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1. INLEIDING 

Het voorliggende bestemmingsplan biedt een actuele juridisch-planologi-
sche regeling voor de ten zuiden van de stad gelegen kern Hempens-
Teerns en de daaromheen aangelegde c.q. aan te leggen stadsuitbreiding 
Zuiderburen. Voor de ontwikkeling van dit gebied zijn indertijd diverse be-
stemmingsplannen opgesteld.  
Het oorspronkelijke moederplan voor de uitbreiding Zuiderburen (Bestem-
mingsplan Hempens-Teerns) blijkt echter op meerdere punten te moeten 
worden aangepast c.q. verbeterd. Daarnaast doet zich een wijziging in de 
oorspronkelijke opzet van het uitbreidingsplan voor.  
 
Om al deze wijzigingen in één overzichtelijke juridisch-planologische rege-
ling op te nemen, is besloten om voor het gehele gebied een nieuw be-
stemmingsplan op te stellen. Het voorliggende bestemmingsplan bevat de-
ze nieuwe regeling. Voor wat betreft de systematiek en de opzet van het 
plan is aangesloten bij het Handboek bestemmingsplannen van de ge-
meente Leeuwarden. 

1.   1. Het plangebied 

Het plangebied betreft de gehele kern Hempens-Teers, de gehele stadsuit-
breiding Zuiderburen, het natuurgebied de Froskepolle dat ten noorden van 
Zuiderburen is gelegen, als ook de nieuwe kantoorlocaties en de nieuwe 
sportvelden aan de overzijde van de Drachtsterweg. De plangrenzen zijn 
afgestemd op de grenzen van de omliggende bestemmingsplannen. 

1.   2. Vigerende bestemmingsplannen 

Er gelden op dit moment voor het plangebied diverse plannen. Er gelden 
allereerst bestemmingsplannen voor de kern Hempens en Teerns, te we-
gen: 
 bestemmingsplan Hempens-Teerns (dorp), vastgesteld 7 januari 1980 

en goedgekeurd op 27 mei 1980; 
 bestemmingsplan Hempens-Zuid, vastgesteld op 29 maart 1994 en 

goedgekeurd op 11 juli 1994. 
 
Daarnaast is in 1996 een bestemmingsplan opgesteld voor de gehele 
stadsuitbreiding Zuiderburen. Dit Bestemmingsplan Hempens-Teerns 
(vastgesteld op 21 oktober 1996 en goedgekeurd op 4 april 1997) geldt als 
een moederplan. Met dit plan kon de eerste fase van de uitbreiding worden 
gerealiseerd.  
 
Voor de overige fasen zijn daarna meerdere uitwerkingsplannen en een 
wijzigingsplan opgesteld, namelijk: 
 Uitwerkingsplan Hempens-Teerns 2e fase, augustus 1998 (vastgesteld 

op 5 januari 1999 en goedgekeurd op 10 mei 1999); 
 Uitwerkingsplan Hempens-Teerns fase 3, oktober 2002 (vastgesteld op 

3 december 2002 en goedgekeurd op 21 januari 2003); 
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 Wijziging Uitwerkingsplan Hempens-Teerns fase 3, februari 2004 (vast-
gesteld op 13 april 2004 en goedgekeurd op 26 mei 2004); 

 2e Wijziging van het Uitwerkingsplan Hempens-Teerns, fase 3, decem-
ber 2005 (nog in procedure). 

 
Al deze plannen worden met dit bestemmingsplan in één keer herzien. In 
dit plan worden ten opzichte van de vigerende regelingen, ingevolge het 
definitieve optimalisatieplan van de wijk Zuiderburen, de volgende ontwik-
kelingen eveneens mogelijk gemaakt (zie figuur 1): 
 

 
 
Figuur 1. Overzichtskaart Optimalisatieplan 

 
1. Uitbreiding van het aantal vrije sectorkavels aan de Noarder Stienplaat 

ten koste van de daar geplande ligplaatsen voor varende schepen. 
2. Uitgifte van vrije sectorkavels aan de oostzijde van het Frouwesân in 

plaats van een appartementencomplex. 
3. Aanpassen van het project ‘waterwonen’, waardoor er minimaal 6 en 

maximaal 13 waterwoningen worden gerealiseerd en het resterende 
terrein wordt bebouwd met (14) bungalows. 

4. Het vervallen van een verkeersverbinding tussen Skûtesân, Ytjesân en 
Moleplaat , alsmede het vervallen van de langzaam verkeersverbinding 
tussen Moleplaat en Suder Stienplaat. 

5. Het realiseren van grondgebonden woningen aan de oostzijde van de 
Suder Stienplaat, op de plek waar oorspronkelijk een appartementen-
complex was gedacht. 
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6. De uitbreiding van het winkelcentrum, welke gelegen is aan de entree 
van de wijk, met circa 1000 m². 

7. Ontwikkeling van  extra kantoorlocaties aan de westzijde van de 
Drachtsterweg ter compensatie van de locatie die is vervallen naar aan-
leiding van de aanleg van de voetbalvelden. 

8. Een kleinschalige uitbreiding van de jachthaven Teernsewielen aan de 
Drachtsterweg, met de mogelijkheid voor (ondergeschikte) horeca; 

9. Maatregelen ter verbetering van de verkeersafwikkeling op het kruis-
punt ontsluiting Zuiderburen en Drachtsterweg. 

10. Het realiseren van een woon- en zorgcomplex op de locatie van het 
multifunctioneel centrum en de bouw van een extra basisschool aan het 
Pikemar; 

11. De ontwikkeling van een aantal buitenplaatsen met vrijstaande wonin-
gen, daar waar in eerste instantie aan appartementengebouwen was 
gedacht. 
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Inleiding 

Het gemeentelijk beleid is het belangrijkste beleidskader voor het voorlig-
gende bestemmingsplan. In het kader van archeologie en ecologie komt 
ook Europees beleid respectievelijk het rijksbeleid aan de orde. Ten tijde 
van het opstellen van het moederplan voor de ontwikkeling van Zuiderbu-
ren was de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) het belangrijk-
ste rijksbeleid, samen met enkele sectorale nota’s op het gebied van 
groen/natuur, milieu en verkeer. Inmiddels is de VINEX opgevolgd door de 
Nota Ruimte, die op 17 mei 2005 door de Tweede Kamer is aangenomen. 
De behandeling van de nota in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 
17 januari 2006. Leeuwarden heeft in deze nota, overeenkomstig het beleid 
uit de VINEX, wederom een belangrijke betekenis gekregen in de provincie. 
De stad krijgt daarom financieel-economisch en ruimtelijk-instrumenteel 
een gelijke behandeling als de van het nationaal stedelijk netwerk deel 
uitmakende steden Groningen en Assen. De grootschalige stadsuitbreiding 
Zuiderburen bij Leeuwarden kan dan ook als passend binnen de kaders 
van de Nota Ruimte worden beschouwd.  
 
Voor het voorliggende bestemmingsplan wordt er verder vanuit gegaan dat 
zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid past binnen de kaders 
van het rijksbeleid. Er wordt in de toelichting bij dit bestemmingsplan dan 
ook voornamelijk ingegaan op het van kracht zijnde gemeentelijke beleid. 
Voor wat betreft enkele specifieke onderwerpen komt in eerste instantie 
ook het provinciale beleid aan de orde.  

2.   2. Provinciaal beleid 

2.2.1. Algemeen 

In het nieuwe Streekplan Fryslân 2007 is Leeuwarden, naast Heerenveen, 
Sneek, Harlingen, Drachten en Dokkum, aangewezen als bundelingsgebied. 
In deze gebieden vindt een concentratie van woningbouw plaats. Voor 
Leeuwarden zijn echter ook specifieke afspraken gemaakt over de ontwikke-
ling van de woningvoorraad (zie hierna). 
Het plangebied zelf maakt bovendien nog deel uit van de streekplanuitwer-
king Blauwe Zone (uitwerking van het Streekplan Friesland 1994). Deze 
streekplanuitwerking is opgesteld ten behoeve van een nadere uitwerking 
van het in de VINEX genoemde thema Nederland-Waterland en het vertalen 
van de in deze rijksnota opgenomen blauwe koers (verbrede plattelandsont-
wikkeling). Ook het invullen van de ecologische hoofdstructuur en de uitwer-
king van de recreatief-toeristische ontwikkeling zijn punten waarop de 
streekplanuitwerking zich richt. Ook in het nieuwe Streekplan zijn dit belang-
rijke beleidspunten. 
 
In de genoemde streekplanuitwerking is voor het plangebied aangegeven dat 
er in het gebied een aantrekkelijke en wervende woonlocatie moet worden 
ontwikkeld waar water, bos, natuur etc. een belangrijke rol spelen. De plan-
opzet voor Zuiderburen sluit hierbij aan.  
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Tevens is aangegeven dat er ruimte moet zijn voor recreatie. Het aange-
legde pitch-en-putt-terrein in het noordoostelijke deel van het plangebied en 
de ontwikkeling van een staande-mast-route zijn hiervan de vertaling.  
De langs de oostrand van het plangebied lopende ecologische verbindings-
zone dient in het plan voor Zuiderburen vorm te worden gegeven door het 
verbeteren van de waterkwaliteit en het tot stand brengen van ecologische 
verbindingen (vooral tussen de Oude Venen en de Groote Wielen). 
Het voorgaande is ook in het nieuwe Streekplan verwoord in een kaart met 
betrekking tot het bundelingsgebied Leeuwarden. Deze kaart is in figuur 2 
opgenomen. 
 

  
 
Figuur 2. Fragment Streekplan Fryslân 2007 aangaande Leeuwarden  

2.2.2. Wonen 

Ten aanzien van het wonen is het beleid uit het streekplan in concrete zin 
vertaald in de notitie Wenjen 2000+: “Fan mear nei better (vastgesteld in  juli 
2002). Het kwaliteitsbeleid uit de voorloper van deze notitie (Wenjen yn Frys-
lân) wordt hierin versterkt voortgezet. Aandacht en maatregelen voor kwali-
teit van de bestaande voorraad blijven voorop staan. Ook de afstemming 
tussen herstructurering en nieuwbouw blijft een belangrijk uitgangspunt. 
Er wordt sterker dan voorheen ingezet op punten als particulier opdrachtge-
verschap, de verhouding tussen huur- en koopwoningen en de huisvesting 
van de doelgroepen starters, ouderen, zorgbehoevenden en asielzoekers 
en/of statushouders. In Zuiderburen wordt, in aansluiting hierop, dan ook een 
mix aan woningtypen gerealiseerd. Er wordt voorzien in zowel ‘reguliere’ 
halfvrijstaande en vrijstaande woningen, maar ook in rijwoningen en in bij-
zondere woningtypen zoals wonen op een buitenplaats en zorgwoningen ge-
combineerd met diverse voorzieningen. 
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Aan alle Friese gemeenten zijn voor de jaren 1996 tot 2010 en later opnieuw 
voor de periode van 1998 tot 2010 richtgetallen toegekend. Ten opzichte van 
1996 zijn de richtgetallen, afgezien van bestuurlijke correcties, nauwelijks 
veranderd. Wenjen 2000+ geeft aan dat de gemeente Leeuwarden op basis 
van het richtgetal in de periode van 2001 tot 2010 nog 6018 woningen mag 
bouwen.  
 
De woningbouwproductie in Leeuwarden loopt al enige jaren sterk achter. In 
dat kader zijn er tussen de gemeente en de provincie afspraken gemaakt 
over de taakstelling. Het realiseren van de stadsuitbreiding Zuiderburen le-
vert in dat opzicht een belangrijke bijdrage en de toename van het totaal 
aantal woningen in de stadsuitbreiding past ook goed in het beleidskader. 

2.   3. Gemeentelijk beleid 

2.3.1. Wonen 

De Koepelnotitie Woonplannen Stadsgewest Leeuwarden heeft als doel om 
het wonen in het stadsgewest aantrekkelijker te maken en de positie van 
Leeuwarden hierbinnen te versterken. De vormgeving hiervan, met her-
structurerings- en uitbreidingsplannen, wordt door de gemeente zelf ge-
daan.  
 
In Leeuwarden komt het neer op woningbouw op invullocaties in de bin-
nenstad en in de ring daaromheen en daarnaast op uitleggebieden aan de 
rand van de stad (zoals het plangebied). Voor de bouw van woningen en/of 
kantoorgebouwen worden steeds stedenbouwkundige uitgangspunten op-
gesteld.  
 
Het oorspronkelijke bestemmingsplan voor de stadsuitbreiding Zuiderburen 
(Hempens-Teerns) gaf nog aan dat er in het gebied een aantal van circa 
1750 woningen gebouwd zou worden. Dit zou resulteren in een dichtheid 
van circa 18 woningen per hectare.  
Het aantal woningen zal echter hoger uitkomen dan oorspronkelijk de be-
doeling was. Als gevolg van de gewijzigde woningmarkt (minder vraag naar 
woningen in het middenhoge en hoge segment en meer vraag naar wonin-
gen in het midden- en goedkopere segment) zijn vooral in fase 3 meer wo-
ningen gebouwd. Er is hier gekozen voor minder vrijstaande woningen en 
meer twee-onder-één-kapwoningen.   
In het optimalisatieplan wordt verder uitgegaan van de bouw van circa 20 
zorgwoningen op de locatie nabij de school aan de Witemar.  
Door de omzetting van twee locaties voor appartementenbouw (kop Sùder 
Stienplaat en kop Frouwesân) naar locaties voor grondgebonden woningen 
worden hier per saldo 40 woningen minder gerealiseerd. 
Door al deze aanpassingen komt het uiteindelijke aantal woningen in Zui-
derburen uit op circa 2000 woningen.  
 
Vanuit beleidsoogpunt is er geen bezwaar tegen deze toename. Eerder is 
immers al vermeld dat Leeuwarden een belangrijke taakstelling heeft op 
het gebied van woningbouw. 
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De gemeente beschikt ook over een Beleidsnota Kamerverhuur (1999). De 
kamerverhuur in Leeuwarden bleek sterk te zijn uitgebreid wat tot overlast 
zou kunnen leiden. Om de kamerverhuur in goede banen te leiden en zo de 
onttrekking van goedkope woningen aan de markt een halt toe te roepen, is 
het bestemmingsplan niet het juiste instrument. Daarom heeft de gemeente 
de Huisvestingsverordening in 2003 op dit punt gewijzigd.  
 
andere functies in woningen 
De hoofdfunctie van het grootste deel van het plangebied is en/of wordt het 
wonen. De gemeente Leeuwarden ontvangt echter ook verzoeken om een 
deel van de woning voor een andere functie dan het wonen te mogen ge-
bruiken. Ten behoeve hiervan is in september 1999 de nota De beroeps- 
en bedrijfsuitoefening in woningen tegen het licht opgesteld.  
Ten aanzien van dergelijke verzoeken waren al diverse criteria opgesteld. 
Na evaluatie van dit beleid zijn de criteria iets aangepast. De aangepaste 
criteria, zoals in de nota verwoord, worden in dit bestemmingsplan overge-
nomen.  
 
Zo mag er als gevolg van de beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis geen 
hinder voor de woonomgeving optreden. Bij de beoordeling van de mate 
van hinder worden het woningtype en het karakter van de buurt betrokken.  
Het uiterlijk van de woning mag niet worden aangetast en de bestemming 
“Woondoeleinden” mag feitelijk niet worden gewijzigd. Een in dit verband 
benodigde uitbreiding van bijgebouwen kan slechts worden toegestaan 
wanneer dit stedenbouwkundig verantwoord is en er dient voldoende berg-
ruimte over te blijven in de woning.  
Van de oppervlakte die voor een andere functie wordt gebruikt mag maxi-
maal 10% voor detailhandel van ter plaatse vervaardigde non-food of aan 
de activiteit verwante artikelen dienen.  
De activiteit moet (mede) door de eigenaar of een bewoner worden uitge-
voerd. Het ruimtebeslag moet beperkt zijn tot maximaal 30% van de wo-
ning, maar mag niet meer dan 50 m² bedragen.  
Voor zover het de functies horeca en prostitutie betreft, dient te worden 
voldaan aan het horeca- respectievelijk prostitutiebeleid. In paragraaf 2.3.3 
wordt nader ingegaan op het beleid ten aanzien van horeca. Uitgangspunt 
ten aanzien van het Prostitutiebeleid (in augustus 1999 is hiertoe een nota 
vastgesteld), is dat de westzijde van het gebied de Weaze als concentra-
tiegebied is aangewezen.  Binnen dit gebied zijn en zullen de prostitutiebe-
drijven worden geconcentreerd. Ten aanzien van de buiten dit gebied val-
lende prostitutiebedrijven zal een uitsterfbeleid worden gehanteerd. In dit 
bestemmingsplan wordt bij dit beleid aangesloten. 
 
2.3.2. Detailhandel 

In de integrale detailhandelsvisie Hoofdlijnen van het Detailhandelsbeleid 
voor Leeuwarden (1998) is aangegeven dat de gemeente streeft naar een 
detailhandelsstructuur waarin de dagelijkse goederen op korte afstand van 
huis zijn te krijgen. Hiervoor is een fijnmazige verzorgingsstructuur door 
middel van goed verzorgde en aantrekkelijke wijk- en buurtwinkelcentra 
noodzakelijk.  
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Het beleid is daarom gericht op de ontwikkeling van deze centra en van de 
binnenstad. Voor detailhandel buiten dergelijke centra is in principe geen 
ruimte, maar zoals gezegd wordt hier, mits beperkt, in bepaalde gevallen 
medewerking aan verleend.  
Door de woningbouw in Zuiderburen en ook in Goutum is een gebied met 
voldoende draagvlak voor detailhandel in dagelijkse benodigdheden ont-
staan. Daarom is nabij de Drachtsterweg een supermarkt met daarbij een 
apotheek/drogisterij gerealiseerd.  
 
Met het detailhandelsbeleid hangt het reclamebeleid samen. In het recla-
mebeleid worden woongebieden beschouwd als kwetsbare gebieden waar 
reclame in principe tot een minimum beperkt moet worden. Het reguleren 
van het reclamebeleid kan niet via het bestemmingsplan maar moet door 
middel van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening. 

2.3.3. Horeca 

De Horecanota Gemeente Leeuwarden (december 2002) geeft aan dat de 
gemeente streeft naar een gebiedsdifferentiatie in de binnenstad voor wat 
betreft de horecafunctie. Zo zijn gebieden aangewezen als concentratiege-
bied, als consolidatiegebied (geen verdere groei) als deconcentratiegebied, 
als ontwikkelingsgebied en als winkelgebied. De gemeente ziet de binnen-
stad duidelijk als het zwaartepunt voor de horeca. Buiten de binnenstad 
dient horeca niet te groeien. De horeca moet worden gesitueerd binnen 
een buurt- of wijkwinkelcentrum. Eventuele uitbreidingsruimte moet ook 
binnen dergelijke centra gevonden worden. 
In Zuiderburen blijkt behoefte te zijn aan kleinschalige horeca in de vorm 
van bijvoorbeeld een lunchroom of snackbar. Als locatie hiervoor wordt ge-
dacht aan het winkelcentrum. Een dergelijke ontwikkeling past binnen het 
gemeentelijke horecabeleid. 

2.3.4. Bedrijven 

Het beleid ten aanzien van de woongebieden in Leeuwarden is erop gericht 
om geen nieuwe bedrijvigheid aan te trekken, omdat dit teveel overlast voor 
de woonfunctie kan opleveren. Kantoorfuncties kunnen hierop een uitzon-
dering vormen. 
 
Zuiderburen is bij uitstek een woongebied, zodat hier niet wordt ingezet op 
het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. In verband met de verkeersluwe 
opzet van Zuiderburen is het echter ook niet gewenst dat her en der in het 
woongebied kantoorfuncties worden gerealiseerd. Dit in verband met de 
verkeersaantrekkende werking van dergelijke functies. Daarom is in Zui-
derburen (en ook richting Goutum) specifiek een zone aangewezen aan 
weerszijden van de Drachtsterweg, nabij de Drachtsterbrug, waar ruimte is 
voor kantoren en andere dienstverlenende bedrijvigheid. Echter, ook aan 
de hier toegestane vormen van bedrijvigheid wordt de eis gesteld dat de 
functies geen sterke verkeersaantrekkende werking hebben (zoals pu-
blieksgerichte kantoren en dienstverlenende bedrijven met een baliefunc-
tie). 
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De Drachtsterweg is een belangrijke verkeersader waarlangs het verkeer 
uit het zuiden de stad binnen komt. Hierdoor is bovendien een belangrijke 
representatieve functie weggelegd voor kantoren langs deze weg.   

2.3.5. Verkeer 

Ten aanzien van de verkeersstructuur is inmiddels het Gemeentelijk Ver-
keers- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld (10 februari 2003). Ook voert de 
gemeente een Duurzaam Veilig Verkeersbeleid om het verkeer in en om de 
stad structureel veiliger te maken. Het doel is om meer duidelijkheid en uni-
formiteit in de inrichting van het wegennet te creëren. Ten behoeve hiervan 
is een onderverdeling van wegen in verkeersaders en verkeersluwe gebie-
den gemaakt. De langs het plangebied lopende Drachtsterweg heeft een 
belangrijke functie voor de ontsluiting van zowel Zuiderburen als de hele 
stad. In het GVVP is de weg aangegeven als Gebiedsontsluitingsweg A 
buiten de kom / Gebiedsontsluitingsweg binnen de kom.  
 
Verder loopt ten zuiden van het plangebied nog de Wâldwei. Deze weg 
heeft een regionale verkeersfunctie.  
Ten aanzien van beide wegen is rekening gehouden met aan te houden af-
standen in verband met geluidsoverlast.  
 
Alle overige wegen in en rond het plangebied zijn aangemerkt als verblijfs-
gebied. In het plangebied zijn enkele wegen duidelijk herkenbaar als 
wijkontsluiting (onder andere de Foudering, vanaf de kruising met de 
Drachtsterweg). De overige straten hebben het karakter van een woon-
straat. 
Deze woonstraten hebben/krijgen ook zoveel mogelijk een autoluw karak-
ter, wat de kwaliteit van het woon- en leefmilieu bevordert. Verder wordt 
veel belang gehecht aan een goede ontsluiting per fiets en openbaar ver-
voer.  
 
De inrichting en de toegestane maximale snelheid op de verschillende we-
gen is of moet worden afgestemd op de specifieke functie. Op de Ver-
keersaders/Verzamelwegen geldt in dit kader een maximumsnelheid van 
50 km/uur en de verblijfsgebieden gelden als 30 km/uur-gebied.  

2.3.6. Milieu 

Het voor het milieu relevante beleid, is grotendeels opgenomen in het 
Duurzaamheidsplan Leeuwarden 2001-2005. Hierin wordt het streven naar 
duurzaam bouwen vermeld. Van alle nieuwbouwwoningen zal 90% aan het 
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen moeten voldoen. Voor de renovatie 
van woningen ligt dit percentage op 80%.  
Bij eventuele nieuwbouw in het plangebied of renovatie van woningen zal 
daarom aandacht aan Duurzaam Bouwen worden besteed. 
 
Het Klimaatplan Leeuwarden 2003-2006 sluit aan op het Duurzaamheids-
plan Leeuwarden 2005. Hierin is al het energiebeleid van de verschillende 
beleidsvelden geïntegreerd.  
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Hoofddoelstelling van dit beleid is om het energieverbruik en de CO2–uit-
stoot in de gemeente terug te dringen. Er is aan dit beleid een hele reeks 
van zeer uiteenlopende maatregelen gekoppeld. Zo wordt onder andere in-
gezet op het opwekken en gebruiken van duurzame energie, het stimuleren 
van energiebesparende maatregelen bij nieuw- en verbouw, het aanscher-
pen van de Energie Prestatie Coëfficient bij nieuwbouw en natuurlijk Duur-
zaan Bouwen. 
 
