstad, de wijk Zuid (Kruiswater), de Rijksweg A7 en de 
provinciale weg N359. Naast de woonbuurt bestaat deze wijk uit het 
bedrijventerrein Wymerts, een kaatsterrein en een ‘eiland’. De woonbuurt en het 
bedrijventerrein zijn vanuit infrastructureel oogpunt niet direct met elkaar  
verbonden wat zorgt voor een ruimtelijke scheiding tussen beide. De woonbuurten 
van deze wijk zijn vooral gelegen rond de Harlingerstraat (de belangrijkste 
ontsluitingsweg van de wijk) en de Hollandiastraten. De buurt is een typisch 
voorbeeld van een 19e-eeuwse arbeidersbuurt. De buurt is krap van opzet en de 
woningen zijn over het algemeen klein. Ondanks zijn de woningen en de openbare 
ruimte in de buurt goed onderhouden en heeft het (mede daardoor) een levendige, 
prettige uitstraling. Naast de bebouwing in deze buurt is er verspreid over de wijk 
bebouwing aanwezig in de vorm van bedrijfswoningen op het bedrijventerrein en 
wat woonbebouwing in de omgeving van het zogeheten Oordje. Laatstgenoemde 
is in het structuurplan aangeduid als herstructureringsgebied dat in de  
geldigheidsperiode van het bestemmingsplan de nodige aandacht verdient. In het 
tot nu toe vigerende bestemmingsplan heeft deze locatie daarnaast al een uit te 
werken woonbestemming. Hier is tot op heden echter nog geen gebruik van 
gemaakt. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelgebieden Bolsward 
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2.2  Ruimtelijk en functioneel 
Het huidige busstation aan de Snekerstraat zal zijn centrale functie als busstation 
(met overstapfunctie) verliezen door de aanleg van een nieuw busstation op de 
locatie Twibaksdyk/Industriepark. De geografische ligging van de nieuwe locatie 
sluit aan bij de wens om, onder andere, het aantal vervoersbewegingen van 
busverkeer door het centrum te reduceren. Vanuit de vervoersstructuur kunnen de 
buslijnen optimaal aansluiting vinden vanaf deze locatie.  
 
De locatie is gesitueerd op het, door de gemeente verworven, perceel op de hoek 
Twibaksdyk/Industriepark. Door uitbuiging van de Twibaksdyk ter plaatse van het 
busstation en het aanleggen van in- en uitritten voor het busverkeer zal de 
bestemming ter plaatse moeten worden aangepast. Het grondeigendom van die 
betreffende gronden berust volledig bij de gemeente. Op het braakliggende 
grasland en ter plaatse van de bedrijfswoning, volledig gemeentelijk eigendom, zal 
het busstation worden gesitueerd. 
 

 
Huidige situatie, bron google 

 

 
Impressie van het nieuwe busstation 
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2.3 Planologisch 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Bolsward-Kom’ hebben de gronden de 
bestemmingen ‘Groen’ met de aanduiding ‘beschermenswaardig groen’, ‘Verkeer’ 
en ‘Bedrijventerrein-2’ met de aanduiding “zone D”. Daarnaast hebben de gronden 
de dubbelbestemming ‘Geluidszone-Wegverkeer’. 
 
De gronden met de bestemming ‘Groen, beschermenswaardig groen’ zijn bestemd 
voor groenvoorzieningen en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
landschappelijke en/of natuurwaarden van de aanwezige bomen en het houtgewas 
ter plaatse van de aanduiding ‘beschermenswaardig groen’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment plankaart bestemmingsplan Bolsward-Kom 

 
De gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein-2’ (zone D) zijn bestemd voor 
bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijven onder de categorieën 1, 2 en 
3. Een busstation is genoemd in de Staat van Bedrijven en valt onder categorie 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment voorschriften bestemmingsplan Bolsward-Kom 
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Fragment voorschriften bestemmingsplan Bolsward-Kom 

 
 
Strijdigheid 
De groenstrook met aanwezige bomen en houtgewas zal grotendeels worden 
verwijderd. Dit is in strijd met de bestemming ‘Groen’ met de aanduiding 
‘beschermenswaardig groen’. 
 
Aangezien een busstation valt binnen de categorie 3 is dit passend binnen de 
bestemming ‘Bedrijventerrein-2’ met de “zone D”. 
 
Procedure 
Het bestemmingsplan biedt geen afwijkingsmogelijkheden. Ook in de kruimellijst 
(kleine buitenplanse afwijkingen) worden geen mogelijkheden genoemd. Om 
medewerking te kunnen verlenen zal een Projectafwijkingsprocedure als bedoeld 
in artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo moeten worden gevolgd. 

 
 

2.4  Initiatiefnemer.  
De initiatiefnemer voor de ontwikkeling van het nieuwe busstation te Bolsward is de 
gemeente. 
 

  Gegevens van de initiatiefnemer 
Gemeente Súdwest-Fryslân  
Postbus 10.000 
8600 HA  Sneek 
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2.5  Kadastrale gegevens 

De locatie van onderhavig plan is kadastraal bekend onder kadastrale gemeente 
Bolsward B nummer 4008, 6377 en 5296 welk thans in eigendom zijn van de 
gemeente Súdwest-Fryslân. De kadastrale gegevens zijn in bijlage 1 toegevoegd.  
 
 

 
Kadastrale kaart  

 
 

Plangebied 
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3.  Beleid 
 
3.1  Provinciaal   

Streekplan Fryslân 2007  
De provincie streeft naar een optimale interne en externe bereikbaarheid van 
Fryslân als belangrijke impuls voor economische ontwikkeling, de ruimtelijke 
structuur en de leefbaarheid. Bij het verbeteren van de bereikbaarheid staan een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing en veiligheidsaspecten centraal. 
 
De wijze waarop woningen, bedrijven, kantoren, winkels en recreatievoorzieningen 
zijn verspreid beïnvloedt het mobiliteitspatroon. De provincie zet met haar ruimtelijk 
beleid in op de beheersing van (auto)mobiliteit, zodat netwerken niet onnodig 
belast worden. Hierbij richten zij zich op: 
• het concentreren van wonen, werken en voorzieningen; 
• het benutten van bestaande infrastructuur; 
• het stimuleren van goederenvervoer over water en spoor. 
 
Benutting van bestaande infrastructuur 
De provincie stemt bereikbaarheidseisen van werkfuncties en 
ontsluitingskwaliteiten van locaties op elkaar af. Zo zijn werkfuncties met veel 
werknemers en bezoekers gediend met een centrale ligging en een goede 
ontsluiting met het openbaar vervoer en de auto. Werkfuncties met veel en zwaar 
(vracht)autoverkeer zijn gediend met een optimale wegontsluiting buiten 
woongebieden om.  
 
Openbaar vervoer is afhankelijk van de beschikbaarheid van vraag naar dit 
vervoer. Een goede uitvoering van het streekplanbeleid is van invloed op het 
slagen van een goed openbaar vervoersbeleid in het Provinciaal Verkeers & 
Vervoersplan (PVVP). 
 
 
 
 
 
 
 

Provinciaal uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2014 
 

Busstations en openbaar vervoersknooppunten 
Haltevoorzieningen en busstations vormen mede het visitekaartje van het OV. Een 
goede kwaliteit van deze voorzieningen draagt bij aan een positieve beoordeling 
en het gebruik van het OV. De voorzieningen moeten worden afgestemd op de 
specifieke eisen van het gebruik, het netwerk en het vervoermiddel. Nu de 
provincie, naast eigenaar van de provinciale haltes, ook eigenaar is van de grotere 
busstations zijn, is de provincie verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitstraling van 
deze openbaarvervoerlocaties. 
 
Om hierin te voorzien gaat de provincie in 2014 de volgende zaken oppakken: 

 Eind 2013 gaat de aanbesteding van de provinciale haltes plaatsvinden en 
in 2014 volgt de uitvoering van de vernieuwing van de abri’s op de 
provinciale haltes. 

 Het in stand houden/verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur OV. 
Mogelijk grootschalige vernieuwing van de busstations Sneek en 
Heerenveen. 

 Het verbeteren van de fietsvoorzieningen bij knooppunten als uitvoering 
van het beleid ketenmobiliteit fiets/OV.  

 In 2014 wordt er gewerkt aan een nieuw busstation in Bolsward en Joure. 
Verwachting is dat deze in 2015 worden gerealiseerd. 

Het planinitiatief sluit aan bij goed openbaar vervoer. Het busstation wordt 
binnen de bebouwde kom geplaatst en van de bestaande infrastructuur 
wordt gebruik gemaakt. 
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Knooppunten wegen 
De N359 is een weg met een stroomfunctie. Op netwerkniveau speelt de N359 een 
belangrijke rol in de ontsluiting van Zuidwest Fryslân en de verbinding met 
Leeuwarden. De afgelopen jaren is de weg op breedte gemaakt tijdens groot 
onderhoud. Nu richt de provincie zich op het veilig maken van de kruispunten en 
oversteken. Het kruispunt Bolsward /A7 is één van de projecten die op basis van 
de motie van Provinciale Staten van 3 juli 2013 wordt uitgewerkt. 
 
Het kruispunt is nu ingericht met een verkeersregelinstallatie die aan vervanging 
toe is. Ter hoogte van dit kruispunt komen veel lokale wegen samen. Daarnaast 
vindt hier uitwisseling plaats op stroomwegniveau, tussen rijksweg A7 en N359. 
Een nieuwe ontwikkeling is het busstation van Bolsward nabij dit kruispunt. 
Uitgangspunt is om de verkeerslichten te vervangen door een rotonde. Beoogd 
effect van de maatregelen is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de 
bereikbaarheid. De bereikbaarheid van het toekomstige busstation is hierbij 
relevant vanuit het provinciaal belang bij tenminste behoud en groei van het 
gebruik van het openbaar vervoer. Onderdeel van de integrale aanpak is de 
ruimtelijke Kwaliteit, met als kader de nota Grutsk op é Romte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2  Gemeentelijk  
  Structuurvisie Bolsward, 2010 

Beleid 

Voor de binnenstad richt het beleid zich vooral op het in stand houden van het 
beschermd stadsgezicht. Nu zijn continuïteit en blijvende aandacht voor de 
cultuurhistorische kwaliteiten van de binnenstad aan de orde. Het gaat daarbij om 
een passende vernieuwing van storende situaties waarbij aan hedendaagse en 
toekomstige functionele eisen wordt voldaan op een manier die past binnen de 
cultuurhistorische context. 
Dit komt tot uitdrukking in een aantal verschillende beleidsvelden. In het 
monumentenbeleid voor de binnenstad worden de verschillende monumentale 
panden beschermd. Er wordt een goede balans gezocht tussen wonen en werken 
in de binnenstad. Het verkeersbeleid spreekt zich ook uit over de binnenstad. 
Een belangrijk onderdeel hierin is het weren van doorgaand verkeer uit de 
binnenstad. De binnenstad wordt autoluw, niet autovrij. De inrichting wordt 
afgestemd op wonen, winkelen en beperkt autogebruik voor automobilisten met 
een kortdurende bestemming in de binnenstad. 
 
Benadering 
Voor infrastructuur wordt op structuurniveau de benadering van het huidige 
verkeersbeleid gevolgd. Het is een heldere opzet, waarbij het verkeer langs 
logische lijnen wordt afgewikkeld. Langzaam verkeersroutes worden eveneens 
zoveel mogelijks langs de bestaande structuren aangelegd. Doorgaand verkeer 
door de binnenstad wordt geweerd, voor bestemmingsverkeer blijft de binnenstad 
wel toegankelijk. 
 

De plaatsbepaling en het ontwerp van het busstation heeft in nauwe 
samenspraak met de provinciale afdeling Verkeer & Vervoer plaatsgevonden. 
Aan de provinciaal gestelde kwaliteitseisen is invulling gegeven. De kruising N359 
- Harlingerstraat staat op de budgettaire planning om te worden gereconstrueerd.  
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Maatregelen 
Rondom het busstation aan de Snekerstraat speelt een discussie van een 
herontwikkeling van deze locatie. In dit gebied worden winkels en appartementen 
gerealiseerd. Voorwaarde hiervoor is dat het busstation verplaatst wordt. De 
gemeenteraad heeft deze ontwikkeling aangegrepen om direct ook het aantal 
busbewegingen door de binnenstad te verminderen en de bereikbaarheid van het 
Marne College te verbeteren. Voorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van het 
openbaar vervoer niet achteruit gaat. De herontwikkeling van het busstation en de 
doelstellingen die de gemeenteraad heeft vastgesteld hebben tot gevolg dat de 
lijnvoering voor het openbaar vervoer aangepast moet worden, waardoor nieuwe 
verkeersstromen ontstaan.  

 
Openbaar vervoersysteem realiseren dat de overlast in de binnenstad beperkt 
Al jaren is in Bolsward een busstation aan de Snekerstraat. Hier is ruimte voor een 
aantal bussen. Het busstation fungeert als begin- en eindpunt voor enkele 
buslijnen en is voorzien van faciliteiten als een fietsenstalling, wachtruimtes en een 
voorziening voor chauffeurs. Arriva, de eigenaar van het busstation, wil het terrein 
ontwikkelen voor onder andere woningbouw. De gemeente Bolsward heeft 
aangegeven hieraan medewerking te willen verlenen, op voorwaarde dat er een 
vervangende oplossing voor het busstation komt. 
Nu er een nieuwe locatie voor het busstation moet komen, grijpt de gemeente 
Bolsward dit moment aan om te beoordelen of ook de overlast van het busverkeer 
door de (binnen)stad verminderd kan worden. Uiteraard wel met behoud van de 
kwaliteit van het huidige openbaar vervoer. Doel is om te komen tot een nieuwe 
lijnvoeringsstuctuur voor het openbaar vervoer en een nieuwe locatie 
voor het busstation.  
 
Doelstelling en randvoorwaarden verplaatsing busstation 
In 2008 heeft de gemeenteraad van Bolsward ingestemd met het uitvoeren van 
een onderzoek naar een alternatief voor het huidige busstation. Voorafgaand aan 
deze studie zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld 
waaraan de nieuwe lijnvoering en het busstation moeten voldoen. 
In het raadsbesluit zijn de volgende doelstellingen aangegeven voor het nieuwe 
openbaar vervoernetwerk: 

- De kwaliteit van het openbaar vervoer gaat er niet op achteruit. 
- Het aantal busbewegingen door de binnenstad vermindert. 
- De bereikbaarheid van het Marne College per bus wordt verbeterd. 
- Er moet rekening worden gehouden met de dienstregeling van 

Connexxion.  
- De lijnen moeten aansluiten op het openbaar vervoersnetwerk in zuidwest 

Friesland. 
-  

 
 

 
 

 
 

Het planinitiatief geeft invulling aan de ambities uit de Structuurvisie 
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Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, 2010 Bolsward, harmonisatie SWF 2013 
In 2010 heeft de gemeente Bolsward een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
(GVVP) opgesteld. In de harmonisatie van het GVVP in 2013 zijn de 
uitgangspunten uit 2010 opnieuw bekrachtigd.  
 