Het begrip duurzaam bouwen wordt in de breedste zin van het woord be-
doeld. De uitgangspunten worden dus niet alleen toegepast op het bouwen 
en verbouwen van panden op zich, maar ook op de inrichting van een ge-
bied. Voor wat betreft de bouw en verbouw van panden, wordt aangesloten 
bij het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen. 
 
Het verkeersbeleid is al eerder aan de orde geweest. Het beleid ten aan-
zien van het geluid heeft hier in sterke mate mee te maken. Door middel 
van het Duurzaam Veilig Verkeersbeleid wordt een groot deel van het 
plangebied als verblijfsgebied en dus als 30-km/uur-gebied ingericht. De 
geluidhinder als gevolg van het verkeer zal hierdoor afnemen terwijl de ver-
keersveiligheid toeneemt. Voor de wegen in en nabij het plangebied waar 
de maximumsnelheid hoger ligt, zal een zone blijven gelden. 
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3. OMGEVINGSASPECTEN 

3.   1. Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, met als doel om het (Euro-
pese) archeologisch erfgoed veilig te stellen. Dit moet met name gestalte 
krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de voorberei-
ding van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan 
de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden en dat een be-
schermende regeling moet worden opgenomen ten aanzien van die arche-
ologische waarden.  
 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
zal waarschijnlijk in 2007 de nieuwe Monumentenwet in werking treden. De 
kern van het inmiddels ingediende wetsvoorstel is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. Het wets-
voorstel verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen re-
kening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. 
 
Ten tijde van het opstellen van de bestemmingsplannen voor de eerste 
twee fasen van Zuiderburen was er nog geen sprake van een noodzaak tot 
het onderzoeken van een plangebied op mogelijke archeologische waar-
den. Voor dit gedeelte van het plan geldt daarom dat alleen de toenmalig 
bekende waardevolle terreinen worden beschermd in het voorliggende be-
stemmingsplan. 
 
In de loop der tijd veranderden de inzichten ten aanzien van archeologie. 
Daarom is in 2000 een Archeologisch Inventariserend onderzoek verricht 
door bureau RAAP1). Hierin is een deel van de tweede fase en de gehele 
derde fase (van de realisering) van Zuiderburen in meegenomen. Het gaat 
om het gebied, waarop de ontwikkeling / realisering van de nieuwe woon-
wijk betrekking heeft. De gronden, die behoren tot  “Hiddemastate” in het 
zuiden van het gebied ten oosten van de Nauwe Greuns zijn in dit onder-
zoek niet meegenomen. Ook niet de gronden, welke worden bestemd voor 
natuurontwikkeling in het zuidoosten van het plangebied. Daar worden 
geen ingrepen voorzien, die de grondlagen zullen verstoren. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat er in het onderzochte gebied naast de al be-
kende CMA-terreinen (terreinen die als archeologisch monument worden 
aangemerkt) nog enkele vindplaatsen/locaties van archeologische waarde 
aanwezig zijn.  
 
Naast dit algemene onderzoek zijn nog enkele meer specifieke onderzoe-
ken verricht door het archeologisch bureau Archeological Research & Con-
sultancy (ARC).  

                                                 
1) VINEX-locatie Hempens-Teerns, planfase 1, 2 en 3,  

gemeente Leeuwarden; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie; 
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam, december 2000. 
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Dat bureau heeft de oorspronkelijke “Noppert-locatie”, de buitenplaats di-
rect ten noorden van Hiddemastate (aan de Suderbuorren) onderzocht 2). 
Ter plaatse zijn enkele proefsleuven gegraven. Eenzelfde onderzoek is uit-
gevoerd op het erf van Hiddemastate en tenslotte is ook zo’n onderzoek 
gedaan op gronden in de Wiardaplantage, aan de oostzijde van de 
Drachtsterweg nabij de entree van Zuiderburen. 
 
Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens is met betrekking tot de loca-
tie “Wiardaplantage” de grens vastgesteld van het terrein dat vanwege de 
hoge archeologische verwachting niet mag worden aangetast3). Er is ook 
een inrichtingsplan opgesteld, en inmiddels uitgevoerd. Alles in overleg met 
de provinciaal archeoloog. 
 
De op de “Noppert-locatie” gedachte woonbebouwing van de te ontwikke-
len buitenplaats is in het bestemmingsplan zodanig verschoven, dat deze 
locatie nu  vrij blijft van bebouwing. 
Verder moet opgemerkt worden dat in het onderzoeksrapport, dat het grote 
gebied van fase 2 en 3 omvat, de begrenzingen van de al bekende CMA-
gebieden niet zijn aangegeven. Voor een deel zijn die gebieden, zo blijkt uit 
de kaart die de boringen weergeeft,  niet expliciet in dit onderzoek meege-
nomen. Het gevolg is dat de contouren van de te beschermen gronden met 
een hoge archeologische verwachtingswaarde niet overeenstemmen met 
de contour van de als archeologisch monument aan te merken (CMA) ter-
reinen.  In het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruim-
telijke ordening is dit geconstateerd.  
Naar aanleiding van een en ander worden nu de uit het onderzoek naar vo-
ren komende contouren gecombineerd met de contouren van de CMA-ter-
reinen. 
 
Ook is inmiddels gebleken dat de Monumentenwet, die op het aspect Ar-
cheologie zal worden aangepast, de mogelijkheid biedt om ook verzoeken 
om bouwvergunning via het bestemmingsplan te laten toetsen aan eventu-
ele aantasting van archeologische waarden, terreinen. Het bestemmings-
plan, dat via een aanlegvergunningenstelsel al een beschermende regeling 
kende, wordt hierop uitgebreid. 
  
3.   2. Ecologie 

3.2.1. Wet- en regelgeving 

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet is in het kader van het bestem-
mingsplan inzicht nodig in de mogelijk effecten van de voorgenomen rege-
ling, inclusief de nieuwe ontwikkelingen, op de aanwezige ecologische 
waarden.  

                                                 
2) Booronderzoek Hempens-Teerns, ARC 2001. 
3) “Vergraven en Verdrongen, Hempens-Teerns 1998”, ARC publicaties 30, 

Groningen 2000. 
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Gebiedsbescherming 
De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van de in het wild levende 
vogelsoorten en op de instandhouding van de habitats die het leefmilieu 
voor deze soorten vormen. De Habitatrichtlijn is gericht op het instandhou-
den van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de bescherming van wilde 
flora en fauna. De soortenbeschermingsregeling van de Vogel- en Habitat-
richtlijn is volledig geïmplementeerd in de Flora- en faunawet.  
 
Als er activiteiten in of nabij een Speciale Beschermingszone plaatsvinden, 
moet onderzocht worden of deze significant negatieve effecten op de kwa-
lificerende waarden van de SBZ hebben. Als uit dit onderzoek blijkt dat de 
SBZ wordt aangetast, of dat er twijfel bestaat over het uitblijven van aan-
tasting, kan het Ministerie van LNV slechts toestemming voor de gevraagde 
activiteit geven als  deze voldoet aan de volgende drie voorwaarden: 
- er is geen alternatief; 
- er is een dwingende reden van groot openbaar belang; 
- er is vóór de ingreep compensatie van natuurwaarden gerealiseerd. 
In de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming geregeld 
van Staatsnatuurmonumenten, die in het bezit zijn van het rijk c.q. Staats-
bosbeheer, de Beschermde Natuurmonumenten die particulier eigendom 
zijn en de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Daar-
naast kan de Minister van LNV gebieden aanwijzen in het kader van ver-
dragen en andere internationale verplichtingen, zoals Wetlands. 
Handelingen die deze gebieden schaden zijn verboden, tenzij een vergun-
ning is verleend. De verdere bescherming van natuurgebieden is in begin-
sel geregeld in bestemmingsplannen. 
 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid voor 
een netwerk van natuurgebieden door Nederland. Op plaatsen waar de be-
grenzing globaal is vastgesteld, moeten onomkeerbare ingrepen worden 
voorkomen. Na vaststelling van exacte grenzen zijn ruimtelijke ingrepen 
binnen de EHS niet toegestaan.  
In uitzonderingsgevallen kan het Rijk de natuurwaarden en functies van het 
EHS-gebied laten wijken voor andere functies van maatschappelijk belang. 
De initiatiefnemer dient deze belangen en mogelijke alternatieven uitge-
breid te motiveren. Daarnaast dient hij compenserende dan wel mitige-
rende maatregelen te treffen.  
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het be-
schadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste 
rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten óf het opzette-
lijk verontrusten van een beschermde diersoort.  
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Voor activiteiten, zoals de sloop en nieuwbouw van woningen in het voor-
liggende plan, die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde 
soorten, moet ontheffing worden gevraagd. Vooral wanneer er soorten 
voorkomen uit de zogenaamde ‘strenge’ categorie (Bijlage 4 van de Habit-
atrichtlijn en de bedreigde soorten van de diverse Rode Lijsten), kan dit een 
belemmering vormen voor het plan. Dit is het geval wanneer een plan signi-
ficant nadelige effecten kan hebben voor deze soorten.  
 
In het kader van het bestemmingsplan (en het zorgvuldig handelen aan-
gaande beschermde soorten waarvoor een ontheffing zou kunnen worden 
aangevraagd en verleend) dient te worden geïnventariseerd of in het plan-
gebied beschermde soorten kunnen voorkomen en dient een indicatie te 
worden gegeven van welke consequenties het voorliggende plan hiervoor 
heeft. Met ingang van 2005 is een aantal wijzigingen van AMvB bij de Flo-
ra- en faunawet in werking getreden. Hierdoor is het beschermingsregime 
van inheemse beschermde dieren en planten veranderd.  
Er zijn nu drie categorieën van soorten, te weten categorie 1: licht be-
schermde soorten, categorie 2: middelzwaar beschermde soorten en cate-
gorie 3: zwaar beschermde soorten.  Van soorten die vallen onder de eer-
ste categorie is vrijstelling mogelijk.  
Voor de tweede categorie dient een gedragscode te worden gehanteerd 
en, als dat niet mogelijk is, ontheffing te worden aangevraagd. Voor de 
laatste categorie dient in alle gevallen ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt een algemene bescherming, waarbij het verboden is vo-
gels en hun nesten in het broedseizoen (veelal van 15 maart tot 15 juli) te 
verstoren. 

3.2.2. Inventarisatie van het plangebied 

Vanaf 1994  gestart met het omvormen van het in hoofdzaak weideland-
schap ten zuiden van Leeuwarden tot een woongebied. Nu de inrichting 
van het woongebied haar voltooiing nadert, is door tussentijdse ontwikke-
lingen in de planvorming de noodzaak ontstaan om een aantal wijzigingen 
ten opzichte van het oorspronkelijke plan door te voeren. Besloten is om 
deze verandering vast te leggen in het onderhavige bestemmingsplan. 
 
In het plangebied werd een weidelandschap omgevormd naar woongebied, 
water en bos. Deze omvorming is op dit moment grotendeels uitgevoerd. 
De wijzigingen ten aanzien van het oude bestemmingsplan zijn relatief  be-
perkt. Het betreft bijvoorbeeld de bouw van nog enkele kantoren de uitbrei-
ding van de winkelvoorziening langs de Drachtsterweg, woningbouw op de 
diverse buitenplaatsen, nog enkele nieuw te bouwen woningen in de derde 
fase van Zuiderburen en de nieuwbouw van zorgvoorzieningen nabij de 
bestaande school in de tweede fase. 
In het navolgende worden de wijzigingen getoetst aan de gegevens aan-
wezig in de Ecologische Basiskaart waarin de voor het grondgebied van 
Leeuwarden bekende natuurwaarden zijn geregistreerd.   
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Effecten in relatie tot de gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Speciale Beschermingszone 
(SBZ) in het kader van de Natuurbeschermingswet (Vogel- en Habitatricht-
lijngebieden). De meest dichtbijgelegen Natura-2000-gebieden zijn de 
Groote Wielen en de Oude Venen, die op ongeveer 4 km ten noordoosten 
respectievelijk ten zuidoosten van het plangebied liggen.  
Gezien de relatief grote afstand en het karakter van het tussenliggende ge-
bied, is het onwaarschijnlijk dat de ontwikkeling van Zuiderburen recht-
streeks van invloed is op de Groote Wielen en de Oude Venen. De externe 
werking van deze SBZ’s is echter van toepassing in Zuiderburen voor wat 
betreft de Meervleermuis. Mogelijk zullen de grotere wateren in het plange-
bied worden gebruikt als fourageer- en vliegroute voor deze vleermuissoort.  
De ontwikkeling van Zuiderburen heeft geleid tot extra verlichting in het 
plangebied.  Verlichting zal voor de meeste diersoorten en in het bijzonder 
de Meervleermuis kunnen leiden tot extra verstoring. Bij de verdere inrich-
ting van het gebied moet er dan ook aandacht besteed worden aan het 
vermijden van verlichting van het buitengebied, in het bijzonder van de wa-
terpartijen. 
 
Het plangebied behoort niet tot de Ecologische Hoofdstructuur. Op onge-
veer 4 km ten noordoosten ligt het kerngebied van de Groote Wielen, op 
ongeveer 4 km ten zuidoosten het kerngebied van de Oude Venen. De 
verbinding tussen deze twee kerngebieden (tevens SBZ’s) wordt momen-
teel ontwikkeld op ruim 4 km ten oosten van het plangebied. 
Gezien de relatief grote afstand tot deze verbindingszone en de kerngebie-
den, is het onwaarschijnlijk dat de ontwikkeling van Zuiderburen een effect 
op de Ecologische Hoofdstructuur heeft. 
 
Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende 
vogels op boerenland, heeft de provincie Fryslân in het nieuwe Streekplan 
een aantal fourageergebieden aangewezen. Verjaging en afschot zijn er 
verboden. Als de wintergasten buiten deze gebieden grazen, is ter voorko-
ming van landbouwschade, verjaging en eventueel afschot toegestaan. 
Het plangebied behoort zelf niet tot een fourageergebied voor ganzen, 
maar grenst aan de oostzijde aan een dergelijk gebied (additioneel foura-
geergebied). 
 
Gebieden kunnen als ‘overig’ natuurgebied beschermd zijn via de Natuur-
beschermingswet of het bestemmingsplan. 
Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich de Hempensermeerpol-
der, een reservaatsgebied in bezit bij Staatsbosbeheer. Het beheer in dit 
gebied is gericht op het instandhouden van de aanwezige zeer grote po-
pulaties weidevogels.  
In het plangebied bevinden zich de volgende gebieden die in het vigerende 
bestemmingsplan de bestemming “Natuur” of “Bos” hebben:  
 het weidegebied in de zuidoosthoek van het plangebied (natuur); 
 het bos van de Wiardaplantage ter weerszijden van de Drachtsterweg 

(bos); 
 het bos van Pylkwier, centraal in het plangebied (bos). 
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Deze situatie wijzigt niet in het nieuwe bestemmingsplan, waarin de Fros-
kepôlle als bosgebied aan Zuiderburen toegevoegd. Dit gehele gebied kent 
de  bestemmingen bos en natuur. 
 
Verder is in het kader van de ontwikkeling van de extra kantoorlocatie aan 
de westzijde van de Drachtsterweg ter uitvoering van het optimalisatieplan 
gekeken naar de effecten in relatie tot de gebiedsbescherming. Geconsta-
teerd is dat de bouwlocatie gesitueerd is in de bestemming “Bos”. Het bos-
gebied bevindt zich binnen de bebouwde kom in het kader van de Boswet. 
Het kappen van de boslocatie valt daarom buiten de compensatieverplich-
ting op basis van de Boswet. Het verwijderen van het bos maakt een kap-
vergunning op basis van de APV noodzakelijk. 
Met betrekking tot het kappen van het bos zal de broedperiode van vogels 
in acht moeten worden genomen en zal door een voor te stellen handels-
wijze voorkomen moeten worden dat de verwijdering van het bos ten koste 
gaat van in het wild levende beschermde diersoorten.  
 
Effecten in relatie tot de soortenbescherming 
Op de Ecologische Basiskaart van Leeuwarden zijn de gegevens verza-
meld die in diverse bronnen zijn opgetekend. Voor het samenstellen van de 
Ecologische Basiskaart werden, om een eerste indruk te krijgen, de gege-
vens van het Natuurloket (www.natuurloket.nl) geraadpleegd. De informatie 
is weergegeven op kilometerhokniveau. 
Ook is in andere bronnen nagegaan welke bijzondere planten- en dier-
soorten er in de gemeente Leeuwarden voorkomen. Deze bronnen bevat-
ten globale gegevens van vleermuizen en overige zoogdieren (Broekhuizen 
et al. 1992, Limpens et al. 1997, www.vzz.nl), broedvogels (SOVON vogel-
onderzoek Nederland 2002), amfibieën en reptielen (www.ravon.nl), vlin-
ders (Vlinderwerkgroep Friesland & De Vlinderstichting 2000) en libellen 
(Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2002).  
De interpretatie van deze gegevens voor Zuiderburen volgt hierna. 
Vegetatie en plantensoorten 
Buiten de bebouwingsvlakken bestaat de stadsuitbreiding Zuiderburen gro-
tendeels uit groengebieden en open water die recent werden ontwikkeld 
door omvorming van soortenarme cultuurgraslanden. In beginsel zijn deze 
omvormingen in vegetatiekundig en botanisch opzicht goede perspectieven 
voor een interessante en duurzame ontwikkeling.    
De bosgebieden werden aangeplant op voedselrijke landbouwgrond en 
kennen nu nog geen bijzondere botanische kwaliteiten. Bossen op klei 
kunnen op lange termijn (tientallen jaren) echter soortenrijk worden. 
In de noordoosthoek van het plangebied bevindt zich een tot bos om te 
vormen gebied dat momenteel bestaat uit begroeiingen van ruderale terrei-
nen in een variërend ontwikkelingsstadium.  
De polder in de zuidoosthoek kent recent een sterk verminderd agrarisch 
gebruik. Door de vochtiger tot natte omstandigheden en een sterk vermin-
derde bemesting, kunnen al op korte termijn kruidenrijke graslanden ont-
staan.  
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De meeste niet bebouwde oevers in de wijk en ook de aanwezige sloten en 
waterpartijen bieden door hun aanlegbreedte en vormgeving, gunstige 
voorwaarden voor het ontstaan van oever en waterplantenvegetaties. Dit 
mede door het milieuvriendelijke waterbeheer binnen de woonwijk.    
De toevoeging van de Froskepôlle aan het bestemmingsplangebied van 
Zuiderburen voegt een interessant bosgebied toe aan de wijk (al is het ge-
bied vanuit de wijk alleen per boot bereikbaar).  
Van dit oudste bos- en natuurgebied van Leeuwarden (1950) is bekend dat 
er de Slanke Sleutelbloem voorkomt. Daarnaast komt er ook de zeldzame 
Oranje bekerzwam voor. Andere bijzondere vegetaties en/of plantensoor-
ten zijn niet bekend in het plangebied. 
 
Dagvlinders en libellen  
Uit de recente verspreidingsgegevens van libellen en dagvlinders (Vlinder-
werkgroep Friesland & De Vlinderstichting 2000, Nederlandse Vereniging 
voor Libellenstudie 2002, EIS 2003) blijkt dat in het plangebied en omge-
ving geen bijzondere en/of beschermde  soorten dagvlinders en libellen 
voorkomen, zoals genoemd in de Flora- en faunawet en op de Rode Lijst. 
In het plangebied en directe omgeving zijn verschillende (zeer) algemene 
soorten dagvlinders aan te treffen waaronder Oranjetipje, Dagpauwoog, 
Kleine Vos, en Bruin Zandoogje. Door de grotere diversiteit van de groene 
ruimte van Zuiderburen ten opzichte van de situatie vóór de wijkontwikke-
ling, is een grotere diversiteit aan vlindersoorten, waaronder ook minder al-
gemene soorten, te verwachten.  
Van de libellen komen in het plangebied en omgeving alleen algemene 
soorten voor. Libellen zijn afhankelijk van water en oeverbegroeiingen om 
zich voort te planten. Doordat dergelijke wateren in het plangebied recent 
ontwikkeld zijn, biedt het gebied goede mogelijkheden voor libellen om zich 
voort te planten. Mede door het voorkomen van beschermde en bijzondere 
soorten libellen in de nabije omgeving, zoals de Groene Glazenmaker in de 
Groote Wielen,  zijn in Zuiderburen  goede habitats voor ook deze libellen 
in ontwikkeling.   
 
Amfibieën en reptielen 
Het plangebied is, samenhangend met de rijkdom aan sloten en ander wa-
ter, ook rijk aan amfibieën. De algemene soorten, vastgesteld voor Leeu-
warden, zullen, gezien de aanwezige biotopen, ook in Zuiderburen voor-
komen. Dit geldt ook voor Gewone Pad en Kleine Watersalamander, al is 
de aanwezigheid van de laatste soort lastiger vast te stellen. Toch moet er 
van uit worden gegaan, dat de soort overal in geïsoleerde watertjes, water-
plantenrijke sloten en vijvers voor komt. 
Uit recente gegevens (WARF) blijkt dat van de zeldzaamheden onder de 
amfibieën de heikikker voorkomt in de relatief nabijgelegen Groote Wielen. 
Mogelijk komt deze soort ook voor in de Groene Ster. In het verleden werd 
ook de Rugstreeppad aangetroffen in de Groote Wielen. 
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Voor reptielen is het aantal geschikte biotopen in Leeuwarden gering, ge-
zien de voorkeur voor relatief droge locaties. De Ringslang is in dezen een 
uitzondering. Deze soort leeft bij uitstek in laagveenmoerassen. Voor de 
Groote Wielen zijn vier waarnemingen bekend. De meest recente dateert 
van 2002.  
Voor het plangebied Zuiderburen zijn ten aanzien van de bedreigde soorten 
Heikikker, Rugstreeppad en Ringslang geen waarnemingen bekend. Ge-
zien de potentiële geschiktheid van de nieuw aangelegde gebieden, zullen 
deze soorten mogelijk in de toekomst zich hier wel kunnen vestigen.    
 
Vissen 
Over de verspreiding van vissen is in Fryslân weinig bekend. Wel komt in 
toenemende mate informatie beschikbaar over bijzondere vissoorten. Be-
langrijke visbiotopen in Zuiderburen zijn de grote wateren in de wijk en de 
ring- en poldersloten. 
Van de bedreigde en zeldzame soorten die onder het zware bescherming-
regime vallen, komen Grote Modderkruiper en Bittervoorn in de gemeente 
Leeuwarden voor.  
Van de Bittervoorn zijn recente vangstgegevens ten zuiden van Leeuwar-
den bekend (2003). Beide soorten lijken niet zeldzaam rond Leeuwarden, 
hoewel ze veel minder voorkomen dan de Kleine Modderkruiper. Deze 
laatste soort is in de poldersloten ook geregeld aanwezig. Recente vangst-
gegevens zijn ten zuiden van Leeuwarden bekend en er moet van worden 
uitgegaan dat deze soort op verschillende plaatsen in het plangebied kan 
voorkomen. 
De visgegevens zijn dermate grofkorrelig dat voor het plangebied geen ge-
richt verspreidingsbeeld voorhanden is. Met name voor poldersloten is het 
beeld zeer onvolledig. In alle gevallen waar sloten worden gedempt bij 
nieuwe projecten is het aan te bevelen om voorafgaand onderzoek te doen 
via een standaardbemonstering van de sloten.   
 