In het GVVP wordt de gewenste toekomstige verkeerssituatie beschreven. Op 
structuurniveau van de stad spreekt het GVVP zich uit over het ontmoedigen van 
doorgaand verkeer uit de binnenstad en het creëren van een parkeersituatie die de 
aantrekkelijkheid van het winkelgebied behoudt of versterkt. Verder richt het GVVP zich 
op het stimuleren van fietsverkeer, de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten en een 
openbaar vervoerssysteem dat de overlast in de binnenstad beperkt. 
 
 
 
 
 

  Bestemmingsplan Bolsward Kom 2008 
Hollandiabuurt/De Wijmerts Het bedrijventerrein Hollandiabuurt/De Wymerts 
bestaat eigenlijk uit een verzameling van bedrijven die zijn ontstaan rond een 
aantal belangrijke entrees van de stad. De Provinciale weg N359 vormt een harde 
scheiding tussen de westelijke en de oostelijke terreinen.  
 
Het oostelijk deel, beter bekend als de Hollandiabuurt, is het oudste 
bedrijventerrein van de stad en de ontwikkeling ervan is voor een belangrijk deel 
bepaald door de vestiging van de Hollandiafabriek (tegenwoordig Hochwald) eind 
19e

 

eeuw. Het huidige fabrieksterrein van dit bedrijf bepaalt ook nu nog in 
belangrijke mate het ruimtelijk aanzicht van het terrein vanaf de omliggende 
toegangswegen tot Bolsward (N359, A7 en Harlingerstraat) naar de stad.  
 
Naast dit fabrieksterrein komen op het oostelijk deel nog een aantal bedrijven van 
geringe omvang voor welke gelegen zijn ten noorden van de Harlingerstraat en in 
het gedeelte tussen de Hochwald-fabriek en water van de Workumervaart. Het 
betreft hier bedrijven in hoofdzakelijk de industriële sector, de bouw, handel, 
reparatie, vervoer, opslag en de financiële en zakelijke dienstverlening.  
 
Doordat de rest van het bedrijventerrein van latere datum is dan de Hochwald-
fabriek heeft het geheel een wat onsamenhangende uitstraling. Sommige bedrijven 
hebben in ruimtelijk opzicht een moderne uitstraling en andere bedrijven blijven 
daar in meer of mindere mate bij achter, wat tot gevolg heeft dat er geen duidelijke 
onderlinge samenhang op het terrein aanwezig is. Kenmerkende elementen op het 
terrein zijn de aanwezigheid van een reinwaterkelder en een schoorsteen van de 
oorspronkelijke Hollandiafabriek die nog verwijzen naar de beginfase van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein.  
 
De terreinen gelegen ten westen van de provinciale weg N359 zijn van een 
recentere datum dan de terreinen ten oosten ervan. Dit is vooral terug te vinden in 
de ruimere groene opzet en het meer opener bebouwingsbeeld. Het gedeelte van 
het terrein ten noorden van de Oude Rijksweg 43 wordt in beslag genomen door 
een elektriciteitscentrale en het zuidelijk deel is in belangrijke mate herkenbaar 
doordat een groot deel ervan in beslag wordt genomen door het intergemeentelijke 
stortterrein. In tegenstelling tot de oostelijke terreinen zijn op deze westelijke 
terreinen een aantal (bedrijfs)woningen aanwezig. 
 
 
 
 

Het planinitiatief geeft invulling aan de maatregelen genoemd in het GVVP 
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Toelichting op de bestemming  
Naast de bestemming “Bedrijf” wordt gebruik gemaakt van de bestemming 
“Bedrijventerrein”. Het gaat hierbij concreet om de bedrijventerreinen ‘De Klokslag’, 
‘De Ward’ en ‘Hollandiabuurt’.  
 
 
De bestemming “Bedrijventerrein” is opgesplitst in een tweetal bestemmingen, 
namelijk de bestemming “Bedrijventerrein - 1” en de bestemming “Bedrijventerrein 
- 2”. De bestemming “Bedrijventerrein - 1” is van toepassing op bedrijventerrein ‘De 
Ward’.  
 
De bestemming “Bedrijventerrein - 2” is van toepassing op de bedrijventerreinen 
‘De Klokslag’ en ‘Hollandiabuurt’. Hierbij heeft een inwaartse milieuzonering 
plaatsgevonden, hetgeen inhoudt dat de op de plankaart aangegeven zones 
corresponderen met de maximaal toegelaten milieucategorie volgens de VNG-lijst. 
Binnen zone A zijn bedrijven toegestaan uit de milieucategorie 1, binnen B 
bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2, binnen C en D bedrijven uit de 
milieucategorieën 1, 2 en 3, binnen E en F bedrijven uit de milieucategorieën 1, 2, 
3 en 4. Omdat voor bedrijven in de milieucategorieën 3 en 4 wordt gewerkt met 
verschillende afstanden, dient zowel voor zone C als zone E bij het toelaten van 
deze bedrijven rekening te worden gehouden met de van toepassing zijnde 
milieuafstand, zoals weergegeven in de brochure Bedrijven en Milieuzonering van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeente (1999). Binnen de bestemming 
“Bedrijventerrein - 2” zijn de bedrijven die niet binnen de op de plankaart 
aangegeven zones passen apart aangeduid. Via een wijzigingsbevoegdheid is het 
mogelijk om in het gebied Industriepark perifere detailhandel te vestigen.  
De bedrijventerreinen Hollandiabuurt en De Klokslag zijn gezoneerd op grond van 
de Wet geluidhinder, omdat hier de vestiging van geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen is toegestaan. In de bestemmingsregeling is die mogelijkheid 
overgenomen. In de voorschriften is verder de goothoogte en (bouw)hoogte voor 
zowel bedrijfswoningen als bedrijfsgebouwen zijn in de voorschriften geregeld. Ook 
hier is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee binnen de bestemming 
bedrijven kunnen worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving 
gelijk te stellen zijn met bedrijven uit de categorie 1 dan wel uit de categorie 1 en 2. 
 
Bestemming Groen, beschermenswaardig groen 
Wanneer de inrichting als zodanig beschermingswaardig is (bijvoorbeeld 
laanbeplanting in onderlinge samenhang), heeft dit de aanduiding 
“beschermenswaardig groen” gekregen. Voor gronden met deze aanduiding geldt 
een aanlegvergunningplicht voor het verwijderen van beplanting. Dit is in principe 
het geval voor de beplanting langs alle invalswegen van de stad, te weten de 
Snekerstraat / Snekerweg, de Gysbert Japicxlaan, de Eekwerdlaan, de 
Harlingerstraat, de nieuwe oostelijke rondweg met z'n bolwerken aan de oostzijde, 
de Ugolaan / Koopman Heeresweg, de Twibaksdyk en de Kloosterlaan. 
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Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein-2’(zone D) is wel een busstation 
mogelijk, strijdigheid ligt in bestemming ‘Groen’(beschermenswaardig 
groen). 
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4. Ruimtelijke onderbouwing project 
 

4.1  Beschrijving ruimtelijke gevolgen van het project 
4.1.1  Stedenbouwkundig/landschappelijk 

Het busstation wordt aan de binnenzijde van de Twibaksdyk geprojecteerd. 
Hiermee wordt de braakliggende locatie van het bedrijventerrein opgevuld en vormt 
het busstation één geheel met de rand van het bedrijventerrein. 

 
Landschappelijk past het busstation goed binnen het geheel van het 
bedrijventerrein. De ‘wand’ van het bedrijventerrein vormt een geleidend geheel 
vanaf de provinciale weg gezien. 

 
       
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Impressie van het busstation 

 
4.1.2.  Ruimtelijk 

De door de voormalige gemeente Bolsward aangekochte bedrijfshal aan het 
Industriepark  wordt verkocht. Aan de achterzijde van de panden ligt een stuk 
grasland dat, in combinatie met de aanpassing van de bocht in de Twibaksdyk, 
voldoende ruimte biedt voor een compact, dynamisch busstation. Het bedrijfspand 
kan blijven staan, de bedrijfswoning moet worden gesloopt in verband met sociale 
veiligheid (zicht op het busstation) en vanwege de benodigde ruimte voor 
fietsenstallingen. De aanpassing van de bocht in de Twibaksdyk is ook bedoeld om 
de snelheid van het verkeer te verlagen zodat bussen de gelegenheid krijgen om 
op een veilige manier het busstation op en af rijden. 
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4.1.3.  Groenvoorziening 

De groenvoorziening aan weerszijden van de Twibaksdyk zal deels worden 
verwijderd. Dit heeft consequenties voor het beschermenswaardig groen. Aan de 
‘buitenzijde’ van de (huidige) Twibaksdyk gaat ca. 475 m2 met de bestemming 
‘Groen’ wijzigen in de bestemming ‘Verkeer’. Aan de ‘binnenzijde’ van de 
Twibaksdyk gaat ca. 400 m2 met de bestemming ‘Groen’ wijzigen in de 
bestemming ‘Industrie of Verkeer’. 

 

 
Nieuwe situatie geprojecteerd in vigerende bestemming 

 
De strook groen langs het (grasland)perceel aan de Twibaksdyk, alsmede de 
groenstrook tussen de Twibaksdyk en de provinciale weg worden gecompenseerd 
met duurzaam groen op en om het busstation. Hiermee wordt de structuur van 
laanbeplanting en de onderlinge samenhang van het groen hersteld en in stand 
gehouden. De heraanplant van bomen zal conform het gemeentelijke bomenbeleid 
worden uitgevoerd. 
Aan de ‘binnenzijde’ van de Twibaksdyk (op en rond het busstation) wordt, op de 
huidige bestemmingen ‘Industrie en Verkeer’, ca. 700 m2 aan groenvoorziening 
gerealiseerd. Aan de ‘binnenkant’ van de Twibaksdyk, is dus sprake van een 
toename in aantal m2’s groen. 
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4.1.4.  Verkeerssituatie en veiligheid 

Fiets-/loopverbinding Marne College-busstation-N359/Harlingerstraat 
Voor busreizigers van en naar Bolsward is een goede bereikbaarheid en ontsluiting 
van het busstation van belang. Vooral ’s winters maakt een groot aantal leerlingen 
van het Marne College gebruik van het openbaar vervoer. In de huidige situatie is 
er geen directe verbinding tussen het Industriepark en Bolsward Noord (de wijk 
waarin het Marne College is gelegen). Fietsers uit de richtingen Witmarsum, 
Exmorra en Workum maken gebruik van de kortste route: via de Twibaksdyk. Door 
het ontbreken van bebouwing aan weerszijden van de weg nodigt de Twibaksdyk 
(gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom, snelheidsregime 50 km/u) voor de 
automobilist uit tot te hard rijden.  
De hoge snelheden en inhaalmanoeuvres, in combinatie met een beperkte 
zichtlengte bij de brug over de Wytmarsumer Feart, zorgen voor een groot 
onveiligheidsgevoel onder de fietsers en voor bezorgdheid onder de ouders van de 
fietsende scholieren. 

 
Daarom wordt een fiets-/loopbrug over de Wytmarsumer Feart, van het 
Industriepark naar de A.H. v.d. Venstraat aangelegd. In combinatie met de aanleg 
van een voetpad en fietssuggestiestroken op het Industriepark ontstaat de meest 
directe verbinding tussen het busstation en het Marne College. Deze oplossing is 
tweeledig: enerzijds zorgt deze voor een goede ontsluiting van het fiets- en 
voetverkeer van/naar het busstation, anderzijds voor een betere, veiliger fietsroute 
naar het Marne College. 

 
Situatie kruising Harlingerstraat-Twibaksdyk 
De huidige aansluiting van de Twibaksdyk op de Harlingerstraat is niet optimaal. 
Het aantal verkeersbewegingen op de Harlingerstraat bedraagt circa 6.000 
voertuigen per etmaal, de Twibaksdyk verwerkt gemiddeld 3.000 voertuigen per 
dag. De Harlingerstraat heeft voorrang op de Twibaksdyk, waardoor de congestie 
en wachttijden op de Twibaksdyk toenemen met het vestigen van het busstation. 
Dit is voor het openbaar vervoer een onwenselijke situatie. 

 
Begin 2014 start de gezamenlijke voorbereiding van de aanpak van de provinciale 
kruising N359-Bolsward en de aanpassing van de aansluitende gemeentelijke 
infrastructuur. De uitvoering gaat op z’n vroegst in 2015 van start. Naar 
verwachting is vóór de ingebruikname van het busstation (streefdatum december 
2014) duidelijk hoe de oplossing voor de kruising en omgeving eruit ziet. Aan de 
hand van deze oplossing wordt gekeken hoe de kruising Harlingerstraat-
Twibaksdyk op voorhand kan worden verbeterd. Dit met het oog op de aanpassing 
van de vervoerslijnen als gevolg van de nieuwe locatie van het busstation. 
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4.1.5.  Hinder 

Op het bedrijventerrein staat in de nabijheid van het te realiseren busstation een 
bedrijfswoning. Deze woning grenst aan het te realiseren busstation. Gezien de 
geldende geluidzonering is er geen sprake van een geluidswaarde boven de 
toegestane grens. Echter door de komst van het busstation kunnen de bewoners 
van de bedrijfswoning wel hinder ondervinden in de vorm van inschijnende 
koplampen van bussen en privacy aantasting door inkijk vanaf het wachtperron en 
vanuit de bussen. 

 
Daarom wordt in de planvorming het plaatsen van een afdoende 
schermconstructie meegenomen. Hiermee kan de eventuele hinder voor de 
bewoners van de bedrijfswoning tot een minimum worden beperkt.    

 
Gelet op de ligging van het busstation op een industrieterrein naast een 
doorgaande weg, wordt voor de inrichting als zodanig geen probleem verwacht. 

 

   
 

Voorbeeld schermconstructie te plaatsen tussen bedrijfswoning en het busstation 
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5.   Onderzoeken 
 

5.1 Inleiding 
De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de ontwikkelingsmogelijkheden 
van ruimtelijke functies. Bij de afweging van het al dan niet toelaten van een bepaalde 
ruimtelijke ontwikkeling in het bestemmingsplan, dient onderzocht te worden welke 
milieuaspecten daarbij een rol kunnen spelen. Verschillende milieuaspecten komen in 
dit hoofdstuk aan bod. Het gaat onder meer om bedrijven en milieuzonering, bodem, 
waterhuishouding, flora en fauna, geluid en luchtkwaliteit.  Voorts dient aandacht 
besteed te worden aan overige aspecten, zoals kabels en leidingen, externe veiligheid 
en cultuurhistorie. 
 

5.2 Milieu 
5.2.1 Geluid 

Door AGEL adviseurs is onderzoek gedaan naar geluid. Dit onderzoek is verwoord 
in Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten Busstation Twibaksdyk te 
Bolsward d.d. 11 februari 2014 met projectnummer 20130113. In paragraaf 5.2.4 
“zonering” wordt het onderdeel geluid behandeld.  
 