Zoogdieren 
In de omgeving van het plangebied komen volgens de geraadpleegde ge-
gevens vijf vleermuissoorten voor: Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Meervleermuis en Watervleermuis (Limpens et al. 
1997). Deze vallen onder de Flora- en faunawet en staan vermeld op Bij-
lage IV van de Habitatrichtlijn.  
Kolonies en verblijfplaatsen in het plangebied zijn niet bekend, maar moge-
lijk wel aanwezig in de bestaande bebouwing. 
Bij de bescherming van vleermuizen zijn vooral de (vaste) verblijfplaatsen 
en vliegroutes in beeld. Overwinteringsplaatsen in Noord-Nederland zijn  
zeer schaars en betreffen vaak ijskelders of spouwmuren. Overwinterings-
plaatsen in het plangebied zijn niet bekend, maar het voorkomen in oude 
kelders is niet uitgesloten. 
Kraamkolonies en schuilplaatsen in het zomerhalfjaar zijn in principe overal 
aanwezig in woonhuizen, oude gebouwen en in oude holle bomen. Tot na-
dere onderzoeksgegevens gegenereerd worden is zekerheid omtrent het 
voorkomen daarom alleen verkrijgbaar door controle voorafgaand aan be-
paalde activiteiten. 
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De habitat in het plangebied is -buiten vleermuizen- weinig geschikt voor 
kritische zoogdieren. Wel zijn er veel verschillende (zeer) algemene soor-
ten te verwachten, onder meer Mol, Egel, en verschillende algemene mui-
zen als Dwergmuis, Veldmuis, Bosmuis en Bosspitsmuis. De genoemde 
soorten worden beschermd onder de Flora en faunawet.  
Rode lijstsoorten zijn in het plangebied niet te verwachten. 
Algemene soorten zoogdieren zijn aanwezig in het hele plangebied. 
 
Over bijzondere beschermde zoogdieren is, buiten de vleermuizen niets 
bekend. Met name de Steenmarter is tot nu toe binnen de gemeente 
Leeuwarden nog niet aangetroffen, hoewel de soort landelijk met een op-
mars bezig is. 
 
Van de bedreigde en zeldzame soorten komt de Waterspitsmuis in het 
westelijk deel van de gemeente Leeuwarden voor. Gezien de bij de ge-
biedsontwikkeling van Zuiderburen ontstane natte graslanden, is het te 
verwachten dat de soort ook in het plangebied voorkomt. Het is niet waar-
schijnlijk dat de Noordse Woelmuis in het plangebied voorkomt, gezien de 
locaties waar hij recent werd gevangen. Om alles uit te sluiten is het echter 
aan te bevelen bij ingrepen in voor deze soort typische milieu’s (die na de 
gebiedsontwikkeling van Zuiderburen zijn ontstaan), voorafgaand onder-
zoek te doen. In 1976 is de laatste otter waargenomen in de Groote Wie-
len. Door het enige jaren geleden opnieuw uitzetten van de soort is het 
mogelijk dat deze soort weer wordt aangetroffen in deze regio en, gezien 
het vele water in de wijk, ook in het plangebied.      
 
Vogels 
Door omvorming van het agrarisch weidelandschap zijn in het plangebied 
recent nieuwe biotopen tot ontwikkeling gekomen. De al eerder genoemde 
nieuwe milieu’s van bos, natte gras- en rietlanden, water en parkachtig re-
creatielandschap, zorgen voor veel nieuwe vogelsoorten in het plangebied. 
Broedvogelkolonies worden (nog) niet aangetroffen.  
Door het ontstaan van het nieuwe woonlandschap is de waarde van het 
plangebied als weidevogelgebied sterk teruggelopen en beperkt tot gebie-
den in het zuidwesten en zuidoosten van het plangebied. Het open water 
en de natte graslanden in de zuidoosthoek van het plangebied vormen rust- 
en pleisterplaatsen voor watervogels.  

3.2.3. Effecten van het voorgenomen plan 

Habitatverlies en -winst  
De huidige situatie, ontstaan na het realiseren van nagenoeg het gehele 
woonlandschap van Zuiderburen, als uitgangssituatie beschouwend, kan 
gesteld worden dat het grootste deel van de habitats van het oude weide-
landschap plaats heeft gemaakt voor een grote diversiteit aan nieuwe na-
tuurlijke milieu’s. Met name de pioniersituaties van bos, oevers en natte 
graslandvegetaties zijn hierbij interessant. De verschillende ontwikkelingen 
die dit nieuwe bestemmingsplan voor Zuiderburen noodzakelijk maakten, 
hebben op deze nieuw ontstane kwaliteiten nauwelijks invloed.  
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Verlies en/of verbetering van kwaliteit van leefgebied 
Naast direct verlies aan habitat en de daarin levende soorten planten en 
dieren kan ook sprake zijn van een verlies aan kwaliteit van leefgebieden. 
Dit kan optreden door bijvoorbeeld verdroging (grondwateronttrekking), 
verontreiniging e.d. We maken hier naar analogie van de concept-handrei-
king van LNV (2004) voor Werken aan Natura 2000 onderscheid in chemi-
sche effecten en fysieke effecten, en verstoring door geluid en licht.  
Chemische en fysieke effecten 
Bij chemische effecten moet gedacht worden aan allerlei stoffen die in het 
gebied terecht kunnen komen door verontreiniging, uitstoot van meststoffen 
of bijvoorbeeld gebiedsvreemd water. Door de realisatie van Zuiderburen is 
het grootste deel van het plangebied onttrokken aan de  landbouw en de 
daaraan gekoppelde bemestingsdruk. Door de omvorming van polderpeil 
naar boezempeil is een groter gebied onder invloed gekomen van de wa-
terkwaliteit van de boezem. Gebiedsvreemd water heeft daardoor ruimer 
toegang gekregen in het plangebied. Een bijzondere positie neemt de 
woonpolder in Fase I van het plangebied in. Hier is met nadruk de invloed 
van gebiedsvreemd water afwezig en wordt de waterhuishouding volledig 
geregeld met gebiedseigen water. Ten opzichte van de oude bestem-
mingsplansituatie is op het vlak van de effecten geen verandering aan te 
geven.  
 
Verstoring door geluid en menselijke activiteiten 
De herinrichting betekent dat de menselijke activiteit ter plaatse, en het ge-
luid dat dat met zich meebrengt, toeneemt. De bouwactiviteiten zorgen 
daarnaast voor een tijdelijke verstoring van de directe omgeving. Gezien de 
aard van het plangebied, zijn verstoring door geluid en menselijke activi-
teiten ten gevolge van de verdere uitvoering van de plannen voor het woon-
gebied geen onderscheidende criteria. De komende jaren zal, zo werd al bij 
de planvorming voorzien, de recreatiedruk op het water en het bos-in-
ontwikkeling, toenemen. Door een beheersvisie (zie het inrichtingsplan van 
het bos) is deze ontwikkeling reeds voorzien.   
 
Verstoring door licht 
Verlichting werkt storend op het dag- en nachtleven van dieren en planten 
(de Molenaar et al. 1997a,b). Vooral nachtactieve dieren zijn daarbij gevoe-
lig, maar uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Alterra is ook bekend, dat de 
dichtheid van weidevogels negatief wordt beïnvloed door verlichting.  
Het effect hangt samen met de hoeveelheid verlichting, de plaats van de 
lantaarns en de lichtsterkte. Permanente lichtbronnen kunnen ook storend 
zijn voor het gedrag van amfibieën en zoogdieren.  
 
Het ligt in de rede dat de planvorming heeft geleid tot veel meer verlichting 
in het plangebied in vergelijking met de vroegere agrarische situatie. Ge-
zien de ligging en de voorkomende soorten zal het effect daarvan beperkt 
blijven, zolang de verlichting niet verder toeneemt op de watergangen in 
het plangebied. Voor de Meer- en de Watervleermuis kunnen de watergan-
gen onderdeel zijn van fourageerroutes, of  een trekroute de stad in en uit 
naar hun foerageergebieden. Verlichting zou voor Meer- en Watervleermui-
zen kunnen leiden tot extra verstoring.   
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Ruimtelijke samenhang 
 
Versnippering 
Versnippering van leefgebieden is in Nederland voor weinig mobiele flora 
en fauna één van de grootste bedreigingen. Populaties kunnen geïsoleerd 
raken, waardoor ze genetisch verarmen en de kans op uitsterven toe-
neemt. 
Uitzwermende dieren hebben daarnaast minder kans in geschikt habitat te-
recht te komen, waardoor de kans op uitwisseling en (her)kolonisatie gering 
is. De verbondenheid tussen delen van het plangebied onderling was reeds 
in de basis-opzet van het plan voor Zuiderburen een punt van aandacht. 
Het verdient nu aandacht om ook de verbindingen tussen de natuurterrei-
nen van het plangebied met die in de omgeving vorm te geven. Belangrijke 
verbindingslijnen zijn wat dit betreft het Van Harinxmakanaal en haar oe-
vers. Nadeel hier is de harde beschoeiing langs dit water. Potentieel goede 
mogelijkheden kunnen benut worden door aanhakingen aan ontwikkelingen 
van de Waldwei en De Haak. Door de extensief beheerde brede bermge-
bieden langs deze weg is het mogelijk natuurgebieden te verbinden met el-
kaar en kan aansluiting gevonden worden op de Ecologische Hoofdstruc-
tuur.    
 
Relatie met de in de omgeving liggende SBZ’s  
Het plangebied heeft in de huidige situatie geen directe relatie met de 
SBZ’s in de directe omgeving (Groote Wielen, Oude Venen) of met de 
daarin voorkomende habitats. De in het plangebied aanwezige watergan-
gen hebben mogelijk wel een relatie met de Groote Wielen en de Oude 
Venen, als vliegroute voor de Meervleermuis. Er dient daarom te worden 
voorkomen dat er directe verlichting op het water valt. 

3.2.4. Beoordeling en conclusies  

Uit de beschouwing van effecten is naar voren gekomen, dat de voorge-
nomen plannen, geen significante gevolgen hebben voor de gebiedsbe-
scherming. 
 
Verder zijn er, mits er met verlichting op en langs water rekening wordt ge-
houden met de Meervleermuis (en de Watervleermuis), geen belangrijke 
negatieve effecten te verwachten op de Speciale Beschermingszones van 
Groote Wielen en Oude Venen in het kader van de Vogelrichtlijn en Habita-
trichtlijn. Er worden geen bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn bedreigd. 
Wordt er geen rekening gehouden met de verlichting dan is een passende 
beoordeling noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van vogels geldt dat voor deze diergroep formeel geen ont-
heffing kan worden verleend in het kader van de Flora- en faunawet. Dit 
heeft te maken met de wijze waarop de Vogelrichtlijn is vertaald in de Flo-
ra- en faunawet.  
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Een en ander betekent feitelijk dat in geen geval vaste broedplaatsen en 
vaste nesten van vogels mogen worden verstoord noch werkzaamheden 
tijdens de broedperiode (afhankelijk van de situatie maar meestal 15 maart 
– 15 juli) mogen worden uitgevoerd indien daarmee broedende vogels wor-
den verstoord. Het maakt daarbij in beginsel niet uit of het om zeldzame of 
algemene vogels gaat (behoudens niet beschermde, gedomesticeerde 
soorten, zie Flora- en faunawet). 
De algemene lijn die het Ministerie van LNV hanteert voor vogels betekent 
dat werkzaamheden die verstorend kunnen zijn voor broedende vogels 
worden uitgevoerd buiten het broedseizoen. 
 
Verder is in het kader van de ontwikkeling van de extra kantoorlocatie aan 
de westzijde van de Drachtsterweg ter uitvoering van het optimalisatieplan 
gekeken naar de effecten in relatie tot de soortenbescherming. 
Omdat het plangebied pas slechts enkele jaren geleden werd aangelegd, 
worden er alleen algemene soorten en niet-zeldzame pioniersoorten, ken-
merkend voor een beginnend bos, aangetroffen. Het ontwikkelen van een 
kantoor zal, gezien de ontwikkelingsfase van Zuiderburen in het algemeen 
en de kantorenlocatie in het bijzonder, geen negatieve gevolgen hebben 
voor beschermde algemeen voorkomende dier- en plantensoorten. 
In verband met de ligging buiten de bebouwingsconcentraties in Zuiderbu-
ren, in het boscomplex Drachtsterweg, wordt wel aanbevolen de nieuw-
bouw zo spaarzaam mogelijk te verlichten. Dit in verband met voorgestane 
milieumaatregelen, zoals het terugdringen van verlichting in het buitenge-
bied t.b.v. het functioneren van natuurlijke organismen, in het bijzonder 
vleermuizen. 

3.   3. Water 

3.3.1. Beleidskader 

Provinciaal beleid 
In het 2e Waterhuishoudingsplan van Fryslân, Dreaun troch it wetter (2000), 
zijn de hoofdlijnen van het provinciaal waterhuishoudkundig beleid neerge-
legd. Hierin staat de watersysteembenadering centraal, wat inhoudt dat bij 
nieuw te ontwikkelen plannen het watersysteem wordt beschouwd waar-
binnen het betreffende (plan)gebied ligt. Daarnaast richt het 2e Waterhuis-
houdingsplan zich primair op het realiseren van een basisniveau ten aan-
zien van veiligheid, waterkwaliteit, grondwater en inrichting.  
 
Beleid van het waterschap 
Als een uitwerking van het hiervoor beschreven beleid ten aanzien van het 
water, moeten de waterschappen een waterbeheerplan opstellen. Dit heeft 
geresulteerd in het Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen 
(2000). Middels dit plan vindt de vertaling van het beleid op hoofdlijnen 
naar de verschillende waterschapsgebieden plaats. Per 1 januari 2004 zijn 
alle Friese waterschappen gefuseerd tot één Wetterskip Fryslân, zodat er 
formeel nu geen sprake meer is van verschillende waterschapsgebieden. 
Het beleid uit het IWBP blijft echter nog gelden. 
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Wetterskip Fryslân voert de taken uit die in het kader van de Wet verontrei-
niging van het oppervlaktewater aan het waterschap zijn opgedragen en is 
ook verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer. Het gaat hierbij om: 
 het peilbeheer in de verschillende peilgebieden; 
 de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
 het beheer van de watergangen en de boezemwateren, met de bijbeho-

rende waterstaatswerken die dienen voor de aan- en afvoer en berging 
van het water; 

 het beheer van de waterkeringen langs de boezemwateren en de kering 
van het Waddenzee- en IJsselmeerwater. 

 
Het doel van de waterbeheerder is om gezonde en veerkrachtige water-
systemen te realiseren, die door inrichting en beheer bijdragen aan een vei-
lig, bewoonbaar en duurzaam Fryslân. Dit betekent dat overstromingen 
moeten worden voorkomen, dat watersystemen zo gezond en veerkrachtig 
zijn dat zij een multifunctioneel karakter en duurzaam gebruik kennen én 
dat het waterpeil en de waterverdeling optimaal zijn voor de verschillende 
gebruiksfuncties van de watersystemen. Om deze doelstelling te bereiken 
worden op allerlei gebieden (waaronder veiligheid, afwatering en peilbe-
heer) maatregelen genomen.  
Voor het bebouwde gebied wordt een gezond en duurzaam ingericht wa-
tersysteem nagestreefd dat voor meerdere doeleinden geschikt en bruik-
baar is.  
 
Gemeentelijk beleid 
Als maatregel om het waterbeheer in Leeuwarden te verbeteren, hebben 
de gemeente, de provincie en het Wetterskip Fryslân (en de toenmalige 
waterschappen Marne-Middelsee, Lauwerswâlden en De Waadkant), de 
nota De Blauwe Diamant opgesteld.  
 
Naast de doelstelling om het water voor meerdere doeleinden te kunnen 
gebruiken, geeft de Blauwe Diamant ook aan dat de waterkwaliteit wordt 
verbeterd door het invoeren van een duurzaam waterbeheer. Maatregelen 
in het kader hiervan (onder andere de verbetering van de riolering door het 
plaatsen van bergbezinkbassins) worden in de stedelijke vernieuwingsop-
gave en in nieuw te realiseren stadsuitbreidingen meegenomen.  
 
De Blauwe Diamant geeft verder aan dat in de uitleglocaties ook bij uitstek 
mogelijkheden zijn voor nieuwe watertoepassingen op bijvoorbeeld het ge-
bied van drinkwatervoorziening en riolering en dat hier goede mogelijkhe-
den liggen om water in de woonomgeving te implementeren.  

3.3.2. Water in het voorliggende plan 

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Leeuwarden, in de bocht van het 
Van Harinxmakanaal. De Nauwe Greuns doorsnijdt het plangebied van 
noord naar zuid. Tevens liggen de Teernser Wielen in het plangebied. In-
middels is ook aan de zuidoostzijde van het plangebied open water aan-
gelegd. Deze waterpartij sluit aan op het Van Harinxmakanaal. 
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Verder zijn in het plangebied diverse watergangen en waterpartijen aanwe-
zig die enerzijds van visueel belang en anderzijds van waterhuishoudkun-
dig belang (berging en afvoeren) zijn.  
Het plangebied was voorheen ingericht als polder met weilanden en temid-
den daarvan het dorp Hempens-Teerns. Als gevolg van het realiseren van 
de stadsuitleg, genaamd Zuiderburen, is de oppervlakte verhard gebied 
toegenomen. Aangezien nog niet alle bebouwing is gerealiseerd (deelge-
bied fase 3 en de buitenplaatsen), zal de verharde oppervlakte nog verder 
toenemen.  
Inmiddels is ter compensatie van de toegenomen verharding in het plange-
bied op diverse locaties water aangelegd. Zo zijn in de deelgebieden 1 en 2 
waterpartijen en vaarten gerealiseerd. Bovendien is tussen de voorziene 
locatie voor deelgebied 3 en het Van Harinxmakanaal een groot open water 
aangelegd. Door deze maatregelen is er nu voldoende bergings- en af-
voercapaciteit gerealiseerd. 
 
Uitgangspunt bij de planopzet was tenslotte dat de mogelijkheid moest blij-
ven bestaan om het Van Harinxmakanaal  te verbreden met circa 10 meter, 
opdat het kanaal geschikt wordt als klasse V-vaarweg. Hierdoor kunnen 
grotere schepen (tot 2000 ton) gebruik maken van het kanaal. Overigens is 
inmiddels duidelijk geworden dat het kanaal bij Leeuwarden vooralsnog niet 
verbreed zal worden.  
Rekening houdend met het Provinciaal Waterreglement dient de afstand 
tussen het kanaal en eventuele bebouwing minimaal 20 meter te bedragen. 
Met deze afstand is met het bouwen van de eerste twee deelgebieden in 
Zuiderburen rekening gehouden. 
Het voorliggende plan biedt echter ook de mogelijkheid voor een pitch en 
putt bedrijf (met bijbehorende bebouwing) aan de oostzijde van het plange-
bied. Rekening houdend met het in de toekomst verbreden van de bocht in 
het kanaal, mag de bebouwing ten behoeve van deze functie op een af-
stand van minimaal 30 meter vanaf de huidige kanaaloever worden gesitu-
eerd. 
 
Ten slotte is nog op te merken dat vanaf het Van Harinxmakanaal en langs 
de Drachtsterweg een rioolpersleiding loopt met een bebouwingsvrije 
strook van 3 meter en een onderhoudsvrije strook van 6 meter. 

3.3.3. Wateradvies 

Op 12 december 2006 heeft het Wetterskip Fryslân het wateradvies afge-
geven voor het bestemmingsplan (zie bijlage 4). Aangegeven is dat de 
nieuwe ontwikkelingen die zich in het plan voordoen geen invloed hebben 
op de waterhuishouding, mits er aan de onderstaande punten wordt vol-
daan: 
− afkoppelen verhard oppervlak; 
− realiseren van voldoende waterberging; 
− geen toepassing van milieubezwaarlijke materialen. 
Bij de realisering van de nieuwe ontwikkelingen is en wordt hier, zoals ge-
bruikelijk, rekening mee gehouden en zal het waterschap bij de verdere 
planuitwerking worden betrokken. 
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3.   4. Externe veiligheid 

In het externe veiligheidsbeleid staat de bescherming van individuen tegen 
de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen 
centraal.  
Het persoonsgebonden risico (PR) van een bepaalde activiteit is de kans 
per jaar op een bepaalde plaats, dat een continu daar aanwezig gedacht 
persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een moge-
lijk ongeluk met die activiteit. De grenswaarde voor het PR is 10–6. Deze 
grenswaarde is plaatsgebonden en op een kaart aan te geven. Plaatsen 
met eenzelfde risico worden in de vorm van risico-countouren aangegeven. 
Met een norm voor het persoonsgebonden risico wordt voorkomen dat er te 
dicht bij woonwijken, of andere plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn, 
activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. 
 
Daarnaast bestaat het begrip “groepsrisico”. Het groepsrisico is de kans 
per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden als gevolg 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen.  
De normstelling voor het groepsrisico heeft niet de status van een grens-
waarde maar van oriënterende waarde. 
 
Gasleiding 
In het plangebied ligt een hogedruk-gastransportleiding, namelijk in het in 
het zuidwestelijke deel van het plangebied. Op basis van de Circulaire Zo-
nering langs hoge druk aardgastransportleidingen (1984) dient ten aanzien 
van deze leiding een bebouwingsvrije afstand van 7 meter te worden aan-
gehouden.  
 
Uitgangspunt 
In het kader van het externe veiligheidsbeleid wordt gerekend aan nieuwe 
aan te houden afstanden tot dergelijke leidingen. De huidige circulaire zal 
dan worden vervangen door een nieuwe circulaire waarin nieuwe aan te 
houden afstanden zullen worden opgenomen. Op dit moment zijn de nieu-
we afstanden, noch de wijze waarop daarmee in bestemmingsplannen zou 
moeten worden omgegaan, nog niet bekend. Vandaar dat in het voor-
liggende plan nog wordt uitgegaan van de huidige circulaire. De bebou-
wingsvrije afstandszone van 7 meter wordt in het voorliggende plan ner-
gens overschreden, een groot deel van de leidingstrook loopt zelfs door het 
bosgebied, zodat de leiding geen belemmering vormt voor het voorliggende 
plan. In het bestemmingsplan is ook een regeling opgenomen die voorkomt 
dat er binnen een zone van 7 meter bebouwing wordt opgericht.  
 
Voorts dient te worden opgemerkt dat het bestemmingsplan de bouw van 
een extra basisschool aan het Pikemar mogelijk maakt, welke in de directe 
invloedssfeer van de gasleiding ligt. In het kader van de ruimtelijke proce-
dure ten behoeve van de realisering van de school is overleg met de Gas-
unie geweest. Uit dit overleg is gebleken dat een PR-contour van 14 meter 
toereikend is. De bebouwing is geprojecteerd op ruim 37 meter, zodat 
ruimschoots aan deze norm wordt voldaan. Eveneens is in dit kader het 
groepsrisico onderzocht. T 
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en aanzien hiervan is berekend dat, ondanks de planning van een school 
met circa 15 lokalen, de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt 
overschreden. Wel is geconstateerd dat een aantal maatregelen moet wor-
den genomen om de veiligheid in de omgeving van de school te garande-
ren, zoals het gebruik van brandwerende materialen en het aangeven van 
het leidingtracé. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In oktober 2002 zijn door Adviesgroep AVIV de risico’s ten gevolge van het 
wegtransport van gevaarlijke stoffen in de provincies Groningen, Friesland 
en Drenthe in beeld gebracht. Ook de Drachtsterweg is bij dit onderzoek 
betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de 10–6 risico-contour van deze weg 
geheel binnen de weg ligt. Met andere woorden: buiten de weg wordt de 
grenswaarde nergens overschreden. 
Ook de oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt niet overschreden. 
Over de spoorlijnen die binnen de gemeente Leeuwarden liggen worden 
geen gevaarlijke stoffen vervoerd.  
 
Tenslotte is beoordeeld of het scheepvaartverkeer op het Van Harinxma-
kanaal een overschrijding van de risiconorm zou kunnen veroorzaken. Om-
dat er geen risico-studie voor het kanaal aanwezig is die betrekking heeft 
op de situatie ter plaatse van de Zuiderburen, is ervoor gekozen om een 
vergelijking te maken met een locatie die wél onderzocht is, namelijk Grou 
langs het Prinses Margrietkanaal. Via dit kanaal wordt in vergelijking tot het 
Van Harinxmakanaal een veelvoud aan gevaarlijke stoffen vervoerd. Ook 
bij dat kanaal blijkt dat de huidige omvang van vervoer van gevaarlijke stof-
fen niet tot overschrijding van de risiconorm leidt. Uit berekeningen blijkt dat 
ingeval van een  zich op het kanaal voordoende calamiteit  de kans op een 
dodelijk slachtoffer in de miljoen jaar ( PR6) op de oever nihil is.  Het blijkt 
zelfs mogelijk om  enige groei van vervoer van gevaarlijke stoffen via dit 
kanaal toe te laten en toch aan de vereiste veiligheidsnormen te blijven 
voldoen. 
 