Naast het omgevingsonderzoek heeft AGEL adviseurs tevens een ‘Akoestisch 
onderzoek reconstructie weg’ d.d. 08 april 2014 uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot 
doel om te bepalen wat de geluidsbelasting in de omgeving van het busstation is 
als gevolge van het wegverkeer in de huidige en toekomstige situatie. Tevens dient 
te worden vastgesteld of, als gevolg van de realisatie van het busstation, sprake is 
van een reconstructie van een weg zoals gedefinieerd in de Wet Geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de toename van de geluidbelasting ter plaatse van 
de bestaande woningen als gevolg van de realisatie van het busstation en de 
daarmee samenhangende wijziging van de Twibaksdyk, maximaal 1,4 dB 
bedraagt. Dit is lager dan de voorwaarde van 2 dB of meer. Hoewel er sprake is 
van een fysieke wijziging van de weg is er in de voorliggende situatie geen sprake 
van een reconstructie van de weg zoals gedefinieerd in de Wet Geluidhinder. 

 
 
5.2.2 Luchtkwaliteit 

Door AGEL adviseurs is een onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd d.d. 10 oktober 
2013 met projectnummer 20130113. Doel van het onderzoek is het bepalen van 
het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling en deze te toetsen aan de 
luchtkwaliteitseisen. 
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, 
kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen 
aan de luchtverontreiniging. De ontwikkeling valt echter buiten de in de Regeling 
NIBM genoemde categorieën van projecten. Indien gemotiveerd kan worden dat 
een project binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de Regeling 
NIBM valt of de 3% grens niet overschrijdt, is geen verdere toetsing nodig. Uit 
artikel 4, eerste lid, van het Besluit NIBM volgt dat het project dan in ieder geval 
NIBM is. 
 
Voor de onderhavige ontwikkeling is projectsaldering niet van toepassing. 
De ontwikkeling valt niet onder het Besluit gevoelige bestemmingen.  
De ontwikkeling is niet in het NSL opgenomen. In het onderzoek wordt uitgegaan 
van de verkeersgegevens van de Twibaksdyk die de gemeente ter beschikking 
heeft gesteld en de verkeersgeneratie volgens opgave van de opdrachtgever. 
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Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking en de voertuigbewegingen op 
het busstation wordt voor NO2 een toename van de jaargemiddelde concentratie  
berekend van maximaal 1,3 μg/m3 ofwel 3,3% van de grenswaarde. Deze 
toename vindt plaats langs de Twibaksdyk in het zichtjaar 2014. De toename als 
gevolg van de ontwikkeling kan daarom voor NO2 niet als NIBM worden 
beschouwd. Als gevolg van de ontwikkeling vinden er geen overschrijding van de 
grenswaarden voor NO2 voor het jaar- en uurgemiddelde plaats. De hoogste 
jaargemiddelde concentraties zijn berekend langs de Twibaksdyk en bedraagt voor 
de zichtjaren 2014, 2015 en 2024 respectievelijk 16,7, 16,2 en 11,8 μg/m3. Deze 
waarden liggen ruim onder de grenswaarde van 40 μg/m3. Daarnaast vindt er ook 
geen overschrijding plaats van het aantal maal per jaar dat de grenswaarde van 
het uurgemiddelde wordt overschreden. Het aantal overschrijdingsuren bedraagt in 
alle zichtjaren 0. 
 
Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking en de voertuigbewegingen op 
het busstation wordt voor PM10 een toename van de jaargemiddelde concentratie 
berekend van maximaal 0,1 μg/m3 ofwel 0,3% van de grenswaarde. De toename 
als gevolg van de ontwikkeling kan daarom ook voor PM10 als NIBM worden 
beschouwd. Als gevolg van de ontwikkeling vindt geen overschrijding van de 
grenswaarden voor PM10 voor het jaar - en het 24-uurgemiddelde plaats. De 
hoogste jaargemiddelde concentraties zijn berekend langs de Twibaksdyk en 
bedraagt voor de zichtjaren 2014, 2015 en 2024 respectievelijk 16,6, 16,3 en 
15,1 μg/m3. Deze waarden liggen ruim onder de grenswaarde van 40 μg/m3. 
Daarnaast vindt ook geen overschrijding plaats van het aantal maal per jaar dat de 
grenswaarde van het 24-uursgemiddelde wordt overschreden. Het hoogste aantal 
overschrijdingsdagen is berekend langs de Twibaksdyk en bedraagt voor de 
zichtjaren 2014, 2015 en 2024 respectievelijk 4, 4 en 3. Deze waarden liggen ruim 
onder de grenswaarde van 35 dagen. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt 
voor het bestemmingsplan  

 
 
5.2.3 Geur   

In de Wgv zijn regels gesteld aan de geuruitstoot van dierverblijven bij agrarische 
bedrijven. De kern van de wet is, dat voor verschillende diersoorten geuremissie 
factoren zijn bepaald. Op basis van berekeningen wordt vervolgens de 
geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige objecten bepaald. Niet voor alle 
diersoorten zijn geuremissiefactoren vastgesteld. Voor sommige dieren zijn vaste 
afstanden ten opzichte van geurgevoelige objecten opgenomen. 
Er bevinden zich geen professionele dierenverblijven in een straal van 100m1 
rondom de locatie. 
 
 

5.2.4 Zonering 
Een ‘goede ruimtelijke ordening’ moet onvoorzienbare milieuhinder bij gevoelige 
functies (wonen) voorkomen. De Wet milieubeheer beoogt om milieuhinder ten 
gevolge van bedrijfsmatige activiteiten zo veel mogelijk te voorkomen/beperken.  
Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende fysieke afstand in acht te nemen tussen 
milieubelastende activiteiten (bedrijven) en gevoelige functies wordt hinder zo veel 
mogelijk voorkomen. In de VNG publicatie “Bedrijven en Milieuzonering 2009” zijn 
bedrijfsmatige activiteiten ingedeeld in een aantal categorieën met bijbehorende 
minimaal gewenste afstanden tot gevoelige functies. De indeling van de activiteiten 
is gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, de  
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richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming 
die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als  
uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of 
via vergunning vrij bouwen mogelijk is.  
 
Door AGEL adviseurs is een omgevingsonderzoek uitgevoerd naar de 
milieuzonering van de milieubelastende activiteiten op het terrein van het 
toekomstige busstation van Bolsward aan de Twibaksdyk. Dit onderzoek is 
verwoord in Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten Busstation 
Twibaksdyk te Bolsward d.d. 11 februari 2014 met projectnummer 20130113. 
 
De woningen die zich op korte afstand van het toekomstige busstation bevinden 
staan op een gezoneerd industrieterrein en op korte afstand van een 
hoofdontsluitingsweg (N359). De directe omgeving van de ontwikkellocatie kan 
worden aangemerkt als een omgevingstype “gemend gebied”. 
 
Volgens opgave van Arriva Nederland omvat de huidige dienstregeling 165 
aankomstbewegingen en 165 vertrekbewegingen. Daarnaast vinden er nog diverse 
versterkingsritten en lege ritten plaats. Bij de berekeningen wordt derhalve 
uitgegaan van 200 aankomstbewegingen en 200 vertrekbewegingen.  
 
Tussen het busstation en de woning Twibaksdyk is een zichtscherm gepland. De 
afscherming voor geluid als gevolg van een zichtscherm is minimaal. Het scherm is 
in het akoestisch onderzoek dan ook buiten beschouwing gelaten. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de bestaande woningen sprake is 
van een overschrijding van de richtafstanden voor geluid als gevolg van het 
busstation. De geluidbelasting als gevolg van het busstation is middels een 
akoestisch onderzoek in beeld gebracht. 
 
Uit de berekeningen op basis van de omschreven uitgangspunten blijkt dat, 
rekening houdend met het feit dat de woningen gelegen zijn op een gezoneerd 
industrieterrein, sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het aspect geluid 
hoeft geen belemmering te zijn voor de realisatie van het busstation op de 
onderzochte locatie. 
 
 

5.2.5 Externe veiligheid 
Sinds 1 januari 2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Die 
beperkingen moeten in milieuvergunningen en bestemmingsplannen zijn 
vastgelegd. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van 
externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke 
stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. 
Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied: 
•  zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen 

danwel inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden 
risico); 

•  zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het 
groepsrisico nodig is; 

•  niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke 
stoffen; 

•  niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 
Er is geen nader onderzoek vereist. 
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5.2.6 Bodem 

Door Enviso Ingenieursbureau is een verkennend bodemonderzoek conform de 
NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Twibaksdyk te Bolsward. 
Dit onderzoek is verwoord in de rapportage Verkennend bodemonderzoek op een 
locatie aan de Twibaksdyk te Bolsward d.d. 30 augustus 2013 met projectnummer: 
EN01852, documentnummer: 130698 De onderzoekslocatie betreft het onverharde 
terreindeel ten noorden van Industriepark 2. 
Op de locatie is het bedrijf Autoschadeservice van Krimpen gevestigd. Ten 
Noorden van de aanwezige bebouwing is een onverhard terrein aanwezig welke in 
gebruik is als weiland en tuin. 
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de 
voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Het bodemonderzoek beperkt zich 
tot de herontwikkelingslocatie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is 
het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de grond als het 
grondwater op de locatie. 
 
Vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat er op de locatie geen bodembedreigende 
activiteiten hebben plaatsgevonden. De uitgevoerde saneringen en aanwezige 
verontreinigingen op naburige percelen zijn dusdanig ver van het 
onderzoeksterrein gelegen dat dit niet relevant is voor het uit te voeren 
bodemonderzoek. Tevens zijn er geen boven- en/of ondergrondse tanks aanwezig 
(geweest). Er bestaat geen aanleiding om asbesthoudende materialen in en/of op 
de bodem te verwachten. Op de locatie zijn geen gedempte sloten aanwezig. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens de werkzaamheden zijn in de bovengrond puinhoudende materialen 
waargenomen. Naar aanleiding van de aangetroffen puinhoudende bovengrond is, 
in overleg met de opdrachtgever, besloten om een aanvullend asbestonderzoek uit 
te voeren. 
 
Resultaten grond 

In de bovengrond op de onderzoekslocatie zijn licht verhoogde gehalten aan lood 
vastgesteld. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
parameters vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
Resultaten asbestonderzoek 
In de puinhoudende bovengrond is zowel zintuiglijk als analytisch geen 
asbesthoudend materiaal aangetroffen. 
 
Resultaten grondwater 
In het grondwater ter plaatse van de onderzoeklocatie zijn de concentraties aan 
naftaleen en barium marginaal verhoogd vastgesteld. De overige onderzochte 
parameters zijn niet verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 
 
Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan formeel gezien de hypothese 
‘onverdacht’ verworpen worden, aangezien in zowel de grond als het grondwater 
licht verhoogde gehalten aan onderzochte parameters zijn vastgesteld. De licht 
verhoogde gehalten in zowel de grond als het grondwater geven echter geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Uit milieuhygiënisch 
oogpunt bestaan er geen beperkingen voor de voorgenomen herontwikkeling van 
de locatie.  
 
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de 
resultaten van het onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast  
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te stellen of de grond buiten de locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd 
gezag (gemeente waar de grond zal worden toegepast) verzoeken om een 
inkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit.  
 
 

5.2.7 Water 
Door de Interegion Groep is een digitale watertoets uitgevoerd op de website 
www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het 
beheergebied van Wetterskip Fryslan. Uit deze watertoets komt naar voren dat er 
een normale procedure moet worden doorlopen.  
 
Programma Van Eisen 
Vanuit algemeen vigerend beleid, overleg en afstemming tussen de betrokken 
partijen, zoals waterschap, gemeente en overige belanghebbende is een 
programma van eisen vastgesteld waaraan de inricht van het watersysteem binnen 
de toekomstige ontwikkeling dient te voldoen. 
 
Door middel van het programma van eisen is bepaald welke wateraspecten voor 
deze ontwikkeling relevant zijn en welke niet. Van de relevante wateraspecten is 
bekeken welke kansen benut kunnen worden en/of knelpunten moeten worden 
opgelost. Vervolgens is dit vertaald in richtingsoplossingen die in navolgende 
paragraaf zijn samengevat. 
 
Wateraspecten 
Gezien de toenamen van het verhard oppervlak moet er watercompensatie plaats 
te vinden. Daarnaast moet worden vastgesteld hoe het hemelwater wordt 
afgevoerd.  
 
Riolering 
Het vuilwater wordt via riolering afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
De toe te passen materialen voor gebouwen en verharding dienen geen uitlogende 
stoffen te bevatten.  
 
Beheer en onderhoud 
Belangrijk is dat het water op het moment dat het  in de voorziening terecht komt, 
zo schoon mogelijk is, dat wil zeggen een minimum gehalte aan organisch en 
mineraal materiaal moet bevatten.  
 
Drooglegging 
De onttrekking en lozing van grondwater op oppervlaktewater moet een melding 
worden verricht of een vergunning worden aangevraagd. Afhankelijk van de 
debieten zal dit onder een melding of een vergunning vallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dewatertoets.nl/
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Uitwerking ontwerp. 
1. compensatie toename verharding 
Het extra verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd. De te dempen sloot 
aan de binnenzijde van de Twibaksdyk en de toename van het verhard oppervlak, 
kan aan de boezem worden gecompenseerd. Dit dient afgestemd te worden met 
de gemeente SWF onder verwijzing naar de waterbank (nog te ontwikkelen) ook 
kan de wadi worden opwaarderen, De compensatie toename verharding (160 m2) 
en te dempen watergang (ca. 90 m2) kan in de boezem plaatsvinden i.p.v. in de 
polder. Vooralsnog wordt de oplossing gezocht in het verbreden van de 
Witmarsumervaart medio tweede helft 2014 zal hier een fiets- voetgangersbrug 
worden aangelegd, tijdens deze aanleg kan de verbreden meegenomen worden; 

 
 
2. De bestaande hemelwaterafvoeren 
Voor wat betreft de sloot aan de binnenzijde van de Twibaksdyk: deze zal gedempt 
moeten worden. De laatste 10m t.h.v. de woning Twibaksdyk 2 blijven bestaan.  
De overige aanwezige hemelwaterafvoeren, verbindingen e.d. moeten in het plan 
worden gewaarborgd; 
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3. De wadi.  
De afvoer van de wadi dient te worden geborgd. 
 
4. Afwatering van het nieuwe busstation 
Het heeft de voorkeur om het hemelwater van het busstation-terrein af te voeren 
naar het oppervlaktewater, dit zal middels een olie-water-afscheider moeten plaats 
vinden. Indien dit niet uitvoerbaar is zal de afvoer van het hemelwater op het 
vuilwater riool moeten worden aangesloten. 
 
5. Regionale kering 
De Twibacksdyk maakt deel uit van een regionale kering. De ligging van deze 
regionale kering moet worden geborgd. Bij het verleggen van de Twibacksdyk zal 
daar rekening mee moeten worden gehouden.  
 
In de bijlage is het mailcontact met het Wetterskip opgenomen.  
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5.2.8  Ecologie 

Door Vos Ecologisch Onderzoek is een Ecologische Quickscan uitgevoerd. Uit de 
quickscan is het volgende naar voren gekomen. 
Het onderzoek bestaat uit een bezoek aan de locatie en bureaustudie. Op 24 juli 
2013 is het plangebied - het graslandperceel en de omgeving ervan - te voet 
bekeken. Tijdens het veldonderzoek aangetroffen beschermde planten- en 
diersoorten zijn genoteerd. Tevens is op 26 juli 2013 een avondbezoek gebracht, 
gericht op vleermuizen. Dit bezoek, onder gunstige omstandigheden, had tot doel 
een inschatting te maken van de geschiktheid van het gebied voor vleermuizen. 
Het veldonderzoek is een momentopname. Aan de hand van literatuur en 
gegevens van verschillende instanties is onderzoek gedaan om een beeld van de 
natuurwaarden van het plangebied aan te vullen. Er is daartoe een globale 
rapportage opgevraagd bij het Natuurloket. 