Uitgangspunt 
Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over zowel de weg als 
over het water, blijken de risicocontouren nergens te worden overschreden. 
Uitgangspunt voor het onderliggende plan is dan ook dat hieruit geen be-
lemmering voor het bestemmingsplan voortvloeit. Er is ook geen noodzaak 
een specifieke regeling in het bestemmingsplan op te nemen aangaande 
dit aspect. 
 
Tankstation 
Aan de westkant van de Drachtsterweg is, in de zuidelijke punt van het 
plangebied, een tankstation aanwezig waar ook verkoop van LPG plaats-
vindt. In principe is er rond het LPG-vulpunt sprake van een risico-contour.  
Afhankelijk van de doorzet aan LPG dient ten aanzien van het vulpunt een 
afstand van 45 meter (bij een doorzet van 1000 m³) of 110 meter (bij een 
doorzet tussen 1000 m³ en 1500 m³) te worden aangehouden.  
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Uitgangspunt 
Het tankstation ligt in een geheel open en onbebouwd gebied, waarbij de 
dichtstbijzijnde bebouwing (een boerderij met daarbij een woning) op 650 
meter is gelegen.  
De eerste woningbouw in de stadsuitbreiding Zuiderburen en/of het dorp 
Hempens/Teerns ligt zelfs op een afstand van 735 meter. Er is derhalve 
geen sprake van kwetsbare (of beperkt kwetsbare) functies in de nabijheid. 
Aan de westzijde van het tankstation wordt een nieuwe stadsuitbreiding 
(Zuidlanden) geprojecteerd. Echter, in de plannen voor deze uitbreiding 
wordt eveneens geen bebouwing in de nabijheid van het tankstation voor-
zien, maar zal een gebied worden ingericht met water.  
Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een overschrijding 
van risico’s. Het bestemmingsplan maakt ook geen bebouwing mogelijk op 
een kortere afstand dan de huidige afstand tussen het tankstation en de 
dichtstbijzijnde bebouwing. 

3.   5. Luchtkwaliteit 

In het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn kwaliteitsnormen opgenomen voor 
een aantal luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden en 
stikstofdioxide, fijn stof (PM10), koolmonoxide en benzeen).  
Met name op plaatsen waar mensen verblijven moet de luchtkwaliteit vol-
doen aan de normen die in het Besluit vastgesteld zijn. De luchtkwaliteit in 
Leeuwarden wordt voor een belangrijk deel bepaald door het verkeer en de 
heersende achtergrondconcentratie. 
 
In mei 2005 heeft de gemeente de Rapportage luchtkwaliteit 2004 opge-
steld. Deze rapportage is gebaseerd op berekeningen. Ook de Drachtster-
weg is in dit onderzoek betrokken. Uit de rapportage blijkt dat in Leeuwar-
den aan de kwaliteitsnormen voor de luchtkwaliteit wordt voldaan. 
 
Ten behoeve van de optimalisatie van dit bestemmingsplan is een bereke-
ning uitgevoerd ter hoogte van Het Hop, als zijnde de ontsluitingsweg van 
de wijk. Er is geen overschrijding geconstateerd van de normen uit het Be-
sluit Luchtkwaliteit 2005, zowel in 2010 als zijnde de maximale situatie in 
het “oude” bestemmingsplan voor de wijk Zuiderburen (zie bijlage 1).  
 
Verder is in het kader van de ontwikkeling van de extra kantoorlocatie aan 
de westzijde van de Drachtsterweg ter uitvoering van het optimalisatieplan 
aanvullende onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit 
Uit de resultaten die in bijlage 1 zijn opgenomen blijkt dat er weliswaar een 
lichte verslechtering van de luchtkwaliteit plaatsvindt, maar dat in alle ge-
vallen ruim wordt voldaan aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit 
2005. Het bestemmen van de kantoorlocatie is dan ook geen beperkende 
factor. 
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4. HUIDIGE SITUATIE EN PLANUITGANGSPUNTEN 

4.   1. Inleiding 

In het voorliggende hoofdstuk worden zowel de huidige situatie in het plan-
gebied als ook de uitgangspunten voor de toekomst beschreven. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de verschillende onderdelen in 
het plangebied. Ten eerste de nieuwe woningen en voorzieningen in de di-
verse deelgebieden van Zuiderburen, ten tweede de nieuwe buitenplaat-
sen, ten derde de dorpsbebouwing van Hempens-Teerns, daarna de (hui-
dige en nieuwe) bedrijvigheid in het plangebied en tenslotte de diverse om-
gevingsaspecten (zoals archeologie, ecologie, water, externe veiligheid, 
luchtkwaliteit, milieu en bodem). 

4.   2. Woningen en voorzieningen in Zuiderburen 

De stadsuitbreiding Zuiderburen kent grofweg een indeling naar drie woon-
buurten en een zestal buitenplaatsen waarin in zijn totaliteit maximaal 
1.900 woningen zullen worden gebouwd. Deze indeling is ook vertaald in 
een gefaseerde uitvoering van de woningbouw in de stadsuitbreiding. 

4.2.1. De woonbuurten 

De eerste buurt is tussen het Van Harinxmakanaal en de Teernser Wielen 
gelegen. De twee buurt is het gedeelte aan weerszijden van de Nauwe 
Greuns. Deze buurt ligt direct oostelijke van de eerste woonbuurt. De derde 
woonbuurt, ligt wat meer afgezonderd en op een wat grotere afstand van 
de eerste twee. Het is een gebied oostelijk van de kern Hempens-Teers. 
Deze woonbuurt is nog duidelijk in ontwikkeling. Al deze buurten hebben 
een verschillend karakter en in de meeste woonbuurten zijn weer verschil-
lende woonsferen te onderscheiden.  
Los van deze duidelijk te onderscheiden fasen/woonbuurten, wordt ook 
voorzien in de bouw van enkele clusters buitenplaatsen. Deze worden 
grofweg in een noord-zuidlopende strook direct ten oosten van de kern 
Hempens-Teerns als afzonderlijke clusters gerealiseerd. 
 
deelgebied fase 1 
Deze fase behelst de realisatie van de eerste woonbuurt en is op dit mo-
ment nagenoeg geheel gerealiseerd.  
Deze woonbuurt kent verschillende woonsferen, zoals het thema “wonen in 
de polder”. Dit is gerealiseerd door rondom de buurt een rondgaande wa-
terloop aan te leggen. De “polder” zelf wordt bovendien doorsneden door 
een tweetal hoogspanningsleidingen. Deze bebouwingsvrije strook is inge-
richt als groen- en waterzone. Regenwater zal naar de waterpartijen in de-
ze zone worden afgevoerd. Het water in deze zone staat in verbinding met 
het water in de ringvaart zodat deze buurt een gesloten watersysteem kent.  
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De woningbouw in de “polder” bestaat volledig uit woningen in twee bouw-
lagen met een kap. De kapvorm varieert enigszins, maar de woningen zijn 
vrijwel allemaal even hoog. Een groot gedeelte, met name in het zuidelijke 
deel van de “polder”, bestaat uit twee-onder-één-kap woningen. Hier zijn 
ook enkele straten met vrijstaande woningen, al dan niet geschakeld. In het 
noordelijke gedeelte van de “polder” overheersen eveneens de twee-onder-
één-kap woningen, maar hier zijn ook meer blokken met rijwoningen aan-
wezig.  
De woningen in de “polder” kennen een regelmatige, vrij strakke verkave-
ling en zijn steeds aan lange, rechte, noord-zuidgerichte woonstraten gesi-
tueerd, soms enigszins gestaffeld maar ook vaak evenwijdig aan de straat. 
Alleen de woningen langs de noordrand van de groenstrook die de polder 
doorsnijdt, zijn langs een oost-west lopende woonstraat gesitueerd. 
 
Ten noorden van de “polder” is/wordt een aantal woongebouwen gereali-
seerd die het thema “wonen aan het kanaal” mee hebben gekregen. Deze 
woonblokken bestaan steeds uit drie lagen met appartementen. Onder de 
appartementencomplexen is steeds een halfverdiepte parkeerlaag aanwe-
zig. 
 
Ten zuiden van de “polder” is een zeer bijzondere woonsfeer gerealiseerd, 
namelijk het “wonen op de pieren”. Lange, smalle en rechte woonstraten, 
prikken vanaf de Himpenserdyk de Teernser Wielen in. Aan deze woon-
straten zijn de pierwoningen gesitueerd. De pierwoningen zijn woningen die 
ofwel plat zijn afgedekt bestaande uit drie bouwlagen ofwel woningen die 
zijn afgedekt met een lessenaarskap en aan de straatzijde bestaande uit 
drie bouwlagen en aan de waterzijde slechts uit één bouwlaag. De wonin-
gen staan geschakeld en gestaffeld langs de woonstraten. Door deze ge-
staffelde situering, heeft iedere woning uitzicht over het water in de richting 
van de Teernser Wielen. 
 
deelgebied fase 2 
Direct ten oosten van de eerste woonbuurt, wordt een woongebied aan 
weerszijden van de Nauwe Greuns ontwikkeld. Ook deze tweede fase van 
Zuiderburen is nagenoeg geheel gerealiseerd en wordt voornamelijk ge-
kenmerkt door het wonen aan het water. In dit gebied zijn vanaf de Nauwe 
Greuns steeds oost-westgerichte insteken aangelegd. Aan beide zijden van 
deze insteken zijn steeds de woningen geprojecteerd. Op deze manier 
grenzen dus alle percelen aan het (vaar)water en kunnen mensen een boot 
bij huis aanleggen. Ook dit deelgebied wordt weer doorsneden door de 
twee hoogspanningsleidingen en ook hier is weer gekozen voor een groene 
inrichting van de bebouwingsvrije strook. De woningen hier zijn (vrijwel) al-
lemaal vrijstaand en voor een groot deel uitgevoerd in één bouwlaag met 
een kap. Op hoeksituaties en/of langs de randen van deze woonbuurt be-
vindt zich her en der ook iets hogere woonbebouwing (twee lagen met een 
kap). De kavels zijn hier ruimer opgezet dan de kavels in het eerste deel-
gebied.  
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In de meest oostelijke rand van deze woonbuurt, de woningen direct tegen 
het bosgebied aan, zijn bovendien ook diverse woningen in een meer bij-
zondere bouwvorm en architectuur gerealiseerd. Een deel van de wonin-
gen hier is bovendien zeer energiezuinig en duurzaam gebouwd. 
 
Op de hoeken van het Van Harinxmakanaal en de Nauwe Greuns worden 
woongebouwen gerealiseerd, die de entree van de Nauwe Greuns marke-
ren. Om deze reden kennen deze woongebouwen een hogere maat (5 
bouwlagen) dan de woongebouwen langs het van Harinxmakanaal. Ook 
hier is weer een half verdiepte parkeerlaag onder het gebouw aanwezig.  
In dit deelgebied zijn, naast woningen, ook enkele voorzieningen aanwezig 
c..q. voorzien. Zo is ten zuiden van de Pikemar inmiddels een basisschool 
gerealiseerd. In aansluiting bij deze functie is hier de vestiging van een so-
ciaal-culturele voorziening in combinatie met wonen voorzien. Bovendien is 
in de nabijheid van deze voorzieningen een (voormalige) boerderij aanwe-
zig die nu de functie van een opvanghuis voor jongeren vervult. 
 
deelgebied fase 3 
Het derde deelgebied, de woningbouw in het meest oostelijke gedeelte van 
het plangebied, is nog volop in uitvoering. Deze woonbuurt dient een her-
kenbaar eigen karakter te krijgen. Dit zal worden vormgegeven door de wijk 
nagenoeg geheel te laten omringen door water. Verder bepalen een aantal 
oost-west gerichte nieuwe water- en landwegen de structuur van dit gebied. 
In dit deelgebied zal puur ruimte worden geboden aan de woonfunctie. Er 
zijn hier geen andere functies voorzien.  
De woonlocatie wordt ontsloten op de weg die via de Pylkwiersterbrug over 
de Nauwe Greuns, vanaf die brug eerst in oostelijke richting gaat en daarna 
min of meer  in een boog van noord naar zuid (aan de westkant van deze 
3e fase) is geprojecteerd. 
Er is verder bij de invulling van dit deelgebied rekening gehouden met de 
hier aanwezige archeologische vindplaatsen vanwege hun betekenis wor-
den gerespecteerd. In zijn algemeenheid is in dit deelgebied sprake van 
een maximale bouwhoogte van 15 meter. Voor wat betreft het type wonin-
gen in deze woonbuurt, is wederom sprake van een mix. Er worden bij-
voorbeeld, ten westen van de ontsluitingsweg, rijwoningen gerealiseerd, 
terwijl aan de overzijde van deze weg sprake is van particulier uitgegeven 
kavels voor vrijstaande woningen. Elders in het plangebied worden vrij-
staande en halfvrijstaande woningen op projectbasis gerealiseerd. Ten-
slotte wordt zelfs gedacht aan enkele drijvende woningen. Voor langzaam 
verkeer – fietsers en voetgangers – was een eigen noord-zuid route voor-
zien, die de verschillende schiereilanden met elkaar zou verbinden.  
 
Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor dit deelgebied, is sprake 
van enkele wijzigingen. Deze hebben ten eerste betrekking op de te bou-
wen woningen in dit deelgebied.  
In het uitwerkingsplan voor de 3e fase was aangegeven dat op het tweede 
schiereiland vanuit het noorden gerekend (Ytjessân) en op het meest zui-
delijke schiereiland (Suder Stienplaat), op de oostelijke oever steeds twee 
appartementengebouwen van maximaal 15 meter hoogte (5 bouwlagen) 
zouden worden gebouwd. 
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Inmiddels hebben zich op de woningmarkt dusdanige wijzigingen voorge-
daan, dat het niet waarschijnlijk wordt geacht dat deze appartementen door 
die markt zullen worden afgenomen. De markt met appartementen in zowel 
Zuiderburen, als ook elders in Leeuwarden, is inmiddels verzadigd.  
Om deze reden worden hier nu grondgebonden woningen gerealiseerd. 
Aan het Ytjessân worden nu vrijstaande woningen gedacht. Daarmee wordt  
de rand van dit  schiereiland geheel gevormd door vrijstaande woningen.  
De woningen zullen qua afmetingen niet afwijken van de andere vrijstaande 
woningen.   
Voor de Suder Stienplaat wordt gedacht aan een rij aaneengebouwde 
eventueel geschakelde grondgebonden woningen. De woningen zullen ro-
yaal van opzet moeten zijn, vergelijkbaar aan die langs de Lange Sân (3 -4 
bouwlagen, zo nodig gedeeltelijk ondergronds). De hoogte zal dan ook niet 
meer dan 12 meter mogen bedragen.  
 
Naast de wijzigingen op het gebied van de woningbouw, is ook de lang-
zaamverkeerroute van noord naar zuid dwars door het plangebied gewij-
zigd. Vanwege tegenvallende economische omstandigheden is het noorde-
lijk deel van die route komen te vervallen. 
Omdat  het noordelijk deel van deze route in een eerder stadium van de 
planvorming al is komen te vervallen en het zuidelijk deel daardoor op de 
keeper beschouwd nergens naar toe leidt, komt ook dit deel te vervallen. 
Het langzame verkeer kan gebruik maken van het aan de oostzijde langs 
de hoofdontsluitingsweg, de Lange Sân, geprojecteerde fietspad. Verder 
wordt een nieuwe fietsroute richting het nieuwe aquaduct Langdeel ontwik-
keld. 
 
Uitgangspunten voor de toekomst 
 
Voor wat betreft de woningen in het plangebied, geldt dat het bestem-
mingsplan ten aanzien hiervan wordt afgestemd op de huidige situatie 
(voor de al aanwezige woningen) dan wel op de meest recente bouwplan-
nen voor de woningen. Het totale aantal gebouwde en nog te bouwen wo-
ningen in Zuiderburen komt uiteindelijk uit op circa 2000. 
Er wordt dus nu uitgegaan van grondgebonden woningen aan het Ytsjesân 
en de Suder Stienplaat. Verder wordt bij het leggen van de bouwvlakken 
rekening gehouden met de aangepaste situatie ten aanzien van het fiets-
pad dat is komen te vervallen. Tenslotte geldt ook voor het derde deelge-
bied dat de hier voorziene ligplaatsen voor woonschepen worden vervan-
gen door kavel voor ofwel reguliere woningen of wel drijvende woningen. 
Het bestemmingsplan houdt hier rekening mee. 
 
De woonfunctie is de belangrijkste functie in de hiervoor beschreven drie 
deelgebieden. Dit zal ook in de toekomst als belangrijkste functie worden 
gehandhaafd. Dit houdt in dat functieveranderingen waardoor woningen 
aan de woningvoorraad worden onttrokken, worden tegengegaan.  
 
Andere functies in een woning zijn in beperkte mate toegestaan, mits deze 
andere functie wordt gecombineerd met het wonen.  
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Voor het al dan niet toestaan van een andere functie bij een woning, zijn in 
het gemeentelijke beleid diverse criteria geformuleerd waaraan getoetst 
kan worden. Met het voorliggende plan worden de aan-huis-verbonden be-
roepen en de kleinschalige bedrijven aan huis toegestaan.  
Het beleid is verder gericht op het beheer van de woonomgeving met be-
houd van de bestaande kwaliteit. Dit uitgangspunt betekent bijvoorbeeld 
dat zorgvuldig naar de locatie van de bijgebouwen moet worden gekeken.  
Daarbij komt dat het noodzakelijk kan zijn om, zo mogelijk, een “onbe-
bouwde buffer” tussen woonbebouwing en een aangrenzende functie zoals 
wegen of groen aan te houden. 

4.2.2. De woningen op de buitenplaatsen 

In het plangebied wordt voorzien in een zestal buitenplaatsen. Het is de 
bedoeling dat per buitenplaats vijf of zes woningen kunnen worden gereali-
seerd in een meer exclusieve woonsfeer. In het geval er sprake is van 
zorgwonen, mag het aantal woningen groter zijn. De kavels zullen in dit ka-
der een grotere oppervlakte kennen en er zullen hierop ook woningen in 
een grotere maat kunnen worden gebouwd. De buitenplaatsen zijn allemaal 
temidden van het bosgebied geprojecteerd en zullen als zodanig ook als 
aparte bebouwingsclusters zijn te herkennen. 
De buitenplaatsen zullen dan ook allemaal een aparte ontsluiting krijgen, 
die als een soort oprijlaan naar de buitenplaats zal leiden.  
 
Uitgangspunt voor de toekomst 
 
Ook ten aanzien van de buitenplaatsen geldt dat de woonfunctie voorop 
moet staan. Ook hier worden functieveranderingen waardoor woningen aan 
de woningvoorraad worden onttrokken, dan ook tegengegaan.  
Maar ook hier zijn andere functies (aan-huis-verbonden beroepen en klein-
schalige bedrijven aan huis) in een woning wederom in beperkte mate toe-
gestaan, mits deze andere functie wordt gecombineerd met het wonen. 
Voor het al dan niet toestaan van een andere functie bij een woning, zijn in 
het gemeentelijke beleid diverse criteria geformuleerd waaraan getoetst 
kan worden.  
 
Voor de buitenplaatsen geldt (nog sterker dan voor de reguliere woning-
bouw) dat de kwaliteit van de woonomgeving van groot belang is. De loca-
tie van de bij de buitenplaatsen toegestane bijgebouwen moet dus ook hier 
nauwgezet worden vormgegeven. Ook dient ruime aandacht te zijn voor de 
overgang van de buitenplaats naar de onbebouwde omgeving. 
 
Van de in het vigerende plan opgenomen locaties voor de buitenplaatsen 
wordt in het voorliggende plan enigszins afgeweken. Twee van de oor-
spronkelijk gedachte buitenplaatsen bleken namelijk te zijn gesitueerd op 
een locatie waar sprake is van hoge archeologische waarden. Eén van de 
locaties (een boerderij in het noorden van het plangebied) is hierdoor ko-
men te vervallen.  
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Deze boerderij verkeert bovendien in zodanige bouwkundige staat dat het 
uit een oogpunt van exploitatie niet mogelijk wordt geacht om hier een vijf-
tal woningen te realiseren. Daarom is nu 1,5 ha in de directe omgeving van 
de boerderij als buitenplaats beschikbaar gesteld.  
 
De tweede locatie (een buitenplaats in het zuidelijk deel van het plange-
bied) is in verband met de archeologische waarden iets in noordelijke rich-
ting opgeschoven.  
Voor wat betreft deze buitenplaats en de buitenplaats die net ten noorden 
daarvan is geprojecteerd, die ten zuiden van de woonschepenhaven van 
Hempens zijn gesitueerd, wordt bovendien, gezien de ligging nabij de 
Nauwe Greuns, met het woonklimaat aansluiting gezocht bij dat vaarwater. 
In dat kader zal de tussen dit water en de betreffende buitenplaatsen ge-
plande smalle strook bos niet aangelegd worden. 
 
Los van deze wijzigingen, wordt nu tevens voorgesteld om de direct in de 
nabij van de nieuw te realiseren voorzieningen aan de Glinswei geprojec-
teerde “buitenplaats” te ontwikkelen voor een combinatie van wonen en 
(particuliere) zorg. De te leveren zorg kan worden ingezet voor beide 
(woon)locaties en wordt daarmee (goed) realiseerbaar. Omdat nu nog niet 
precies helder is hoe dit vorm zal worden gegeven, biedt het bestemmings-
plan zowel ruimte voor regulier wonen, als ook voor zorgwonen. 

4.2.3. Voorzieningen 

Ten aanzien van de voorzieningen in Zuiderburen is sprake van enige ont-
wikkeling. Zo wordt ten aanzien van het wijkwinkelcentrum nog een uitbrei-
ding gedacht, in de vorm van daghoreca (in de vorm van een (af-
haal)restaurant, lunchroom of snackbar) of een functie als bijvoorbeeld een 
kapper. Verder wordt bekeken of er ruimte kan worden geboden aan kin-
deropvang. Ook heeft de supermarkt zelf nog een uitbreidingsbehoefte. 
In het voorliggende bestemmingsplan wordt daarom ook uitgegaan van een 
uitbreiding van dit complex van in totaal circa 1000 m2, waarvan zo’n 250 
m2 dient voor uitbreiding van de supermarkt en de resterende ruimte kan 
worden benut voor de overige genoemde functies. Omdat op dit moment 
nog geen exacte plannen bekend zijn, kan de uitbreiding ofwel aan het be-
staande pand worden gebouwd, ofwel “los” op het bijbehorende terrein. 
 
Ten aanzien van de sociaal-culturele voorzieningen nabij de Pikemar is, 
zoals eerder vermeld, sprake van een uitbreiding. Ten oosten van de be-
staande school zal een pand worden gerealiseerd waarin sociaal-culturele 
voorzieningen (waaronder een wijkgebouw en een jongerencentrum) wor-
den ondergebracht. In combinatie hiermee worden in de lagen daarboven 
appartementen voorzien, die mogelijk (als zij voor een specifieke doelgroep 
worden aangewezen) worden voorzien van zorgvoorzieningen.  
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Verder wordt, vanwege de enorme groei van het aantal leerlingen, het 
schoolgebouw ten behoeve van de openbare en christelijke basisschool 
aan de Pikemar uitgebreid wordt met een nieuw schoolgebouw. In dit ge-
bouw, waar de christelijke basisschool gehuisvest zal worden, voorziet in 
een vijftiental klaslokalen en zal gesitueerd worden in het groengebied di-
rect naast het bestaande schoolgebouw. De planologische procedure (arti-
kel 19 WRO) ten behoeve hiervan is inmiddels afgerond. 

4.   3. Hempens Teerns 

Midden in het plangebied ligt het dorp Hempens-Teerns. Voor dit dorp geldt 
op dit moment nog een apart, maar ook reeds verouderd, bestemmings-
plan. Om ook voor de bebouwing en functies in dit dorp een actuele juridi-
sche regeling te kunnen bieden, wordt ook de dorpsbebouwing meegeno-
men in het voorliggende plan. 
In het dorp is de woonfunctie de belangrijkste. Het dorp grenst direct aan 
de vaarroute de Nauwe Greuns en, vlak daarachter, zichtbaar vanuit het 
dorp, de Teernser Wielen. Hierdoor biedt het dorp ook een aantrekkelijk 
woonmilieu.  
Ten noorden van het dorp ligt een open groen gebied, wat de dorpsbebou-
wing duidelijk scheidt van de nieuwbouw in Zuiderburen. Aan de oost- en 
zuidzijde liggen bosgebieden. 
Het dorp is ontstaan vanuit een bebouwingslint langs de Himpenserdyk en 
Skoalledyk. Dit is aan de bebouwing langs deze straten ook nog duidelijk te 
herkennen. Naast enkele (voormalige) boerderijen bevinden zich hier wo-
ningen in veelal één laag met een kap.  
 
Bovendien ligt ook de kerk aan de Skoalledyk. In dit oude bebouwingslint is 
aan de Himpenserdyk ook nog sprake van enkele bedrijven. Overigens is 
ook, iets verder naar het zuiden, aan de Suderboarren nog een cluster be-
bouwing aanwezig. Ook deze bebouwing maakt deel uit van het dorpsge-
bied van Hempens-Teerns. Het gaat hier, net als het lint langs de Himpen-
serdyk en de Skoalledyk, om enkele woningen en een (voormalige) boerde-
rij. 
 
Ten zuiden van de bebouwing aan de Skoalledyk heeft het dorp zich verder 
ontwikkeld. Zo heeft zich hier door woningbouw meer een kernvorming 
voorgedaan. Naast woningbouw is ten zuiden van de Skoalledyk ook een 
dorpshuis en een sportveld aangelegd. Tenslotte ligt, geheel ten zuiden 
van het dorp, een woonschepenhaven. 
 
Uitgangspunt voor de toekomst 
 
Ten aanzien van zowel de bebouwing als de functies in het dorp, is het be-
leid gericht op handhaving. Dit betekent dat de bestaande functies en be-
staande bouwvormen ook het uitgangspunt voor de toekomst vormen.  
Net als eerder genoemd, betekent dit voor de woonfunctie dat andere func-
ties (aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijven aan huis) 
slechts beperkt zijn toegestaan, en alleen in combinatie met het wonen, om 
te voorkomen dat er woningen aan de woonvoorraad worden onttrokken. 
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Ook de bijzondere vorm van wonen, namelijk het wonen in een woonschip, 
zal in het voorliggende plan worden gehandhaafd. 
 
Ook voor wat betreft de voorzieningen in het dorp (de kerk, het dorpshuis 
en de sportvoorzieningen) wordt gestreefd naar behoud. De aanwezigheid 
van deze (sociaal-maatschappelijke) voorzieningen versterkt namelijk de 
sociale kwaliteit van het woongebied.  
 
Ook voor de aanwezige kerk c.q. het verenigingsgebouw wordt het uit-
gangspunt gekozen dat deze voorziening in het gebied aanwezig moeten 
blijven. Omdat een dergelijke functie (geluids)overlast naar de omgeving 
zou kunnen veroorzaken, zou een dergelijke voorziening volgens de VNG-
Basiszoneringslijst zelfs in milieucategorie 3 moeten worden ingedeeld.  
Het aanmerken van een dergelijke voorziening als een functie die valt bin-
nen de categorie 3 van de VNG Basiszoneringslijst is echter een te strin-
gente benadering. Ten eerste is de schaal en aard van de kerk c.q. het 
verenigingsgebouw zodanig beperkt dat er geen overlast bekend is en/of 
wordt verwacht.  
Ten tweede vervult de kerk c.q. het verenigingsgebouw een zeer belang-
rijke sociale functie voor het plangebied. Daarom blijft het op de huidige lo-
catie toegestaan. Voor wat betreft uitgangspunten ten aanzien van de be-
drijven in het dorp wordt hier verwezen naar paragraaf 3.5. 
 
Uitgangspunt voor de toekomst is verder, dat het dorp ook in visuele zin 
duidelijk blijft gescheiden van de nieuwbouw in Zuiderburen en/of de bui-
tenplaatsen. Dit om het dorpse karakter te waarborgen. 
Langs de noordzijde van het dorp liep vroeger de dorpsvaart vanaf de 
Nauwe Greuns in oostelijke richting. Er zijn plannen om deze vaart te ver-
breden en te verlengen. Dit om recreatieve mogelijkheden voor het dorp te 
kunnen bieden, maar ook om een aantrekkelijke en heldere noordelijke 
dorpsrand te realiseren. Het voorliggende bestemmingsplan biedt hiervoor 
ruimte.  

4.   4. Bedrijvigheid 

Verspreid over het plangebied bevinden zich diverse bedrijven met een uit-
eenlopend karakter. Zo zijn het plangebied nog diverse agrarische bedrij-
ven, of bedrijven met een aan agrarische activiteiten gelieerde functie aan-
wezig. Er zijn nog enkele “echt” agrarische (boeren)bedrijven aanwezig. 
Verder is in Hempens-Teerns een loonbedrijf gevestigd en bevindt zich in 
het zuidelijke deel van het plangebied een voormalige boerderij waar nu 
(mede) recreatieve activiteiten plaatsvinden in de vorm van zowel een mi-
nicamping als ook een manege c.q. stalhouderij.  
Naast de bedrijven met een agrarisch karakter, kent het plangebied ook 
een jachthaven. Deze is aan de Nauwe Greuns gelegen. Ten noorden hier-
van is tevens een recreatiebedrijf (camping) gelegen.  
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Tenslotte zijn langs de Drachtsterweg enkele locaties voor bedrijfsfuncties 
aangewezen. Deels zijn deze bedrijfslocaties ook al gerealiseerd. Zo zijn 
hier onder andere een advocatenkantoor, een accountantskantoor, een 
huisartsenpraktijk met laboratorium en een deurwaarderskantoor. 
Er doen zich ten aanzien van de bedrijvigheid enige ontwikkelingen voor. 
Enerzijds betreft dit uitbreiding of wijziging van bedrijfsactiviteiten van be-
staande bedrijven, maar ook van de vestiging van een nieuw recreatief be-
drijf.  
 
Uitgangspunt voor de toekomst 
 
Het plangebied heeft en/of krijgt voor een groot gedeelte het karakter van 
een rustig woongebied. Daarom is het uitgangspunt gekozen dat de bedrij-
vigheid temidden van de woongebieden geen overlast naar de woonomge-
ving mag veroorzaken. Bedrijven die vallen binnen de milieucategorie 1 van 
de VNG Basiszoneringslijst 4) en daarmee vergelijkbare bedrijven (zoals 
dienstverlenende bedrijven en/of instellingen) worden passend geacht tus-
sen woonbebouwing. Deze bedrijven leveren over het geheel genomen 
geen hinder op voor de woonfunctie.  
Er zijn echter op dit moment enkele bedrijven in of nabij woongebieden 
aanwezig die in een zwaardere categorie vallen. Een deel van deze bedrij-
ven bevindt zich op een locatie waar van oudsher al bedrijvigheid aanwezig 
was, zoals het loonbedrijf aan de Himpenserdyk en de jachthaven en de 
camping aan de Nauwe Greuns.  
Deze bedrijven kunnen dan ook niet zonder meer worden wegbestemd. In 
de loop der jaren zijn echter de milieu-eisen aangaande bedrijven en de 
overlast daarvan naar nabijgelegen woningen, aangescherpt. In het voor-
liggende bestemmingsplan zal daarom op dit punt dan toch een standpunt 
moeten worden ingenomen.  
Er is dan ook voor gekozen om de betreffende bedrijven in hun huidige 
functioneren te laten bestaan. Echter, voorkomen moet worden dat eventu-
ele hinder naar de omgeving toeneemt. Daarom zijn de bedrijven in het 
plangebied van een specifieke regeling voorzien die alleen de bestaande 
bedrijfsactiviteiten toestaat.  
 
Aandachtspunt hierbij is wel dat het watersportbedrijf aan de Nauwe 
Greuns in de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft ondergaan waarbij de 
chartervaart is komen te vervallen.  
Het bedrijf heeft de activiteiten verlegd van deze chartervaart naar zomer- 
en met name winterstalling van boten en de daarbijbehorende activiteiten 
ten behoeve van scheepsonderhoud c.q. -reparatie. In dit licht was een uit-
breiding van de bedrijfsloodsen nodig. Omdat dit feitelijk al bestaande be-
drijfsactiviteiten betreft, biedt het voorliggende bestemmingsplan hiervoor 
ruimte. 
 

                                                 
4) Bedrijven en milieuzonering, VNG-uitgeverij, Den Haag, 2001. 
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Ook ten aanzien van een aan de zuidzijde van de Wiardaplantage aanwe-
zig kleinschalig scheepsonderhoudsbedrijf, wordt een uitbreiding van de 
bedrijfsactiviteiten voorzien. Dit bedrijf wordt de mogelijkheid geboden een 
kleinschalige jachthaven met maximaal 20 ligplaatsen te starten in combi-
natie met scheepsonderhoud en/of –reparatieactiviteiten, alsmede in com-
binatie met ondergeschikte horeca, afgestemd op de regeling uit het vorige 
bestemmingsplan. 
 
De agrarische (of daaraan verwante) bedrijven bevinden zich veelal op een 
locatie waar voldoende afstand tot de woonfunctie wordt aangehouden. Er 
is ten aanzien hiervan dus geen noodzaak tot opnemen van een meer 
stringente regeling. Deze bedrijven blijven gewoon gehandhaafd.  
Voor wat betreft de voormalige boerderij (Hiddemastate) met nu een meer 
recreatieve functie in het zuidelijke deel van het plangebied geldt, net als 
eerder bij de jachthaven is geconstateerd, dat dit bedrijf een ontwikkeling 
heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. In plaats van een doorgroei naar 
een volwaardige camping, zoals destijds gedacht, is het bedrijf zich meer 
gaan richten op het houden van paarden. Op dit moment bestaan de be-
drijfsactiviteiten uit het voeren van en (mini) camping en tevens een stal-
houderij/manage. Ten behoeve van deze laatste functie is het plaatsen van 
een grote buitenbak, een longeerbak (africhtbak), noodzakelijk. Het voor-
liggende bestemmingsplan staat dit toe. Mogelijk vraagt dit om een ver-
plaatsing van de mestvaalt. Hierbij zullen de aan te houden afstandsnor-
men naar de ten noorden van het bedrijf gelegen woningen uiteraard in 
acht worden genomen. 
 
In het oostelijk deel van het plangebied is reeds een recreatief bedrijf in de 
vorm van een “Pitch en putt” gevestigd. Het verschil met een gewone golf-
baan is dat in de opzet van “Pitch en putt”  van veel compactere opzet is. 
Dit komt doordat in deze vorm de afstand tussen afslag en “green” veel kor-
ter is. De oppervlakte van het terrein is circa 4,5 hectare. Bij het terrein is 
voorzien in een clubhuis met horecavoorziening, instructieruimte en ruim-
te(s) voor onderhoud en beheer. Tevens is sprake van een bedrijfswoning. 
Bij het complex worden in eerste instantie circa 45 parkeerplaatsen, alsme-
de parkeerruimte voor twee bussen voorzien. Mocht dit aantal ontoereikend 
zijn, dan zal op eigen terrein ruimte moeten worden gevonden om in het te-
kort aan parkeerruimte te voorzien.  
Bij de inrichting van het terrein is in bosschages voorzien. Daarmee wordt 
bereikt dat het terrein min of meer in het bos op gaat,  maar ook dat het ter-
rein een zekere intimiteit zal kennen, karakteristiek voor een golfterrein.  
Het bedrijf is ontsloten via de Noarder Stienplaat, welke aansluit op de 
hoofdontsluitingsweg van het oostelijk deel van de wijk, de Lange San. Op 
het einde van deze weg is de parkeergelegenheid ten behoeve van het 
pitch en putt-terrein voorzien, nabij de geprojecteerde horecavoorziening. 
 
Tenslotte wordt voor de bedrijvenlocaties aan weerszijden van de 
Drachtsterweg ingezet op lichte bedrijven met een dienstverlenend karak-
ter. In het vigerende plan was een bijzondere regeling opgenomen aan-
gaande de hier toegestane bedrijven.  

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



blz 38  
bestemmingsplan

Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle
 

Er was een hele specifieke lijst van bedrijven opgenomen, die enerzijds 
een lage verkeersintensiteit met zich mee zouden brengen. Hiervoor is des-
tijds gekozen om te voorkomen dat de geluidbelasting voor de woningen 
aan de Wiardaplantage te hoog zou worden. Anderzijds voldeden de gese-
lecteerde bedrijven ook aan het toenmalig geldende locatiebeleid (het A, B, 
C-beleid).  
 
Hoewel het voorkomen van een te hoge geluidbelasting voor de woningen 
aan de Wiardaplantage nog steeds als uitgangspunt voor het plan geldt, 
dient nu wel kritisch naar de geldende bedrijvenlijst te worden gekeken. Het 
A, B, C-locatiebeleid waarop de lijst is gebaseerd, is inmiddels losgelaten. 
Daar komt bij dat in verband met aangescherpte milieu-eisen een deel van 
de bedrijven zoals die nu op de lijst staan (zoals bijvoorbeeld een grafisch 
bedrijf) nu niet meer toelaatbaar worden geacht op een dusdanig korte af-
stand tot woonbebouwing zoals ook in het voorliggende plan. 
 
Er wordt dus voor gekozen om de lijst bij te stellen en nu hier alleen kanto-
ren en/of dienstverlenende bedrijven en instellingen toe te staan. Een der-
gelijke aanpassen levert ook in verband met de geluidsnormen geen pro-
blemen op. Dergelijke bedrijven hebben ook slechts een beperkte bezoe-
kersfrequentie en hebben dus ook slechts een beperkte toename van de 
verkeersintensiteit tot gevolg. Bovendien zou het geluidsaspect pas een be-
lemmering voor de woningbouw opleveren als er sprake zou zijn van een 
toename van meer dan 2 dB(A). Van een dergelijke toename zou pas spra-
ke zijn als de verkeersintensiteit zou verdubbelen. Daar is, ook bij een wij-
ziging van de toegestane bedrijven van de nu geldende bedrijvenlijst naar 
kantoren en dienstverlenende instellingen of bedrijven bij lange na geen 
sprake van. Een dergelijke wijziging ontmoet dus geen bezwaren. 
Het toestaan van kantoren en dienstverlenende bedrijven of instellingen 
doet ook meer recht aan de hier reeds aanwezige functies.  

4.   5. Milieuaspecten  

In deze paragraaf komen de diverse milieuaspecten aan de orde die een 
rol spelen ten aanzien van dit bestemmingsplan.  

4.5.1. Geluid 

Wegverkeerslawaai 
Op basis van de nieuwe Wet geluidhinder hebben alle wegen in principe 
een geluidzone. De breedte daarvan is afhankelijk van de ligging van de 
weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken.  
Omdat voor de meeste woonstraten binnen het plangebied een maximum-
snelheid van 30 km/uur geldt, wordt voor deze wegen geen geluidhinder 
verwacht. In het kader van een goede ruimtelijke afweging wordt er wel 
akoestisch naar 30 km wegen gekeken als de verkeersintensiteit hoger is 
dan 1150 of 2450 mvt/etm bij respectievelijk een klinkerweg en een asfalt-
weg (zie bijlage 2).  
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Voor wegen waar 50 km/uur of meer is toegestaan is wel sprake van een 
geluidzone waarbinnen akoestisch onderzoek verplicht is als er binnen de-
ze zone geluidsgevoelige objecten worden geprojecteerd. Direct langs het 
plangebied loop een belangrijke invalsweg naar de stad, te weten de 
Drachtsterweg. Op de weg mag deels 100km/uur, deels 70 km/uur en deels 
50 km/uur worden gereden.  
Verder loopt vanaf de Drachtersweg de Foudering als belangrijkste wijkont-
sluitingsweg het plangebied in. Hier zal ook de busroute langs lopen.  
Deze route loopt ten zuiden langs de woongebieden fase 1 en 2 en buigt 
dan af in zuidelijke richting naar het (in aanleg zijnde) woongebied fase 3. 
Vanaf de Foudering worden, via de Himpenserdyk, de Skoalledyk en de 
Suderbuorren ook het dorpsgebied van Hempens-Teerns en (de meeste 
van) de nieuw aan te leggen buitenplaatsen ontsloten.  
 
Langs de hoofdader (Het Hop en de Foudering) is door de autonome groei 
van het verkeer een flinke stijging van het verkeer geconstateerd (zie bij-
lage 2). Dit leidt tot een verhoging van het geluid van maximaal 3 dB(A) op 
de gevels van de meest nabijgelegen woningen. Ofschoon, door de auto-
nome groei van het verkeer, voor een aantal woningen nabij de Foudering 
de voorkeurswaarde op de gevel licht wordt overschreden, wordt er wel 
aan de binnenwaarde voldaan. Binnen de 30 km gebieden wordt er aan de 
voorkeurswaarde op de gevel voldaan. 
 
Specifiek voor de Drachtsterweg geldt dat aan de bestemming Verkeers-
doeleinden, zoals die in het vigerende plan op de Drachtsterweg was ge-
legd, om plantechnische redenen goedkeuring is onthouden. Het plan voor-
zag niet in een juridisch bindend profiel van de Drachtsterweg. Dit werd van 
belang geacht, omdat binnen de aan de gronden toegekende bestemming 
voldoende ruimte aanwezig was om de rijbanen te kunnen verschuiven. Dit 
zou een verhoging van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen 
aan de Wiardaplantage tot gevolg kunnen hebben. Daardoor zou niet kun-
nen worden voldaan aan het bepaalde in Wet geluidhinder, die voor nieuwe 
woningbouwlocatie de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) verlangt. 

In het voorliggende bestemmingsplan worden daarom voor de Drachtster-
weg het huidige wegprofiel vastgelegd door middel van dwarsprofielen op 
de kaart. Verschuiven van rijbanen is dan niet meer mogelijk. 
 
Verder is in het kader van de ontwikkeling van de extra kantoorlocatie aan 
de westzijde van de Drachtsterweg ter uitvoering van het optimalisatieplan 
aanvullende onderzoek gedaan naar het wegverkeerslawaai. 
Uit de resultaten die in bijlage 2 zijn opgenomen, blijkt dat de toename van 
de geluidsbelasting afgerond 0 dB bedraagt. De ‘verplaatsing’ van het kan-
toor naar de in het optimalisatieplan voorgestane locatie, leidt derhalve niet 
tot een toename van het wegverkeerslawaai. 
 
Industrielawaai 
Ten noordwesten van het plangebied liggen de industrieterreinen Leeuwar-
den-Oost en Hemrik. Hier zijn geluidszoneringsplichtige bedrijven geves-
tigd. Voor deze terreinen is daarom een wettelijke zone vastgesteld.  
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Buiten deze zone mag de geluidsbelasting niet meer dan 50 dB(A) bedra-
gen. De geluidzone vormt in feite een buffer tussen de industrie en geluid-
gevoelige bestemmingen. Door het stellen van geluidvoorschriften in de mi-
lieuvergunningen aan de bedrijven wordt het beheer van de betreffen-
de\zone gewaarborgd. Voor het voorliggende bestemmingsplan levert dit 
echter geen belemmering op, omdat de zones niet over het plangebied lo-
pen. 
 
Uitgangspunt 
Binnen contouren van wegen of industrieterreinen zijn nieuwe geluidgevoe-
lige functies (zoals woningen of scholen) in principe niet toegestaan. Zoals 
hiervoor reeds gesteld, hebben de zones geen gevolgen voor het voorlig-
gende plan omdat ze niet over het plangebied lopen. 

4.5.2. Milieukundige bodemkwaliteit 

Uitgangspunt  
De bodemkwaliteit dient zodanig te zijn dat geen risico’s voor de volksge-
zondheid bestaan bij het gebruik van de gronden overeenkomstig de toe-
gekende bestemming.  
Mocht hiertoe aanleiding bestaan, dan zal een bodemonderzoek worden 
uitgevoerd, al dan niet gevolgd door saneringswerkzaamheden en/of an-
dere maatregelen. Hierbij gelden de principes “de vervuiler betaalt”en “de 
belanghebbende betaalt mee”. 
 
Bodemkwaliteit 
De chemische bodemkwaliteit is, in het kader van het opstellen van het 
voorliggende bestemmingsplan, in het hele plangebied geïnventariseerd. 
Daartoe is voor-/dossieronderzoek uitgevoerd en zijn kwaliteitskaarten 
m.b.t. diffuse verontreiniging benut. Het grootste deel van het plangebied is 
ook onderworpen aan feitelijk bodemonderzoek (veldwerk). Dat laatste 
geldt voor tenminste de nieuwe plandelen, voor het conserverende deel 
(o.a. kernen Hempens Teerns) geldt dat in mindere mate (zie bijlage 3).  
 
Uit deze inventarisatie blijkt dat het overgrote deel van het plangebied, met 
name daar waar vanaf de jaren negentig nieuwbouw heeft plaatsgevonden, 
sprake is van dusdanig schone grond dat deze geschikt is voor de be-
stemming. Op een aantal locaties, met name (voormalige) boerderijen, 
(voormalige) bedrijfslocaties en de oudere woonkern Hempens/Teerns is 
mogelijk sprake van een verminderde bodemkwaliteit. Pas na uitvoering 
van bodemonderzoek op deze locaties kan er een uitspraak worden ge-
daan over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. De aanleiding voor bodem-
onderzoek zal daar dikwijls bestaan uit aan-/uitbouw, een grondtransactie 
of eventuele functiewijziging. Vanuit het milieuhygiënische spoor is de aan-
dacht primair gericht op eventuele risico’s. Op basis van het historisch ge-
bruik (voormalige bedrijvigheid) was op 1 locatie sprake van een reële kans 
op verontreiniging met risico’s. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit 
op de betreffende locatie niet aan de orde is.  
 

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



bestemmingsplan 
Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle blz 41 
 

Rekening houdend met de bodemkwaliteitskaart van het betreffende ge-
bied kan gesteld worden dat de gemiddelde bodemkwaliteit geschikt is voor 
de beoogde en gerealiseerde bestemmingen/functies.  
 
Een uitzondering hierop vormt een perceel met opgebracht slib. Het ver-
moedelijk in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgebrachte slib is groten-
deels sterk verontreinigd. Het opgebrachte materiaal (een relatief dunne 
laag van in totaal circa 2000 m3) ligt parallel - in de bocht - aan het Van Ha-
rinxmakanaal.  
De omvang van dit geval van bodemverontreiniging is in kaart gebracht. 
Een beoordeling van de risico’s voor mens en/of milieu wordt gekoppeld 
aan het (beoogde) gebruik van een locatie. Bij extensief ge-
bruik/braakliggen luidt de voorlopige conclusie dat er geen onaanvaardbare 
risico’s en dus geen saneringsurgentie aan de orde zijn. Op korte termijn 
zullen de (mogelijke) risico’s worden herbeoordeeld op grond van de laat-
ste inzichten met betrekking tot inrichting en beheer. Die herbeoordeling is 
tevens ingegeven door het feit dat landelijk nieuwe saneringscriteria zijn  
doorgevoerd. Mocht sanering noodzakelijk zijn, dan worden maatregelen bij 
voorkeur gecombineerd met de bochtverruiming van het Van Harinxmaka-
naal. De locatie ligt namelijk vrijwel geheel in de daarvoor benodigde 
strook. Eventueel worden inrichting en beheer (tijdelijk) afgestemd op de 
verontreiniging en de gevolgen daarvan. 
 