 
Resultaten 

Hierna worden de resultaten beschreven. Daarbij worden de volgende afkortingen 
gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
Landschap 
Het plangebied ligt op een industrieterrein aan de westzijde van Bolsward. Dit 
terrein wordt begrensd door de Harlingerstraat in het zuiden, de Westergoawei 
(N359) in het westen en de Witmarsumervaart in het noorden en oosten. Het 
industrieterrein bestaat grotendeels uit gebouwen en verharde oppervlakken. Aan 
de noordzijde staan (bedrijfs)woningen. Waar groen aanwezig is, heeft dit nog een 
jong karakter. De Harlingerstraat heeft ter hoogte van het industrieterrein een 
groen karakter met hoge populieren. Langs de provinciale weg N359 ligt een brede 
berm met grasland, opgaand groen en sloten. De Witmarsumervaart is een oude, 
bochtige waterloop met een rietkraag. De Twibaksdyk loopt door het 
industrieterrein. Deze weg is in de jaren ’50 aangelegd, waarschijnlijk ter 
verbetering van het verkeer. Langs een groot deel van deze weg staan bomen. 
 
Gebiedsbescherming 
Binnen een straal van 3 km liggen geen beschermde natuurgebieden of gebieden 
die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur. Buiten de bebouwde kom van 
Bolsward liggen weidevogelgebieden. 
 
Beschrijving plangebied 
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de bedrijfsgebouwen aan de zuid- en 
oostzijde en de Twibaksdyk aan de noord- en westzijde. Het bestaat uit grasland, 
een sloot met een ruige oevervegetatie, Zwarte els, Eenstijlige meidoorn, een tuin 
met fruitbomen en klein fruit, een esdoornbosje met iepen en berken, een vervallen 
schuurtje en een kas. Het grasland werd ten tijde van het veldbezoek begraasd 
door schapen. 
 
Vaatplanten 
In de kilometerhokken komen volgens het Natuurloket tenminste 2-4 Rode-
Lijstsoorten voor, 3-4 licht beschermde (FF1) soorten en 3 streng beschermde 
soorten (FF23). Tijdens het veldbezoek is Kamgras (RL-GE) in het graslandperceel 
gevonden. Deze soort komt vooral voor op kleigronden en de aanwezigheid hangt 
vaak samen met begrazing (zoals in het plangebied het geval). In de omgeving –  

FF1:  Flora- en faunawet Tabel 1, lichte bescherming 
FF2 of FF3: Flora- en faunawet Tabel 2 of Tabel 3, strenge bescherming 
HRIV:  Europese Habitatrichtlijn Tabel IV, strenge bescherming 
 
RL= Rode Lijst, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd. 
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de berm langs de provinciale weg - is deze soort niet gevonden, mede omdat er 
recent gemaaid was. Overige beschermde en bedreigde soorten kunnen worden 
uitgesloten omdat de omstandigheden voor inventarisatie gunstig waren en op 
basis van de aanwezige biotopen. 
 
Vogels 
Volgens het Natuurloket komen er in de omgeving 54 tot 60 vogelsoorten voor, 
waarvan 18-20 van de Rode Lijst. Tijdens het veldonderzoek zijn geen vogels in 
het plangebied waargenomen. Jaarrond beschermde nesten zijn niet aanwezig. In 
de opgaande beplanting kunnen algemeen voorkomende soorten broeden, zoals 
Merel, Tjiftjaf, Houtduif, etc. 
 
Zoogdieren 
In de kilometerhokken komen volgens het Natuurloket tenminste 2 licht 
beschermde soorten (FF1) voor en 1 streng beschermde soort (FF3). Licht 
beschermde soorten die van het gebied bekend zijn egel, haas en veldmuis. 
Verder kunnen verschillende soorten muizen en spitsmuizen worden verwacht en 
kleine roofdieren als de Bunzing. Vaste verblijfplaatsen van de Steenmarter (FF2) 
en sporen van deze soort zijn niet gevonden. De Waterspitsmuis (FF3, RL-KW) 
wordt uitgesloten omdat het biotoop voor deze soort ontbreekt. 
Er komen verschillende soorten vleermuizen (FF3, HRIV) in Bolsward voor, 
waaronder de Gewone grootoorvleermuis en de Laatvlieger (RL-KW). Andere 
soorten die in omgeving verwacht kunnen worden, zijn Watervleermuis en 
Meervleermuis (bijv. Witmarsumervaart), Gewone en Ruige dwergvleermuis en 
Rosse vleermuis. Door de grote mate van verstening van het industrieterrein is het 
weinig aantrekkelijk  voor vleermuizen. Soms kunnen er toch vleermuizen worden 
aangetroffen, als er een grote kolonie in de omgeving aanwezig is. Daarom is 
aanvullend een avondbezoek gebracht. Daarbij werden enkele individuen van de 
Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger aangetroffen langs de Twibaksdyk ter 
hoogte van de Witmarsumervaart en een gewone dwergvleermuis bij de populieren 
langs de Harlingerstraat. Dit zijn plaatsen waar men vleermuizen kan verwachten. 
Verder was het industrieterrein leeg wat betreft vleermuizen. Een belangrijke 
functie van het plangebied als foerageergebied of zwermplaats wordt daarom niet 
verwacht. Het schuurtje en de kas die worden gesloopt zijn ongeschikt als 
verblijfplaats voor vleermuizen. 
 
Amfibieën 
Algemene soorten (FF1) die in de omgeving van het plangebied voorkomen, zijn 
Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en 
Meerkikker. Streng beschermde soorten worden uitgesloten op basis van biotoop 
en verspreidingsgebied. 
Overige soortgroepen 
In de Witmarsumervaart kunnen beschermde en bedreigde vissoorten voorkomen 
als Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Rivierprik, Kroeskarper en Winde. De sloot 
in het plangebied en de overige wateren langs de N359 zijn voor deze soorten niet 
geschikt. Van de overige soortgroepen worden bedreigde en beschermde soorten 
uitgesloten op basis van biotoop en bekende verspreiding. 

 
Werkzaamheden 
-  Bomen en struiken worden verwijderd, evenals de kas, schuurtje en 

afrasteringen. 
-  Er vindt grondwerk plaats en een groot deel van het terrein wordt verhard. 

De werkzaamheden zullen binnen een jaar worden gestart, maar de 
periode is nog niet bekend. 
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Effecten 
-  Het grasland gaat verloren als biotoop voor planten en dieren. Hierbij 

verdwijnt een groeiplek van het Kamgras (RL-GE). 
-  De sloot, de beplanting en de overige elementen gaan verloren als biotoop 

voor planten en dieren. Vaste verblijfplaatsen en jaarrond beschermde 
nesten ontbreken er. 

-  Het plangebied is niet belangrijk als leefgebied voor vleermuizen. Het 
plangebied ligt ingeklemd tussen bedrijfsgebouwen en verharde terreinen 
en de oppervlakte groen die er verloren gaat is ten opzichte van het totale 
leefgebied dat een vleermuispopulatie nodig heeft, te verwaarlozen. 

-  Wanneer in het broedseizoen wordt gewerkt, kunnen broedende vogels 
worden verstoord en nesten vernietigd. 

-  Door de bouwwerkzaamheden worden mogelijk algemene zoogdieren en 
amfibieën verstoord, beschadigd/verwond en gedood. Het betreft 
algemeen voorkomende soorten. Overige beschermde en bedreigde 
soorten worden er niet door geschaad. 