Froskepôlle  
In verband met het intensiveren van de recreatieve functie – het mogelijk 
aanwijzen van het oppervlaktewater op het eiland tot gecontroleerd zwem-
water – is onder andere onderzoek naar de milieukundige bodemkwaliteit 
van de Froskepôlle uitgevoerd. Het onderzoek werd mede ingegeven door 
het bekende feit dat voor de aanleg van het eiland, in het midden van de 
20e eeuw, grote hoeveelheden baggerslib zijn gebruikt. Uit het onderzoek 
is voorlopig het volgende gebleken:  
− grondwater en waterbodem zijn niet tot licht verontreinigd;  
− de kwaliteit van de grond is over het algemeen eveneens goed (niet tot 

licht verontreinigd). Het noordoostelijk deel van het eiland vormt daar 
een uitzondering op. Plaatselijk zijn daar in met name de bovengrond 
sterk verhoogde gehalten zware metalen (lood, koper zink) en PAK (po-
lycyclische aromatische koolwaterstoffen – teerachtige verbindingen) 
aangetoond. Ook is op het maaiveld en in de bodem plaatselijk asbest-
houdend materiaal aangetroffen;  

− risico’s voor volksgezondheid en verspreiding zijn niet aanwezig. Naar 
eventuele effecten op het  ecosysteem (plant en dier) zal  nader onder-
zoek worden verricht.  

 
Voor wat betreft volksgezondheid zijn er op basis van de beschikbare on-
derzoeken geen  belemmeringen voor de bestemming en functie van het 
eiland en het ingezette traject om te komen tot mogelijke aanwijzing van 
gecontroleerd zwemwater.  
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4.   6. Nutsvoorzieningen 

In het vorige hoofdstuk is, in de paragraaf externe veiligheid, al ingegaan 
op de in het plangebied aanwezig gasleiding. Er zijn echter meer nutsvoor-
zieningen aanwezig. 
 
Hoogspanningsleiding 
Door het plangebied loopt een hoogspanningsleiding van oost naar west. 
In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de aanwezigheid 
van deze hoogspanningsleiding. 
In verband met veiligheidseisen is bebouwing onder of nabij de hoogspan-
ningsleiding niet toegestaan. In de bestemmingsregeling is dit uitgangspunt 
ook vertaald. 
 
Straalpad 
Over het plangebied loopt een straalpad ten behoeve van telecommunica-
tie dat door de KPN wordt beheerd. In het verband met het goed functione-
ren van het straalpad mag er geen te hoge bebouwing worden gereali-
seerd, die het straalpad kan verstoren. Voor wat betreft het straalpad in het 
plangebied geldt dat er geen bebouwing hoger dan 40 meter is toegestaan. 
Aangezien het voorliggende plangebied een dergelijke bouwhoogte (of ho-
ger) niet mogelijk maakt, is het niet nodig om een regeling voor dit straal-
pad op te nemen. 
 
Transformatorhuisjes en gemalen 
Tenslotte zijn in het plangebied diverse nutsgebouwtjes / trafo’s aanwezig.  
Voor zover deze een inhoud hebben tot 45 m³ mogen ze vergunningsvrij in 
iedere bestemming worden opgericht, zodat ze niet in het bestemmings-
plan hoeven te worden vastgelegd. Grotere nutgebouwtjes zijn apart be-
stemd. De gemalen die in het plangebied aanwezig zijn, worden in de be-
stemming “Water” toegestaan. 

4.   7. Groen, natuur en bos 

In het plangebied is sprake van een ruime hoeveelheid groen- en bosge-
bieden. Ook zijn natuurgebieden aanwezig in het plangebied, namelijk (een 
deel van) de Froskepôlle en een gebied in het zuidoosten van het plange-
bied, ten oosten van het water.  
De Froskepôlle heeft, naast een belang als natuurgebied, ook een belang-
rijke rol als recreatiegebied voor stedelingen. In de regeling in het voorlig-
gende bestemmingsplan zal dit onderscheid ook worden gemaakt.  
Het natuurgebied in de zuidoostelijk punt van het plangebied, is vooral van 
belang voor (weide)vogels. Ook hier zal het bestemmingsplan specifiek op 
worden toegespitst. 
Het bosgebied bevindt zich met name in een van noord naar zuid lopende 
brede strook tussen de eerste twee deelgebieden van Zuiderburen en het 
dorp Hempens-Teerns aan de ene kant en het derde deelgebied van Zui-
derburen aan de andere kant.  
Verder zijn langs de Drachtsterweg, tussen de weg en de bedrijvenlocaties 
hier, grote stukken ingeplant met bomen. 
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In het kader van de zichtlocaties, zijn de terreinen vóór de hier aanwezi-
ge/geprojecteerde kantoor- c.q. bedrijfsgebouwen open gelaten. Ook deze 
terreinen hebben wel een groene inrichting gekregen.  
De groen ingerichte gebieden bevinden zich verspreid over het plangebied, 
en variëren ook sterk in omvang. Wat met name opvalt, zijn de ruime 
groengebieden tussen het dorp Hempens-Teerns en de ten noorden daar-
van gerealiseerde bebouwing als onderdeel van Zuiderburen. Zoals ook al 
eerder vermeld, blijft dat groen in het bestemmingsplan behouden om de 
dorpsbebouwing en de bebouwing in Zuiderburen niet tegen elkaar aan te 
laten groeien.  
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5. PLANBESCHRIJVING 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 
van de gronden binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juri-
disch is vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, alsmede door het bijbehorende Besluit op de ruimte-
lijke ordening. Naast de plankaart met daarop de bestemmingen en de bij-
behorende voorschriften, is bij het bestemmingsplan ook een plantoelich-
ting gevoegd. Deze toelichting maakt in juridische zin geen deel uit van het 
bestemmingsplan. 
 
Van het onderhavige bestemmingsplan is naast een papieren versie, zoals 
voorgeschreven door de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het bijbeho-
rende Besluit op de ruimtelijke ordening, ook een digitale versie ontwikkeld. 
De reden hiervoor is dat de gemeente reeds bezig is met het digitaliseren 
van bestemmingsplannen. De plankaart van het voorliggende plan is op 
een zodanige wijze opgezet en getekend en de opzet van de voorschriften 
is op een zodanige manier gekozen, dat het plan zowel als analoog als di-
gitaal plan kon worden opgezet. De digitalisering van het plan heeft geen 
consequenties voor de (beleids)inhoud van het plan. 
 
- Relatie Bestemmingsplan - Bouwverordening - 
 
In de voorschriften is gezorgd voor een afstemming met de Bouwverorde-
ning. Een aantal specifieke zaken, zoals de erf- en terreinafscheidingen, 
blijft met de stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening ge-
regeld. De voorschriften bij het bestemmingsplan geven in een algemene 
bepaling aan welke gevallen het betreft. 
 
- Kamerverhuur - 
 
De gemeente Leeuwarden heeft, naast het “reguliere” wonen, ook te ma-
ken met kamerverhuur.  
Om kamerverhuur met het voorliggende bestemmingsplan niet onmogelijk 
te maken, is in de begripsbepalingen hiermee rekening gehouden. De defi-
nitie van woonhuis geeft aan dat een woonhuis als één woning moet wor-
den gezien. Een woning is bedoeld voor ofwel een huishouden ofwel voor 
een groep personen die als een huishouden functioneert. Met dit laatste 
wordt het ook mogelijk gemaakt om meerdere studenten als een huishou-
den aan te wijzen en op die wijze de huisvesting van studenten in verschil-
lende kamers binnen één woning mogelijk te maken. Het bestemmingsplan 
staat kamerverhuur dus toe. Het bestemmingsplan is echter niet het juiste 
instrument om te bepalen in welke gebieden/buurt wél (en in welke mate) 
en in welke géén kamerverhuur wordt toegestaan. Hiervoor heeft de ge-
meente recent een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. 
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- 10%-regeling - 
 
Bij hoge uitzondering kan door middel van vrijstelling worden toegestaan dat 
van de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percenta-
ges, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, wordt 
afgeweken. Het gaat dan om incidentele gevallen, waarbij het om bouwtech-
nische redenen en/of redenen van doelmatigheid noodzakelijk wordt geacht 
en aantoonbaar is, dat in geringe mate van de gegeven maten moet worden 
afgeweken. 
 
- Algemene criteria nadere eisen, vrijstellingen en wijzigingen  
 
Bij de flexibiliteitsbepalingen (nadere eisen, vrijstellingen en wijzigingen) in 
de voorschriften wordt gebruik gemaakt van een aantal algemene toet-
singscriteria. Hieronder volgt een opsomming van deze criteria, met daarbij 
een korte omschrijving.  
 
Straat- en bebouwingsbeeld 
Ten aanzien van de situering en vormgeving van bouwwerken, dient ge-
streefd te worden naar het instandhouden c.q. totstandbrengen van een, in 
stedenbouwkundig opzicht, harmonieus straat- en bebouwingsbeeld. 
 
Woonsituatie
Ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, dient rekening 
te worden gehouden met het instandhouden c.q. garanderen van een rede-
lijke lichttoetreding en uitzicht, alsmede de aanwezigheid van voldoende 
privacy. 
 
Sociale veiligheid
Ten aanzien van de plaats en afmetingen van bouwwerken, dient voorko-
men te worden dat een ruimtelijke situatie ontstaat die niet sociaal contro-
leerbaar, onoverzichtelijk en onherkenbaar is. 
 
Milieusituatie
Ten aanzien van de aard en omvang van gebruiksvormen, dient rekening 
te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonende 
en een verkeersaantrekkende werking. 
 
Verkeersveiligheid
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, wer-
ken en andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met 
het instandhouden c.q. totstandbrengen van een verkeersveilige situatie. 
 
Gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten bouwwerken, wer-
ken en andere gebruiksvormen, dient rekening te worden gehouden met de 
gebruiksmogelijkheden binnen andere bestemmingen, indien deze daar-
door kunnen worden beïnvloed. 
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5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

In deze paragraaf worden de afzonderlijke bestemmingen zoals deze in de 
voorschriften zijn opgenomen en op de plankaart zijn weergegeven, be-
schreven. 

5.2.1. Woonbestemmingen  

De meest voorkomende bestemmingen in het plangebied zijn de woonbe-
stemmingen. Het gaat hierbij om de bestemmingen Woondoeleinden 1 tot 
en met 7, Woongebied, Woongebouw en Woonschepenhaven. Het onder-
scheid tussen de verschillende “Woondoeleinden”-bestemmingen is geba-
seerd op de maatvoering en gewenste situering van de verschillende wo-
ningtypen. Deze maatvoering is ook exact in de bestemmingen vastgelegd 
en de locatie van de woningen is ook vrij gedetailleerd op de kaart weerge-
geven.  
De bestemming “Woongebied” is gelegd op die locaties waar ook grondge-
bonden woningen zijn voorzien, maar waar op dit moment nog geen exacte 
inrichting bekend is. Deze bestemming voorziet dan ook in een globale re-
geling.  
De woongebouwen zijn afzonderlijk als “Woongebouw” bestemd omdat het 
hier om gestapelde woningbouw gaat. Goot- en bouwhoogte zijn op de 
kaart weergegeven.  
Tenslotte is een specifieke bestemming “Woonschepenhaven” opgenomen 
waarbinnen de woonboten die ten zuiden van Hempens / Teerns in een ha-
ven zijn gelegen, worden geregeld.  
 
Andere functies in woningen 
 
Het gebruik van woningen voor andere doeleinden dan wonen, vergt aparte 
aandacht. De woonfunctie is de hoofdfunctie binnen de bestemming. Naast 
het wonen is bij recht een aan-huis-verbonden beroep toegestaan (zie arti-
kel 1 van de voorschriften: een dergelijk beroep is gericht op het verlenen 
van diensten).  
Er is een oppervlaktebeperking opgenomen (ten hoogste 30% van het op-
pervlak van de begane grond van de bebouwing, met een maximum van 50 
m²) omdat deze functie alleen in combinatie met een woning is toegestaan 
en niet als zelfstandige functie. Vanwege de vele verzoeken die de ge-
meente ontvangt om een bedrijfsfunctie in de woning te mogen uitoefenen, 
wordt door middel van een vrijstelling ook ruimte geboden voor een ander-
soortig bedrijf aan huis (bedrijven uit de categorie 1 van bijlage 1 bij de 
voorschriften). Ook hiervoor geldt een oppervlaktebeperking en daarnaast 
nog een aantal, veelal kwalitatieve, criteria waaraan moet worden voldaan 
bij het gebruik van een deel van de woning voor een bedrijf aan huis. 
 
Woondoeleinden 1  
 
Deze bestemming is gelegd op de woningen in 1 laag met een plat dak die 
langs het Van Harinxmakanaal zijn gebouwd. Tevens worden in de derde 
fase van Zuiderburen woningen in dit type voorzien. Deze bouwvorm is ook 
specifiek vertaald in de bouwvoorschriften.  
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Hierin is namelijk bepaald dat de woningen een plat dak moeten hebben en 
dat ze een maximale hoogte van 4 meter mogen hebben. De bouwvlakken 
zijn strak om de reeds gebouwde woningen gelegd. 
 
Naast hoofdgebouwen, is ook de bouw van aan- en uitbouwen en bijge-
bouwen toegestaan. De woningen vormen op dit moment een gesloten 
wand langs de straat. In verband met het voorkomen van een rommelig 
straat- en bebouwingsbeeld is daarom het bouwen van aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen niet gewenst in het gebied dat vóór de naar de weg ge-
keerde gevel van de woning ligt. Dit wordt bepaald door de ligging van de 
bestemming ”Tuin”.  
Deze bestemming, waarin vrijwel geen bebouwing is toegestaan, ligt in de 
strook tussen de woningen en de straat en deels langs de zijgevels van de 
hoekwoningen. 
 
Met de hiervoor beschreven regeling, blijft in feite het achtererf (de water-
zijde van het erf) over voor de bouw van bijgebouwen. In totaal mag er per 
hoofdgebouw een oppervlakte van 50 m² aan bijgebouwen worden ge-
bouwd, tot een maximum van 50% van het erf.  
De aan- en uitbouwen en  bijgebouwen moeten ruimtelijk ondergeschikt zijn 
aan de hoofdgebouwen. De bouwvoorschriften (goothoogte maximaal 3,00 
m en dakhelling maximaal 60°) zijn hierop afgestemd. De woonfunctie is de 
hoofdfunctie binnen de bestemming. Naast het wonen is bij recht een aan-
huis-verbonden beroep (zie artikel 1 van de voorschriften) toegestaan en is 
via een vrijstelling een bedrijf aan huis mogelijk (zie ook hiervoor onder het 
kopje “Andere functies in woningen”. 
 
Woondoeleinden 2
 
Deze bestemming betreft voornamelijk de oorspronkelijke/oudere woonbe-
bouwing in het dorp Hempens-Teerns. Het gaat hier om woningen in één 
bouwlaag met een kap.  
Hoewel de maatvoering van deze woningen wel enigszins varieert, kan wel 
worden geconcludeerd dat het over het algemeen om wat lagere bebou-
wing gaat. De bouwvoorschriften laten dit ook zien. Voor deze woningen is 
een maximale hoogte van 7 meter toegestaan en de kap dient een helling 
te hebben tussen 30° en 60°. De te kiezen kapvorm is vrij. De meeste 
woningen hebben een apart bouwvlak gekregen, daar waar meer woningen 
aaneen zijn gebouwd, is dit op de plankaart aangegeven.  
De overige bestemmingsbepalingen komen overeen met de bestemming 
“Woondoeleinden 1”. Evenals in deze bestemming, wordt hier ook groten-
deels door de bestemming “Tuin” de locatie van de aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen bepaald. In verband met de grootte van de erven bij de wo-
ningen, is in deze bestemming ook een vrijstelling opgenomen, door middel 
waarvan de oppervlakte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag wor-
den vergroot tot 100 m² (weer onder de voorwaarde dat dit maximaal 50% 
van het erf is).  
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Woondoeleinden 3 
 
De woningen in de bestemming “Woondoeleinden 3” zijn voornamelijk ge-
legen in het eerste en het derde deelgebied van Zuiderburen. Voor wat be-
treft het eerste deelgebied zijn dit de woningen in de “polder”. In het derde 
deelgebied gaat het vooral om de te bouwen woningen ten westen van de 
ontsluitingsweg en de woningen in de noordelijke helft van dit deelgebied. 
Ook hier zijn de maximale goot- en bouwhoogte afgestemd op het betref-
fende type woning (al dan niet reeds bestaand). Er kunnen binnen deze 
bestemming zowel woningen in drie lagen met een platte afdekking, alsook 
woningen in twee bouwlagen met een kap worden gebouwd. Daarom is in 
de bouwvoorschriften alleen een bouwhoogte van 10 meter opgenomen.  
 
Wanneer een kap op een woning wordt geplaatst dan mag de dakhelling 
variëren van 30° en 60°. De kapvorm (bijvoorbeeld zadeldak of lessenaars-
kap) wordt niet bepaald in het bestemmingsplan. In principe biedt de be-
stemming ruimte aan vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Er wordt 
echter op enkele locaties ook voorzien in rijenwoningen of geschakelde 
woningen. In die gevallen is een maximaal aaneen te bouwen aantal aan-
gegeven. De meeste woningen hebben een apart bouwvlak gekregen, daar 
waar meer woningen aaneen zijn gebouwd, is dit op de plankaart aangege-
ven.  De bestemmingsbepalingen voor deze woningen en de aan- en uit-
bouwen en bijgebouwen komen ook weer overeen met de bepalingen in de 
bestemming “Woondoeleinden 2”.  
 
Woondoeleinden 4 
 
Deze bestemming komt ook veel voor in het plangebied. Het betreft hier de 
vrijstaande woningen die in principe in twee lagen met een kap gereali-
seerd moeten worden. De goothoogte van 6,5 meter en de bouwhoogte 
van 10 meter zijn op deze bouwvorm afgestemd. Via vrijstelling kan hiervan 
worden afgeweken.  
Dit type woning komt vooral veel voor in de tweede fase, maar ook in de 
derde fase van Zuiderburen.  
Ook de nieuw te bouwen (wat forsere) woningen op de buitenplaatsen die 
reeds concreet zijn ingevuld dan wel waar de concrete invulling inmiddels 
bekend is, zijn onder deze bestemming gebracht. De invulling van een aan-
tal buitenplaatsen is nog niet geheel bekend, deze zijn onder de be-
stemming “Woongebied” zijn gebracht. 
Verder bieden de voorschriften ruimte voor woningen op het water, in 
plaats van “gewone” grondgebonden woningen.  
De regeling voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen is gelijk aan de rege-
ling in onder meer de bestemming “Woondoeleinden 2”. 
 
Woondoeleinden 5
 
Deze “Woondoeleinden”-bestemming is opgenomen voor de pierwoningen, 
voor de woningen aan de Noordzijde van het Braksân en voor een cluster 
woningen parallel aan het Langesân.  
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De pierwoningen betreffen twee typen woningen. Beide hebben een verge-
lijkbare bouwhoogte, maar het ene type wordt getypeerd door een lesse-
naarskap en het andere type door een plat dak. De woningen aan het 
Braksân en het Langesân worden eveneens plat afgedekt. 
De pierwoningen met lessenaarkap bestaan aan de straatzijde slechts uit 
één bouwlaag. De zijde die naar het water is gericht, bestaat uit drie bouw-
lagen. De plat afgedekte woningen zijn eveneens (deels) maximaal drie 
bouwlagen hoog.  
Om beide typen woningen mogelijk te maken, wordt dan ook alleen de 
maximale bouwhoogte (10 meter) vastgelegd. Verder zijn, voor de wonin-
gen die zijn voorzien van een kap, ook voorschriften voor de dakhelling op-
genomen. 
 
Vanuit ruimtelijke overwegingen, is het bij deze typen woningen niet ge-
wenst dat bij de woningen losse bijgebouwen worden gerealiseerd. Daarom 
is op de kaart een gebied aangegeven waar aan- en uitbouwen en bijge-
bouwen mogen worden gerealiseerd. De bouwvoorschriften (hoogte en 
dakhelling) hiervoor komen weer overeen met de voorschriften in de ove-
rige “Woondoeleinden”-bestemmingen. 
 
Woondoeleinden 6 
 
Deze bestemming is specifiek afgestemd op de boerderijvorm (hoogte 12 
meter, voorzien van een kap met een helling tussen de 30° en 60°) en be-
slaat dan ook alle woonboerderijen in het plangebied. Deze zijn veelal en 
rond de kern Hempens-Teerns te vinden.  
Eén van de boerderijen heeft nu, naast een woonfunctie, nog de functie 
van stalhouderij annex manege. Dit is door middel van een aanduiding op 
de plankaart aangegeven.  
Verder is van enkele boerderijen de bouwvorm waardevol. Deze hebben de 
aanduiding “karakteristiek” gekregen op de plankaart. In de voorschriften is 
hiervoor opgenomen dat de hoofdvorm niet mag worden aangetast.  
Verder is in de voorschriften bepaald dat er maximaal 2 woningen aanéén 
mogen worden gebouwd. Deze regeling is van toepassing op de locatie 
van één voormalige boerderij aan de Nauwe Greuns, waar vier nieuwe wo-
ningen zijn gebouwd. Deze (halfvrijstaande) woningen zijn binnen het gel-
dende bebouwingsvlak van de boerderij gerealiseerd en sluiten qua maat-
voering aan bij de bouwvorm van een boerderij.  
Bij de boerderijen mogen ook aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden 
gerealiseerd. De bouwvoorschriften hiervan sluiten aan bij onder andere de 
bestemming “Woondoeleinden 2”. 
 
Woondoeleinden 7 
 
Deze bestemming heeft betrekking op één van de schiereilanden, centraal 
in fase 3 van Zuiderburen gelegen. Binnen deze bestemming wordt zowel 
de bouw van ‘drijvende’ woningen (waterwoningen) als van reguliere wo-
ningen mogelijk genaakt. Uitgegaan is van (vrijstaande) woningen in drie 
bouwlagen met een platte afdekking. Bij de drijvende woningen mogen 
slechts in zeer beperkte mate bijgebouwen worden gerealiseerd.  
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Aan- en uitbouwen zijn, in verband met het ruimtelijk beeld, niet toege-
staan. Dit omdat de woningen op het water worden gebouwd en derhalve 
weinig erf zullen krijgen. Er is daardoor ook minder ruimte voor bijgebou-
wen. 
 
Woondoeleinden 8 
 
Op de kop van de Suder Stienplaat wordt voorzien in woningen met een 
meer bijzondere (en hogere) bouwvorm om hier een soort ‘landmark’ te re-
aliseren. Van de in de oorspronkelijke bouwplannen gedachte bouw van 
appartementen is derhalve afgestapt nadat was gebleken dat deze appar-
tementen niet door de markt zouden worden afgenomen. Er wordt nu ge-
dacht aan een blok grondgebonden woningen dat als één bebouwingswand 
naar het water is gericht. Bij de woningen wordt gestreefd naar een eigen 
ligplaats voor een boot, ofwel bij de woningen of op het perceel zelf ofwel in 
de vorm van een haventje aan de achterzijde van de woningen. Er wordt 
gedacht aan woningen in 4 bouwlagen. De kapvorm van de woningen is 
vrij. De woningen zullen naar verwachting aan de achterzijde worden ont-
sloten via een gezamenlijk pad/woonstraatje dat weer aansluit op de Suder 
Stienplaat. Verder zijn ook bij deze woningen weer aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen toegestaan, overeenkomstig de regeling zoals onder meer in 
de bestemming “Woondoeleinden 2” is opgenomen. 
 
Tuin 
 
Door de aanwezigheid van gebouwen direct grenzend aan de openbare 
ruimte, ontstaat een rommelig en te volgebouwd straat- en bebouwings-
beeld.  
Dit is voornamelijk een gevolg van de bouw van aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen aan de voor- of (met name in hoeksituaties) zijkant van een wo-
ning. Om dit te voorkomen is de bestemming “Tuin” opgenomen.  
Deze bestemming is gelegd op basis van de volgende uitgangspunten: 
 op een voorerf van een woning mogen geen aan- en uitbouwen en bij-

gebouwen vóór de voorgevel of, aan weerszijden van de woning, in het 
gebied vóór de denkbeeldige lijn op 1,00 meter achter de voorgevel 
worden gebouwd; 

 op zijerven die direct grenzen aan de openbare ruimte mogen geen 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd; 

 op achtererven van woningen mogen aan- en uitbouwen en bijgebou-
wen worden gebouwd. 

Binnen deze bestemming is de bouw van gebouwen (met uitzondering van 
erkers) niet toegestaan. Om toch nog enige flexibiliteit te bieden, is het wel 
toegestaan om, binnen de bestemming “Tuin”, een hoofdgebouw te voor-
zien van een erker met een maximale diepte van 1,50 meter, waarbij overi-
gens ook een relatie met de diepte van de tuin wordt gelegd. Tenslotte 
wordt hierbij ook een relatie met de breedte en hoogte van de gevel van de 
woning gelegd. Omdat veel van de tuinen aan water grenzen, zijn aanleg-
gelegenheden ook toegestaan binnen de bestemming. 
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Tuin - Buitenplaats 
 
De gemeenschappelijke tuin, welke behoort tot één van de buitenplaatsen, 
grenzend aan de Nauwe Greuns, is vanwege het afwijkende karakter van 
de reguliere bestemming “Tuin” onder de gelijknamige bestemming ge-
bracht. Daar waar de bestemming “Tuin” een regeling treft voor voortuinen 
en zijtuinen met een mogelijkheid voor erkers, voorziet deze bestemming in 
een gemeenschappelijke tuin ten behoeve van de woningen aan de buiten-
plaats. Gebouwen zijn hier niet toegestaan. Wel mag een deel van de tuin 
worden benut voor de aanleg van een recreatieve voorzieningen, zoals een 
privézwembad of –tennisbaan. Ook is rekening gehouden met de realise-
ring van een insteekhaventje ten behoeve van aanleggelegenheid voor ei-
gen boten.  
 
Woongebouw  
 
Deze bestemming betreft de woongebouwen langs het Van Harinxmaka-
naal. De woongebouwen in het plangebied zijn in hoofdzaak bedoeld voor 
de woonfunctie. Wel wordt op de onderste (half verdiepte) verdieping ruim-
te geboden aan de parkeerfunctie. Maar ook deze functie staat ten dienste 
van het wonen. 
 
Het betreft hier woongebouwen met ofwel een plat dak ofwel een kap. Voor 
alle woongebouwen is de maximale goot- en nokhoogte op de kaart weer-
gegeven. Het bouwvlak bepaalt de locatie van de woongebouwen. Omdat 
er binnen de woongebouwen al wordt voorzien in bergingen, is de bouw 
van losse bijgebouwen niet toegestaan. 
 
Woongebied 
 
Deze bestemming heeft, in tegenstelling tot de voorgaande woonbestem-
mingen, een globaal karakter. De bestemming is gelegd op de buitenplaat-
sen, waarvan de concrete inrichting nog niet bekend is. De uitgangspunten 
die gelden voor de buitenplaatsen zijn vertaald in deze bestemming. 
Zo moet er hier meer grootschalige bebouwing worden gerealiseerd die 
recht doet aan het idee van de buitenplaats. De hoofdgebouwen mogen 
dan ook 10 meter hoog zijn. Of de uiteindelijke bouwvorm dan in 3 lagen 
met een platte afdekking of in 2 lagen met een kap wordt uitgevoerd, is niet 
vastgelegd. Verder is per buitenplaats het maximaal aantal woningen vast-
gelegd. Indien er sprake is van zorgwoningen geldt dit maximale aantal 
niet. 
Tenslotte geldt ook hier dat de bouw van aan- en uitbouwen en bijgebou-
wen is toegestaan. De regeling hiervoor komt overeen met de regeling zo-
als die ook in bijvoorbeeld de bestemming “Woondoeleinden 2” is opgeno-
men.  
In Buitenplaats 1 is naast de mogelijkheid voor grondgebonden woningen 
of woongebouwen eveneens de mogelijkheid opgenomen voor een klein-
schalig zorgcentrum (verpleeghuis).  
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Woonschepenhaven 
 
Ten Zuiden van Hempens-Teerns is een woonschepenhaven aanwezig. 
Vanwege de bijzondere ruimtelijke kenmerken, heeft deze haven een 
aparte bestemming gekregen.  
De woonschepen dienen binnen het gebied te liggen dat valt binnen het 
bestemmingsvlak. Bij de woonschepen zijn op de oever ook bijgebouwen 
aanwezig. Hiervoor is op de plankaart een aanduiding “oever” opgenomen. 
Er mogen hier, om een te volgebouwd beeld te voorkomen, 2 bijgebouwen 
per woonschip worden gebouwd, met een maximale hoogte van 3,5 meter 
en een gezamenlijke oppervlakte van 30 m². In deze bijgebouwen mag niet 
worden gewoond. 
 
Gemengde doeleinden 
 
Deze bestemming betreft de combinatie van diverse functies aan de in-
valsweg naar Zuiderburen. Op dit moment zijn hier een supermarkt, een 
bankloket en een apotheek aanwezig. De supermarkt heeft nog uitbrei-
dingsruimte nodig en er wordt hier voorzien in de vestiging van (eet)horeca 
en mogelijk een kinderopvang. In de bestemming worden dan ook de func-
ties detailhandel, (maatschappelijke) dienstverlening en horeca toegestaan, 
ofwel afzonderlijk van elkaar ofwel in combinatie met elkaar binnen één 
pand.  Vlakbij dit gebouw is ook een nutsgebouwtje aanwezig. Ook dit is in 
de bestemmingsomschrijving opgenomen. 
 
Het bouwvlak geeft de locatie van zowel het huidige gebouw aan, alsook 
de locatie van een uitbreiding daarvan of een nieuw te bouwen losstaand 
pand. De maximale bouwhoogte van is op de plankaart aangegeven.  
 
Doeleinden van dienstverlening 
 
Langs de Drachtsterweg wordt op een vijftal locaties voorzien in de vesti-
ging van een kantoor of een ander dienstverlenend bedrijf of instelling. De-
ze locaties zijn bestemd als “Doeleinden van dienstverlening”.  
Op dit moment zijn hier een advocatenkantoor, een accountantskantoor, 
een deurwaarderskantoor en een huisartsenpraktijk met apotheek en labo-
ratorium aanwezig. Op dit moment  wordt nog een pand voor een deur-
waarderskantoor gebouwd en twee locaties zijn nog beschikbaar.  
De bestemming staat, in verband met mogelijke overlast naar de woonom-
geving, uitsluitend dienstverlening en op een tweetal locaties maatschap-
pelijke functies toe. De maatvoeringen binnen deze bestemming zijn we-
derom afgestemd op de bestaande c.q. gewenste bouwvorm van de pan-
den.  
De bouwvlakken bepalen de plaats van de gebouwen en op de kaart wordt 
de maximale bouwhoogte aangegeven. Dit evenwel met de beperking dat 
binnen elk bouwvlak, de maximale oppervlakte van de gebouwen maximaal 
1.000 m² mag zijn. 
Aangezien de panden vanaf de Drachtsterweg goed zichtbaar moeten blij-
ven, is (in de bestemming “Bos”) geregeld dat in de zones aan de voorzijde 
van de kantoorpanden geen opgaande beplanting zal worden aangebracht. 
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Maatschappelijke doeleinden 1  
 
Ten zuiden van de tweede fase van Zuiderburen is, aan de Glinswei, een 
cluster van maatschappelijke voorzieningen aanwezig c.q. voorzien. Er is 
op dit moment al een basisschool gevestigd op deze locatie met daaraan 
grenzend een multifunctioneel centrum. Verder wordt aan de oostzijde van 
de school in een nieuwe schoolgebouw voorzien, alsmede een nieuw com-
plex voorzien waarin ruimte is voor zorgvoorzieningen en 
(zorg)appartementen. 
Verder is het dorpshuis te Hempens binnen deze bestemming geregeld. 
 
Al deze voorzieningen zijn op de plankaart in een bouwvlak aangegeven. 
De hoogte van de gebouwen is op de plankaart ook aangegeven.  
Er bestaat een uitwisselbaarheid tussen de verschillende soorten maat-
schappelijke functies binnen deze bestemming. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat ook de school zou kunnen uitbreiden naar de naastgelegen bouwvlak-
ken wanneer één van de hier voorziene functies uiteindelijk niet zou wor-
den gerealiseerd.   
Uitzondering op deze uitwisselbaarheid wordt gevormd door de woonfunc-
tie, die niet overal binnen de bestemming is toegestaan. Daarom is op de 
plankaart aangeduid waar de woonfunctie zal worden ondergebracht. 
 
Maatschappelijke doeleinden 2 
 
In de kern Hempens-Teerns is een kerk met begraafplaats aanwezig. Deze 
kerk wordt (tevens) gebruikt als verenigingsgebouw. De bestemming is 
specifiek op deze functies afgestemd (religieuze en sociaal-culturele doel-
einden). De functie van buurthuis zou enige geluidsoverlast naar de omge-
ving kunnen opleveren. Daarom is ervoor gekozen om dit gebouw apart te 
bestemmen, los van de functies die onder “Maatschappelijke doeleinden 1” 
vallen. Vanwege het sociale belang van deze functie, en het feit dat er 
geen klachten over overlast bekend zijn, blijft deze functie ook in de toe-
komst gewoon toegestaan.  
 
De bouwvorm van de kerk is vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol en 
heeft daarom de aanduiding “karakteristiek” gekregen op de plankaart. In 
de voorschriften is hiervoor opgenomen dat de hoofdvorm niet mag worden 
aangetast 
 
De locatie en de bouwhoogte van de kerk is, conform de huidige situatie, 
vastgelegd door/in het bouwvlak op de plankaart. De begraafplaats is via 
een aanduiding op de plankaart aangegeven. 
 
Bedrijfsdoeleinden 
 
De bestemming “Bedrijfsdoeleinden” betreft het loonbedrijf in Hempens-
Teerns dat daar al sinds jaar en dag aanwezig is. Het bedrijf ligt temidden 
van woningen zodat het gebied als een “rustig woongebied” kan worden 
aangemerkt. Op basis hiervan is het uitgangspunt dat bedrijvigheid hier 
geen overlast naar de woonomgeving mag veroorzaken.  
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Dit houdt in dat slechts bedrijven die vallen binnen de milieucategorie 1 van 
de VNG Basiszoneringslijst (zie de bijlage bij de voorschriften) en daarmee 
vergelijkbare bedrijven (zoals dienstverlenende bedrijven en/of instellingen) 
zijn toegestaan.  
 
Het loonbedrijf valt echter in milieucategorie 3. Omdat het een bestaand 
bedrijf betreft, wat hier al sinds lange tijd aanwezig is en geen klachten op-
levert, blijft het bedrijf op deze locatie toegestaan. Dit is geregeld door mid-
del van de aanduiding “loonbedrijf toegestaan”.  
Echter, mocht het bedrijf worden beëindigd of vertrekt het naar elders, dan 
is het, in verband met aangescherpte milieu-eisen, niet gewenst dat een 
bedrijf uit een hogere milieucategorie dan 1 hier wordt gevestigd.  In dat 
geval hebben Burgemeester en Wethouders dan ook de mogelijkheid om 
de betreffende aanduiding van de plankaart te verwijderen, zodat weer 
slechts bedrijven uit categorie 1 zijn toegestaan.  
 
Verkooppunt van motorbrandstoffen 
 
Deze bestemming is gelegd op het aan de Drachtsterweg gelegen tanksta-
tion. De bebouwingshoogte is afgestemd op de bestaande gebouwen. 
Voorts zijn die gebouwen middels een bouwvlak op de plankaart vastge-
legd. Het bestemmingsplan voorziet in een bepaling dat de kiosk slechts 
voor een beperkte oppervlakte gebruikt mag worden voor goederen in de 
‘food-sector’, de zogenaamde kruidenierswaren. Op deze wijze wordt voor-
komen dat ter plaatse een mini-supermarkt ontstaat. Een dergelijke ontwik-
keling naar mini-supermarkten bij benzineverkooppunten wordt niet wense-
lijk geacht.  
Het tankstation verkoopt ook LPG. In het kader van externe veiligheid moet 
bij dergelijke tankstations worden gekeken naar de risicocontouren vanaf 
het LPG-vulpunt. In het onderhavige bestemmingsplan is er echter in het 
geheel geen bebouwing en daarmee kwetsbare functies, in de buurt van 
het tankstation aanwezig. Het bestemmingsplan biedt hier ook geen moge-
lijkheden toe. Ook de plannen voor het gebied aan de westzijde van het 
plangebied (De Zuidlanden) voorzien hier niet in bebouwing, maar in de 
aanleg van water. 
Er bestaat vanuit externe veiligheid dan ook geen noodzaak tot het vast-
leggen van risicocontouren in het bestemmingsplan.  
 
Watersportbedrijf 
 
Aan de Nauwe Greuns zijn twee watersportbedrijven in elkaars nabijheid 
gelegen. Het gaat om een jachthaven en een stallings- c.q. verhuurbedrijf.  
Verder is deze bestemming van toepassing op het temidden van het bos  
aan de Hempenser Wielen gelegen bedrijf. Dit betreft een bedrijf in op-
slag/stalling van boten met daarbij, ondergeschikt, ook kleinschalige repa-
raties aan boten. De keuze voor deze bestemming voor laatstgenoemd be-
drijf heeft te maken met het feit dat de gemeenteraad heeft ingestemd met 
uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten met een jachthaven van maximaal 20 
ligplaatsen. 
Bij alledrie bedrijven is één bedrijfswoning aanwezig.  
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De bestemmingsbepalingen maken alleen de hiervoor genoemde bedrijven 
mogelijk. Wel wordt de mogelijkheid geboden voor ondergeschikte horeca-
voorzieningen.  
Zowel de bedrijfswoningen als de bedrijfsgebouwen moeten in een bouw-
vlak worden gerealiseerd.  De maatvoering (goothoogte van 5 meter en 
bouwhoogte van 15 meter) zijn afgestemd op de mogelijkheid voor het stal-
len van boten.  
Het is, door middel van het toepassen van een vrijstellingsbevoegdheid, 
mogelijk om een tweede bedrijfswoning te realiseren. Dat moet dan wel 
vanuit bedrijfstechnische of bedrijfseconomische redenen worden gemoti-
veerd. Verder moet worden voldaan aan de maatvoering voor de bedrijfs-
woning, zoals die in de vrijstellingsbepalingen is opgenomen.  
 
Recreatieve doeleinden 1 
 
Tussen de twee watersportbedrijven aan de Nauwe Greuns ligt nog een 
(kleinschalig) campingbedrijf, dat is bestemd als “Recreatieve doeleinden 
1”. De gronden mogen worden gebruikt voor standplaatsen voor kampeer-
middelen (zowel tenten, toer- als stacaravans). Verder is er ruimte voor 
dagrecreatieve voorzieningen en een gebouw waarin een receptiekantoor, 
een winkelfunctie, sanitaire voorzieningen, een kantine en een dienstwo-
ning voor de beheerder van de camping in is ondergebracht. De bouwvoor-
schriften voor dit gebouw (goothoogte 5 meter en bouwhoogte 12 meter) 
zijn afgestemd op de huidige situatie.  
 
Recreatieve doeleinden 2 
 
Deze bestemming is gelegd op Hiddema State, in het zuidelijke deel van 
het plangebied. Hier zijn diverse recreatieve functies aanwezig, zoals een 
camping, trekkershutten, dagrecreatieve voorzieningen, een stalhoude-
rij/manege, een winkel, dienstverlenende functies, een kantine, sanitaire 
voorzieningen, een dienstwoning en gebouwen voor onderhoud en beheer. 
De bestemming maakt al deze functies mogelijk.  
De locatie van deze verschillende functies is niet vastgelegd, zodat deze in 
principe over het perceel zouden kunnen schuiven.  
Hierbij dient, op grond van milieuwetgeving, bij bepaalde functies (de cam-
ping bijvoorbeeld) wel een bepaalde afstand tot de nabijgelegen voorziene 
woonfunctie (twee buitenplaatsen) te worden aangehouden. Dit wordt ook 
door de milieuvergunning geregeld. 
De locatie van de gebouwen is door verschillende bouwvlakken op de 
plankaart (afgestemd op de huidige situatie) vastgelegd. De maximale 
hoogte van de gebouwen wordt ook op de kaart in de bouwvlakken aange-
geven.  
 
Agrarische bedrijfsdoeleinden 
In het plangebied is nog één agrarisch bedrijf aanwezig. Naast het gebruik 
van de gronden voor de uitoefening van één grondgebonden agrarisch be-
drijf, is hier ook een bedrijfswoning toegestaan.  
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Alle gebouwen, dus ook de bedrijfswoning, moeten in het bouwvlak worden 
gesitueerd. De toegestane bouwhoogte is in het bouwvlak op de plankaart 
aangegeven.  
 
Er mogen, vanuit ruimtelijke overwegingen, geen kassen, tunnelkassen of 
torensilo’s worden opgericht.   
 
Voor overige silo’s, voor platen of bassins geldt eveneens dat deze in het 
bouwvlak moeten worden gebouwd. De hoogte van (deze en andere) 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 meter bedragen. 
 
Bij de bedrijfswoning zijn, evenals bij reguliere woningen ook aan- en uit-
bouwen en bijgebouwen toegestaan. De bouwvoorschriften hiervoor zijn 
ook gebaseerd op de bouwvoorschriften voor aan- en uitbouwen en bijge-
bouwen bij reguliere woningen. 
 
Om te voorkomen dat de gronden en gebouwen voor andere doeleinden 
dan een grondgebonden agrarisch bedrijf worden benut, zijn enkele ge-
bruiksbepalingen opgenomen. Zo mogen de gronden onder andere niet 
worden gebruikt voor een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, mag er 
geen stalling van niet-agrarische producten of voertuigen plaatsvinden, is 
detailhandel of logiesverstrekking niet toegestaan, etc. 
 
Sport- en recreatieve doeleinden 
 
Deze bestemming ligt op het sportterrein in Hempens / Teerns. Het daarbij-
behorende dorpshuis is vanwege het multifunctionele karakter geregeld 
binnen de bestemming “Maatschappelijke doeleinden 1”. Binnen deze be-
stemming zijn uitsluitend gebouwtjes ten behoeve van het onderhoud en 
beheer mogelijk. Verder voorziet de regeling in de ‘hogere’ bouwwerken, 
zoals ballenvangers. 
 
Nutsdoeleinden 
 
In het plangebied zijn diverse nutsgebouwtjes aanwezig. Het oprichten van 
nutsgebouwtjes met een oppervlakte van maximaal 15 m² en/of een hoogte 
van maximaal 3 meter is, in iedere bestemming toegestaan. Deze kunnen 
namelijk bouwvergunningsvrij worden opgericht.  
Nutsgebouwtjes met een grotere inhoud zijn daarom apart onder de be-
stemming “Nutsdoeleinden” gebracht.  
 
(Agrarische) cultuurgrond 
 
Op die gronden in het plangebied die nog agrarisch (weiland of grasland) in 
gebruik zijn, en waar dus geen gebouwen zijn toegestaan, is de bestem-
ming “(Agrarische) cultuurgrond” gelegd.  
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Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn wel toegestaan, tot een hoogte 
van 5 meter. Om de agrarische functie van de gebieden te beschermen, is 
bepaald dat de gronden niet voor opslag van materialen, niet ten behoeve 
van stalling van voertuigen of voor het storten van afval, niet als kampeer-
terrein en niet ten behoeve van een seksinrichting mogen worden gebruikt. 
 
Bos 
 
In het plangebied zijn grote stukken bos aanwezig. Dit bos is grotendeels 
aangeplant in het kader van de aanleg van de wijk Zuiderburen. Zo is tus-
sen de tweede en de derde fase een groot bosgebied gerealiseerd en heeft 
langs de Drachtsterweg bosaanplant plaatsgevonden (uitgezonderd de 
voorterreinen van de hier aanwezige of zich te vestigen kanto-
ren/bedrijven).  
Echter, ook een groot deel van de Froskepôlle bestaat uit, en is ook be-
stemd als bosgebied. 
Vanwege de recreatieve functie van de bosgebieden, zijn binnen deze be-
stemming ook paden toegestaan. Ten behoeve van onderhoud en beheer 
zijn gebouwen toegestaan.  
In het bosgebied van de Froskepolle is bovendien ruimte gereserveerd voor 
het organiseren van niet-permanente evenementen. Ten behoeve van dit 
‘evenemententerrein’ kunnen een aantal permanente gebouwen worden 
opgericht. Deze bebouwings- en gebruiksmogelijkheden waren overigens 
min of meer ook mogelijk in het vorige bestemmingsplan, waar aan het ge-
bied een recreatieve bestemming was toegekend. Voor wat betreft de 
eventuele bouwwerken die worden opgericht ten behoeve van een bepaal-
de festiviteit of een bepaald evenement zal, gelet op het tijdelijke karakter 
ervan, een tijdelijke vrijstelling noodzakelijk zijn: het bestemmingsplan 
voorziet hier dus niet een regeling.  
Het al of niet toestaan van een bepaald evenement of een bepaalde festivi-
teit wordt aan de Algemene Plaatselijke Verordening overgelaten. 
 
Verder is op een aantal locaties een gemaaltje aanwezig. Deze zijn op de 
plankaart aangeduid. 
Voor al deze gebouwen zijn afzonderlijke bouwvoorschriften opgenomen 
binnen deze bestemming. 
 
Aan de oostzijde van het plangebied, aan het Van Harinxmakanaal, is te-
midden van het bosgebied een “pitch and putt”-voorziening, met bijbeho-
rende horecafunctie en voorzieningen als het parkeerterrein gerealiseerd. 
Ook deze (openlucht) recreatieve functie is aangeduid binnen de bestem-
ming “Bos”. 
 
Voor zowel het eerder genoemde bedrijf als de pitch and putt-voorziening 
zijn de situerings- en bebouwingsbepalingen (hoogtes op de plankaart aan-
gegeven) afgestemd op de huidige bebouwingsvorm. 
Bij de bouwvoorschriften voor de pitch and putt-voorziening is bovendien 
rekening gehouden met een aan te houden afstand tot het water, in ver-
band met de functie van het Van Harinxmakanaal als belangrijke vaarroute. 
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Groenvoorzieningen 
 
In het plangebied is, naast bos, ook behoorlijk wat groen aanwezig. Het uit-
gangspunt is om dit aanwezige groen (zoveel mogelijk in de huidige vorm) 
te behouden, om zo de woonomgeving aantrekkelijk te houden. Het aan-
wezige groen is daarom vastgelegd met de bestemming “Groenvoorzienin-
gen”. Ontwikkelingen die het groen kunnen aantasten, zijn zoveel mogelijk 
beperkt. De bouw van gebouwen wordt daarom niet toegestaan.  
Speelvoorzieningen zijn wel toegestaan. 
 
Natuurgebied 
 
Deze bestemming is gelegd op een deel (het niet-recreatief gebruikte deel) 
van de Froskepôlle en op een gebied in het zuidoosten van het plangebied 
dat van groot belang is voor (weide)vogels. De gronden zijn nadrukkelijk 
bestemd voor de natuurfunctie, waarbij de instandhouding en de verster-
king van de landschappelijke en natuurlijke waarden nadrukkelijk worden 
genoemd. De gronden mogen daarom nadrukkelijk niet recreatief (bijvoor-
beeld als kampeerterrein) of als opslagplaats of als stortplaats worden ge-
bruikt. Er zijn alleen gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud toe-
gestaan. Hiervoor zijn specifieke bouwvoorschriften opgenomen. 
 