-  Effecten op beschermde en bedreigde dagvlinders, libellen en overige 
soortgroepen worden uitgesloten op basis van de bekende verspreiding en 
biotoopvereisten. 

-  De werkzaamheden hebben op lokale schaal plaats. De omvang van de 
bouwactiviteiten is niet van dien aard dat er regionale effecten optreden, 
zodat beschermde natuurgebieden of de EHS erdoor beïnvloed zouden 
worden. 

 
Advies 
-  Voor algemene beschermde soorten (FF1) geldt een automatische 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke inrichting en beheer. Voor deze 
soorten, vaatplanten, algemene zoogdieren en amfibieën hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd; 

-  Met Kamgras (Rode Lijst gevoelig) kan rekening worden gehouden door 
terreinen in de gemeente te begrazen. In Bolsward worden al terreinen 
begraasd met schapen, zoals bijvoorbeeld het Hoog Bolwerk (bron: tv 
Bolsward). Men kan dit begrazingsbeheer verder versterken door nieuwe 
terreinen toe te voegen en Kamgras als doelsoort op te nemen en te 
monitoren. 

-  Broedende vogels mogen niet verstoord worden en er kan geen ontheffing 
voor worden verleend. Broedvogels worden met name verwacht in de 
opgaande beplanting en de ruige begroeiing van de sloot. Als er in het 
broedseizoen (globaal half maart tot en met half augustus) wordt gewerkt, 
wordt geadviseerd om voorafgaand in de winterperiode de beplanting te 
verwijderen en de vegetatie ongeschikt te maken door het terrein kort te 
maaien. 

-  Overige streng beschermde soorten ondervinden geen schade. Er zijn voor 
deze soorten geen aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig; 

-  Zorgplicht: vanuit de Flora en faunawet geldt een algemene zorgplicht. 
Wanneer men tijdens de werkzaamheden dieren aantreft die het gevaar 
lopen beschadigd of gedood te worden, kan men ze het beste oppakken 
en naar een veilige, vergelijkbare plaats in de directe omgeving brengen en 
loslaten; 

-  Bij het dempen van de sloot werken van de ondiepe zuidkant naar de 
diepere noordkant. Eventueel aanwezige vissen en amfibieën overzetten 
naar vijver langs de provinciale weg (net ten noorden van plangebied); 

-  Er zijn geen effecten op beschermde natuurgebieden of op de Ecologische 
Hoofdstructuur te verwachten. Er zijn geen aanvullende vergunningen of 
ontheffingen nodig; 
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5.2.9  Cultuurhistorie inclusief archeologie  

Beleidskader  
De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van het erfgoed is de 
Monumentenwet 1988. Ter implementatie van het Verdrag van Malta, is deze 
Monumentenwet gewijzigd.  
De kern van de Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, 
archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, 
worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). De 
Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wijziging 
van art. 3.6.1, lid 1  van het Bro geleid. Ieder ruimtelijk plan dient nu tevens een 
analyse van cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Zover hier 
sprake van is, dient daarnaast aangegeven te worden op welke wijze met de 
mogelijk in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is 
gehouden. Hierbij dient tevens de historische (stede)bouwkunde en historische 
geografie te worden meegenomen in de belangenafweging. Aangegeven dient te 
worden welke conclusies aan de geanalyseerde waarden worden verbonden en op 
welke wijze deze zijn geborgd in het plan. Conform de gemeentelijke erfgoedvisie 
en –nota wordt uitgegaan van de Cultuur Historisch kaart van de provincie Fryslân 
(CHK), waar ook de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) deel 
van uit maakt. Op deze kaarten is informatie 
opgenomen over archeologische en cultuurhistorische waarden. 
 
Onderzoek 
Door Raap is een archeologisch vooronderzoek: een bureau- en karterend 
veldonderzoek uitgevoerd. Dit is verwoord in Raap notitie 4665 “Plangebied 
Twibaksdyk te Bolsward, gemeente Súdwest-Fryslân; archeologisch 
vooronderzoek: een bureau- en karterend veldonderzoek d.d. 2 december 2013. 
De CHK geeft geen cultuurhistorische waarden aan.   
 
Conclusies  
In het plangebied werden resten verwacht uit de periode vanaf de IJzertijd. 
Eventuele resten uit de steentijd in het dekzand zullen niet worden verstoord door 
de werkzaamheden, gezien de aanzienlijke diepteligging van het dekzand. Tijdens 
het veldwerk is er geen archeologische laag, of andere aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van archeologische aangetroffen. De bodem is verstoord tot 
minstens 50 cm -Mv en hieronder zijn kwelderafzettingen en afzettingen 
behorende tot een geul aangetroffen. Op basis van deze resultaten wordt in het 
plangebied geen aanvullend onderzoek aanbevolen. Voor het overige zijn er geen 
cultuurhistorische waarden te verwachten.  
 
Aanbevelingen  
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch 
maatregelen (planaanpassing, vervolgonderzoek, etc.) aan te bevelen. Wanneer 
bij de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, moet 
hiervan direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid (gemeente 
Súdwest-Fryslân). 
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6. Belemmeringen project 
 
6.1 Kabels en leidingen 

Bij nieuwbouw of grote verbouwingen, dient bekeken te worden of kabels en 
leidingen (gas, elektriciteit, etc.) in of direct bij het plangebied zijn gelegen. In de 
strook langs de Twibaksdyk bevinden zich nutsvoorzieningen waaronder een 
gasleiding. Een eerste verkenning geeft aan dat er geen technische 
belemmeringen zijn voor de aanleg va het busstation. De nutsleidingen kunnen 
afdoende worden beschermd. 
 
Ten behoeve van het ontwerp en de realisatie van het busstation wordt 
geadviseerd om in overleg te treden met de nutsbedrijven, via het coördinatie-
overleg.    

 

6.2 Privaatrecht 
De bedrijfswoning, eigendom van de gemeente wordt verhuurd. De huurster heeft 
inmiddels een vervangende huurwoning gekregen. Met de huurster is hiertoe een 
overeenkomst gesloten. 
 
De bedrijfsloods wordt momenteel verhuurd. De huurder heeft aangegeven op 
termijn te willen verhuizen. De gemeente zal de loods dan verkopen. 
 
De bedrijfswoning, grenzend aan het nieuwe busstation ondervindt lichtoverlast en 
mogelijk schending van privacy door inkijk. Aan de bewoner wordt een scherm 
aangeboden die voor afdoende bescherming moet zorgen. Hiertoe zal met de 
eigenaar een overeenkomst worden gesloten. 

 
 
7.  Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Bij de uitvoering van een project wordt in zijn algemeenheid onderscheid gemaakt 
tussen de economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
Bij de eerste gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met de 
verwezenlijking van het project samenhangen. Bij het tweede gaat het er om hoe 
de verwezenlijking door de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt 
gedragen. 
 

7.1  De economische uitvoerbaarheid 
Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid kan worden geconstateerd dat 
het hier een ruimtelijke onderbouwing betreft voor het realiseren van een relatief 
overzichtelijk project. De gemeente heeft voor de realisatie van het project een 
sluitende begroting. 
 

7.2 De maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De inspraak procedure en behandel termijnen verlopen volgens de procedure van 
het Projectafwijkingsbesluit, als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo. 
 

7.3  Planschade (risicoanalyse) 
Door adviesbureau Tog Nederland is een planschade analyse uitgevoerd. 
Op grond van hun adviezen adviseren zij geen rekening te houden met 
een risico op planschade. De beoogde planologische wijzigingen leidt 
immers niet tot planologisch nadeel met een waardevermindering van de 
omliggende objecten tot gevolg.  