Verkeersdoeleinden 
 
Enkele wegen in het plangebied hebben een belangrijke verkeersontslui-
tende functie. Het gaat hierbij om de Drachtsterweg, Het Hop, de Foude-
ring, het Langesân en, voor de ontsluiting van Goutum, de Tearnserdyk. Op 
de hier genoemde wegen staat de verkeersfunctie centraal.  
De inrichting van deze wegen is hier ook op afgestemd. Vanwege dit dui-
delijke verschil met de overige woonstraten in het plangebied, hebben deze 
wegen de bestemming “Verkeersdoeleinden” gekregen. Op de gronden 
binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.  
 
De inrichting van de wegen, dus de ligging van de rijstroken, is vastgelegd 
middels dwarsprofielen op de plankaart. Middels een vrijstelling kan van 
deze dwarsprofielen worden afgeweken, mits de geluidssituatie (voor de 
nabijgelegen woningen) hierdoor niet wezenlijk verandert. 
 
Verkeers- en verblijfsdoeleinden 
 
De overige wegen, straten en paden in het plangebied zijn aangeduid als 
verblijfsgebied. Deze woonstraten zijn daarom als “Verkeers- en verblijfs-
doeleinden” bestemd. Behalve de woonstraten omvat deze bestemming 
ook pleinen, voet- en fietspaden en parkeer- en groenvoorzieningen. Ook 
de toegangswegen/lanen tot de buitenplaatsen vallen onder deze bestem-
ming. Op de gronden binnen deze bestemming mogen geen gebouwen 
worden gebouwd.  
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Vaarweg 
 
Het Van Harinxmakanaal en de Nauwe Greuns een vaargeul in de water-
partij aan de oostzijde van het plangebied die het Van Harinxmakanaal met 
de Nauwe Greuns verbindt, zijn bestemd als “Vaarweg”.  
 
De functie die deze wateren voor de scheepvaart vervullen, is zodanig van 
belang dat dit water de specifieke bestemming “Vaarweg” heeft gekregen. 
Naast de functie als vaarweg zijn de gronden onder andere ook bestemd 
voor oeverbeschoeiing.  
Het al dan niet mogen gebruiken van de gronden als ligplaats voor schepen 
zal via de Provinciale Vaarwegenverordening moeten worden geregeld. In 
het bestemmingsplan is hiervoor dan ook geen specifieke regeling opge-
nomen. 
Binnen de bestemming is middels een aanduiding ”brug toegestaan” de lo-
catie vastgelegd van de brug in de Drachtsterweg over het Van Harinxma-
kanaal.  
 
In beperkte mate (maximaal 20 m²) zijn verder nog gebouwen ten behoeve 
van de bediening van kunstwerken, zoals bruggen, toegestaan. De maat-
voering van deze gebouwen dient te voldoen aan de bebouwingsbepalin-
gen in de voorschriften. Het aanleggen van steigers of hiermee vergelijk-
bare bouwwerken, is alleen dan toegestaan wanneer de doorvaart voor de 
scheepvaart niet belemmerd wordt. Remmingwerken worden uiteraard wél 
toegestaan.  
  
Oeverbeschoeiing mag maximaal 40 cm hoog worden aangebracht. Mid-
dels een vrijstelling mag dit, wanneer het nodig is in verband met de be-
scherming van de oevers, verhoogd worden tot 60 cm. Het realiseren van 
dagrecreatieve voorzieningen en het vergraven van oevers leiden tot een te 
sterke recreatieve druk of hebben een dermate beperkende invloed op de 
functie van de vaarweg, dat hiervoor een aanlegvergunning van Burge-
meester en Wethouders nodig is. 
 
Water 
 
In het plangebied is op grote schaal water aanwezig. Naast de grote water-
partijen ten zuidwesten van Hempens-Teerns en ten oosten van de derde 
fase zijn er ook temidden van de woongebieden verschillende waterpar-
tijen, sloten en vaarten aanwezig. Deze zijn bestemd als “Water”. Ze zijn 
van groot belang voor de waterhuishouding en dragen in sterke mate bij 
aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het is daarom van belang de 
waterstructuur te beschermen.  
 
Er mogen dan ook geen gebouwen worden gebouwd. Naast waterlopen en 
waterpartijen vallen ook oevers en bouwwerken zoals bruggen, dammen en 
duikers binnen de bestemming. 
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De bouw van steigers in het water is toegestaan. Deze mogen maximaal 2 
meter hoog zijn. Voor de hoogte van oeverbeschoeiingen is eveneens een 
specifieke regeling opgenomen. Voor de overige bouwwerken geldt een 
maximale hoogte van 5,00 m.  
 
Het dempen of verleggen van waterlopen en het vergraven van oevers 
heeft een dermate grote invloed op de water- en groenstructuur dat ze niet 
zonder een vergunning van Burgemeester en Wethouders zijn toegestaan. 
Het is tenslotte ook alleen toegestaan om het water als ligplaats voor 
woonschepen te gebruiken, als daarvoor een aanduiding op de plankaart is 
opgenomen.  

5.   3. Dubbelbestemmingen 

Archeologisch aandachtsgebied 
 
Op grond van het door bureau Raap en bureau ARC verrichtte onderzoek 
naar archeologische waarden in het plangebied, zijn een negental locaties 
aangegeven als “archeologisch waardevol”. De begrenzing van de betref-
fende gebieden is overigens afgestemd op de zogenaamde AMK-gebieden, 
welke ruimer zijn dan de gebieden die feitelijk zijn onderzocht. Ter verdui-
delijking is op de kaart aangegeven waar de gebieden liggen die feitelijk 
onderzocht zijn. De juridische consequenties zijn voor beide gebieden het-
zelfde. 
Bij ingrepen in deze gebieden moet namelijk aandacht zijn voor archeolo-
gie. De dubbelbestemming is dan ook op deze negen locaties gelegd en 
staat in principe geen grondingrepen dieper dan 30 cm toe zonder een aan-
legvergunning. Op deze manier wordt voorkomen dat de grond wordt ge-
roerd en dat er archeologische waarden worden verstoord of beschadigd. 
Verder is een specifieke bouwregeling opgenomen voor deze locaties met 
betrekking tot het realiseren van bouwwerken met een grotere oppervlakte 
dan 50 m². 
 
Hoogspanningsleiding 
 
Dwars door/over het plangebied loopt een hoogspanningsleiding. In ver-
band met veiligheidseisen, is het niet toegestaan om onder deze leidingen 
te bouwen. Met de dubbelbestemming “Hoogspanningsleiding” wordt de 
bebouwingsvrije zone op de plankaart vastgelegd. Alleen in overleg met de 
beheerder van de hoogspanningsleiding is het plaatsen van bouwwerken 
(geen gebouwen zijnde) toegestaan. Hiervoor is een vrijstelling opgeno-
men.  
 
Leidingen 
 
In het plangebied zijn enkele leidingen aanwezig, waaronder een hoofdgas-
transportleiding (I), een rioolpersleiding (II) en een hoofdwaterleiding (III). 
Naast de op de kaart aangegeven bebouwingsvrije strook per leiding geldt 
voor een gastransportleiding een risicoafstand. 
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Alleen in overleg met de leidingbeheerder is het plaatsen van bouwwerken 
(geen gebouwen zijnde) toegestaan. Hiervoor is een vrijstelling opgeno-
men. 
Voor wat betreft de rioolpersleiding is op te merken dat het volledige tracé 
vanuit de wijk Aldlân onder het Van Harinxmakanaal de wijk Zuiderburen 
binnenkomt. Deze ligt tot de straat De Lauwers zodanig diep in de grond 
dat hiervoor de bebouwingsvrije afstand niet relevant is. Het tracé is voor 
wat betreft dit deel dan ook niet op de plankaart aangegeven.  
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat volgens artikel 9 lid 2 van het Besluit op de ruimtelijke orde-
ning de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van 
een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid vindt de ge-
meente Leeuwarden dat belangenorganisaties dienen te worden betrokken 
bij de voorbereiding van het Bestemmingsplan Leeuwarden – Hempens 
Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle. Deze organisaties hebben in het kader 
van het vooroverleg gereageerd op de gemeentelijke beleidsvoornemens 
zoals neergelegd in dit bestemmingsplan. In dezelfde fase is, overeenkom-
stig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid gegeven tot het 
inspreken op het plan. Tevens is het plan voorgelegd aan de betrokken 
diensten en instanties als bedoeld in het Overleg ex artikel 10 van het Be-
sluit op de ruimtelijke ordening.  
Over alle ingekomen reacties is in hoofdstuk 7 een standpunt bepaald. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft voor een groot deel betrekking op 
een bestaande situatie en omvat dan ook een regeling die conserverend van 
karakter is. Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid ten be-
hoeve van de inzet van gemeentelijke middelen door middel van een cijfer-
matige opzet, is daarmee voor het overgrote deel van het plan niet relevant. 
Het onderhavige bestemmingsplan is voor dat deel in feite een herziening en 
actualisering van vigerende bestemmingsplannen. De toegestane functies 
en de bouwvoorschriften zijn op zowel de vigerende regelingen als op de 
bestaande situatie afgestemd.  
Anders is dit voor de locaties in het plangebied waar ontwikkelingen zijn 
gepland die niet in de vigerende bestemmingsplannen zijn opgenomen.  
Ten aanzien hiervan kan worden vermeld dat de oorspronkelijke exploitatie-
opzet een tekort liet zien. In het kader van de optimalisatie van het plan Zui-
derburen zijn diverse maatregelen voorgesteld om dit tekort te dekken. Zo 
kan gedacht worden aan de wijzigingen in de woningbouwplannen waar-
door uiteindelijk meer woningen in het plangebied worden gerealiseerd dan 
in de oorspronkelijke plannen waren voorzien, de bouw van een zorgcom-
plex met voorzieningen en zorgwoningen op de locatie nabij de school, de 
uitbreidingsmogelijk voor het wijkwinkelcentrum, etc. Met bovenstaande 
maatregelen, wordt het tekort gedekt, zodat het project in economische zin 
uitvoerbaar wordt geacht.  
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7. OVERLEG EN INSPRAAK 

7.   1. Overleg 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden – Hempens 
Teerns/Zuiderburen / Froskepôlle”  is in het kader van het overleg ex artikel 
10 Bro behandeld in de vergadering van de Commissie van Overleg (CvO) 
d.d. 3 augustus 2006. In deze commissie zijn diverse rijksdiensten verte-
genwoordigd. De CvO heeft bij brief van 17 augustus 2006. kenmerk 
0065378 gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Met 
inachtneming van de gemaakte opmerkingen acht de CvO het voorontwerp 
van het bestemmingsplan uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening 
in principe aanvaardbaar. 
Om aan te geven wat het “gewicht” is van die opmerkingen hanteert de 
CvO in dit advies de categorie-indeling, zoals die is omschreven in de pro-
vinciale Handleiding Gemeentelijke Plannen 2000.  
Tevens is het plan gelijktijdig met de inzending  aan de CvO aan andere 
overlegpartners voorgelegd. Naast de nutsbedrijven  is tevens overleg ge-
voerd met het Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie te Zwolle 
en is  KPN en ook KPN Vaste Net inzake eventuele straalverbindingen  in 
de gelegenheid gesteld om op het voorontwerp van het plan te reageren. 
Van deze bedrijven is gereageerd door het Ministerie van Defensie , KPN, 
Gasunie en Vitens Fryslân. 
In het navolgende wordt ingegaan op de inhoud van de ingekomen reac-
ties, welke kort zijn samengevat. In bijlage 5 zijn de volledige overlegbrie-
ven opgenomen. 

7.1.1. Reactie Commissie van Overleg 

1. Algemeen 
In de reactie heeft de CvO gebruik gemaakt van de rubricering naar onder-
werp en, waar nodig, voorzien van een categorieaanduiding. E.e.a. con-
form hetgeen omtrent de rubricering is opgenomen in de Handleiding Ge-
meentelijke Plannen 2000. 
Deze handleiding geeft met betrekking tot de uitkomsten en mogelijke ge-
volgen van het overleg aan, dat de overlegadviezen in drie categorieën 
kunnen worden opgedeeld. 
Categorie 1-opmerkingen betreft harde uitgangspunten. Het betreft strijdig-
heid van (delen van) het bestemmingsplan met rijks- en provinciaal beleid, 
waarvan in beginsel niet via interpretatieruimte en afwijkingsmarges kan 
worden afgeweken. Indien het bestemmingsplan niet met dat beleid in 
overeenstemming wordt gebracht, dreigt het risico van onthouding van 
goedkeuring. 
Categorie 2-opmerkingen betreffen overleg- en discussiepunten. Deze pun-
ten raken delen van het bestemmingsplan die, voor een adequate be-
oordeling in het licht van provinciaal- en rijksbeleid nader toelichting of mo-
tivering behoeven. 
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Daarnaast betreft het plandelen, die in beginsel strijdig kunnen zijn met 
rijks- of provinciaal beleid, doch waaraan op grond van interpretatieruimte 
in dat beleid, respectievelijk de bij dat beleid toegestane afwijkingsmarges, 
in overleg met alle betrokkenen medewerking zou kunnen worden ver-
leend. Ook de mogelijkheid van een eventuele afwijking of herziening van 
rijks- of provinciaal beleid kan in de beschouwing worden betrokken. 
Bij deze categorie behoeft niet op voorhand sprake te zijn van onthouding 
van goedkeuring. 
Categorie 3-opmerkingen tenslotte zijn kwaliteitspunten. Het betreffen over-
legopmerkingen in de “meedenksfeer” ter verhoging van de steden-
bouwkundige, planologische en juridische kwaliteit van het plan. Afgezien 
van incidentele uitzonderingsgevallen bestaat er in beginsel geen risico 
voor onthouding van goedkeuring. Dit kan zich alleen voordoen indien het 
juridische deel van het plan duidelijk en onmiskenbaar in strijd is met de 
wet of het algemeen belang en toepassing daarvan tot onaanvaardbare 
gevolgen zal leiden voor de rechtszekerheid en de rechtsbescherming. 
 
2. Categorie - 2 opmerkingen 
 
Archeologie 
De CvO maakt diverse opmerkingen over het aspect ‘archeologie’ waar 
enerzijds wel in het bestemmingsplan  aandacht aan is besteed door de 
gronden de dubbelbestemming “Archeologisch aandachtsgebied” toe te 
kennen, doch  waar anderzijds  onvoldoende onderzoek naar dit aspect is 
verricht. Uitgegaan is, constateert de CvO van het RAAP-rapport 610. De 
CvO constateert dat de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de 
FAMKE daarvoor niet zijn geraadpleegd. De begrenzing van de archeolo-
gisch waardevolle terreinen, zoals  deze op beide kaarten staan aangege-
ven, is namelijk anders dan die op de RAAP-kaart en de plankaarten. Om-
dat de archeologische kaarten waarschijnlijk niet zijn geraadpleegd, is een 
binnen het bestemmingsplangebied aanwezig en wettelijk beschermd ar-
cheologisch monument aan de aandacht ontsnapt. Voor een zodanig ter-
rein geldt een  ander vergunningenregime (ex art. 11 Monumentenwet), 
dan het aanlegvergunningstelsel dat in  het bestemmingsplan is opgeno-
men. De CvO acht het van groot belang dat de alle archeologisch waarde-
volle terreinen in ieder geval juist op de plankaarten worden aangebracht.  
 
Voorts is de CvO van mening dat op enkele plaatsen nog nader onderzoek 
nodig is.  
Nader karterend onderzoek zal nodig zijn voor de zuidoosthoek van het 
plangebied (het gebied met de nieuwe bestemming “Natuurgebied”); nader 
karterend onderzoek voor de Froskepôlle wordt raadzaam geacht in het 
geval de huidige bestemming “Bos” is, en nódig is in het geval een andere 
bestemming geldt. 
 
Voor een in het dorp Hempens aanwezige archeologisch waardevol terrein 
wordt nader onderzoek raadzaam geacht, te meer nu er hier sprake is van 
een onderliggende en grotere terp. 
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Ook acht de CvO nader onderzoek nodig aan de Suderbuorren, op de 
plaats waar een uitbreiding van de bestemming Recreatieve doeleinden 2 
is voorzien; het gaat hier om een deel van de terpzool van de grotere terp 
alhier (doorlopend naar de voormalige locatie Noppert (noordoost) en het 
Rijksmonument (zuid). Overigens acht de CvO het raadzaam om de gehele 
terpzool aan een waardering te onderwerpen (voorzover deze nog niet is 
onderzocht). 
 
Nader waarderend onderzoek is naar de mening van CvO nodig voor het 
archeologisch terrein aan de Glinswei, dit in westelijk richting gezien de 
nieuwe bestemming tuin. Op grond van dit nader onderzoek moet worden 
uitgemaakt hoe problematisch deze bestemming is. De CvO acht het raad-
zaam ook de rest van het terrein (opnieuw) te onderzoeken; dit om uit te 
maken hoe groot het beschermenswaardige terrein is.  Mocht bijvoorbeeld 
uit het onderzoek blijken dat het voor bepaalde gebieden noodzakelijk is, 
dat er geen activiteiten dan wel beplanting mag voorkomen die dieper 
gaan/gaat dan 30 á 40 cm beneden de huidige maaiveldhoogte, dan moe-
ten er in het betreffende voorschrift adequate bepalingen worden opgeno-
men. 
 
Reactie: De opmerkingen van de CvO betreffen enerzijds gebieden, 

waar een oriënterend onderzoek is gedaan op grond waar-
van de dubbelbestemming “archeologisch gebied” is toege-
kend, en anderzijds zijn er delen van het plangebied, waar 
dat oriënterende onderzoek niet is verricht. De CvO vraagt 
nu om dat onderzoek alsnog te doen, opdat duidelijk wordt 
welke verwachtingswaarde aan die gronden kan worden 
toegekend. De CvO duidt hier o.a. op de uiterste zuidoost-
hoek van het plangebied (Natuurontwikkelingsgebied) en op 
de Froskepolle. Anderzijds adviseert de CvO om nader (kar-
terend) onderzoek te doen in de al bekende archeologische 
gebieden. Dit nadere onderzoek kan tot gevolg hebben dat 
de dubbelbestemming kan worden teruggerooid. 
Aan de hand van deze opmerkingen hebben wij – het be-
stemmingsplan in aanmerking nemend – geconstateerd dat 
de verdere ontwikkeling van Zuiderburen niet afhankelijk is 
van deze archeologische situatie.  In overleg met de ge-
meentelijke archeoloog stellen wij ons op het standpunt dat 
de door de CvO geduide onderzoeken op dit moment niet 
worden geacht en pas in de toekomst, afhankelijk van een 
zich aandienende ontwikkeling, zullen worden uitgevoerd. 
Daarmee zijn we ons bewust dat misschien enkele al toege-
kende dubbelbestemmingen (archeologisch gebied) ruimer 
kunnen zijn gelegd dan strikt genomen (afhankelijk van die 
onderzoeksresultaten) nodig zou zijn geweest. Omdat dit 
geen gevolgen heeft voor de realisering van de primair toe-
gekende bestemming is dit naar onze mening aanvaardbaar.   
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Overigens zullen wij wél nagaan in hoeverre de in het be-
stemmingsplan opgenomen contouren van deze dubbelbe-
stemming aansluiten bij de AMK. Zonodig zal de bestem-
mingsplankaart daarmee in overeenstemming worden ge-
bracht. 
Tenslotte willen we in dit verband opmerken dat een aanleg-
vergunningstelsel, zoals in het bestemmingsplan is opgeno-
men, afdoende moet worden geacht om verstorende bo-
demingrepen aan banden te (kunnen) leggen. Wie zich niet 
aan het bestemmingsplan houdt, pleegt in beginsel een 
strafbaar feit. In (nieuw) artikel 36 (Archeologisch aan-
dachtsgebied) staat aangegeven dat overtreding van het  
desbetreffende bestemmingsplanvoorschrift wordt aange-
merkt als een strafbaar feit in de zin van de Wet op de eco-
nomische delicten.  

 
Vervolgens maakt de CvO enkele opmerkingen over de terp van Pylkwier. 
De CvO merkt op dat de provinciaal archeoloog in een eerder stadium 
ambtelijk al heeft aangegeven, dat het van groot belang is dat deze terp, 
voorzover deze in het bos komt te liggen, niet met bomen moet worden be-
plant, om doorworteling te voorkomen. Voor  de terp Hoek (raapnummer 
65) geldt dit advies ook. 
Overigens constateert de CvO dat de terp van Pylkwier de bestemming 
Tuin toegekend heeft gekregen in plaats van Bos. Die bestemming Tuin 
leent zich slecht voor een combinatie met de dubbelbestemming “Archeolo-
gisch gebied”. Naar de mening van de CvO maakt de bestemming “Tuin” 
het mogelijk, althans sluit die bestemming dat niet uit, dat er activiteiten 
kunnen plaatsvinden die de waarden in de bodem kunnen aantasten. De 
CvO acht het in verband hiermee van belang, dat op de volgende zaken 
wordt ingegaan: 
− De vraag hoe het zit met de eigendom van het gebied met de bestem-

ming Tuin; versnippering van eigendom moet voorkomen worden ten-
einde het doen van archeologisch onderzoek niet onnodig te bemoeilij-
ken; het meest wenselijk acht de CvO dat het eigendom van Tuin bij de 
boerderij komt/blijft. 

− De vraag of de grond alhier ook wordt opgehoogd; dat biedt immers 
meer mogelijkheden om activiteiten in/op de grond toe te staan; het 
moet in ieder geval duidelijk zijn (en in de voorschriften adequaat gere-
geld), dat er geen activiteiten plaatsvinden die dieper dan 30 á 40 cm 
(van de huidige hoogte!) de grond verstoren. 

 
Reactie: In grote lijn kan hier verwezen worden naar onze eerdere re-

actie. Wél kunnen wij in dit geval die reactie aanvullen met 
de opmerking geen bezwaar te hebben tegen het ophogen 
van de gronden. Nu dat door de provinciaal archeoloog 
wordt voorgesteld willen wij daaraan medewerken en de op-
hoging aanbrengen. 
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Tenslotte merkt de CvO over het aspect archeologie op dat in artikel 35 
(archeologisch aandachtsgebied) van de voorschriften alleen een aanleg-
vergunningstelsel is opgenomen. De CvO is van mening dat hieraan nog 
bouwvoorschriften (bouwverbod met vrijstellingsbevoegdheid) dienen te 
worden toegevoegd. In dit verband wijst de CvO naar de brief van Gede-
puteerde Staten van Fryslân d.d. 17 mei 2005, kenmerk 598946. 
 
Reactie:    Het bestemmingsvoorschrift is aangevuld met een bouwverbod. 
 
Verruiming  Van Harinxmakanaal 
Provinciale Staten hebben besloten vast te houden aan een verruiming van 
het Van Harinxmakanaal. Ook is het PVVP in die zin aangepast. Gelet 
hierop is de CvO van mening, dat zowel bij Goutum-Noord als bij Zuiderbu-
ren een bebouwingsvrije zone van minimaal 30 meter dient te worden aan-
gehouden. In dit geval komt deze 30 meter overeen met de huidige be-
heersgrens. De CvO adviseert de plantoelichting, voorschriften en plan-
kaart op dit onderdeel met elkaar in overeenstemming te brengen. 
  
Reactie: Nagegaan zal worden of de voorschriften en de plankaart 

goed op elkaar aansluiten. Zonodig zullen wij die afstem-
ming tot stand brengen c.q. verbeteren.  
Wij tekenen hierbij aan dat recent een persbericht ver-
scheen, waarin aangegeven staat dat de verbreding van het 
Van Harinxmakanaal slechts één van de mogelijkheden is 
om naar/van Harlingen grotere schepen op het binnenwater 
te laten varen.  Of uiteindelijk Provinciale Staten zullen kie-
zen voor de verbreding van het Van Harinxmakanaal is nog 
maar de vraag.  
Niettemin op zich biedt het bestemmingsplan Zuiderburen en 
Hempens/Teerns ruimte om tot verbreding over te kunnen 
gaan. De geprojecteerde c.q. gerealiseerde bebouwing staat 
die verbreding niet in de weg. Daarbij willen wij op zich nog 
wel een keer nagaan of een en ander in de toelichting, voor-
schriften en op de plankaart  met elkaar in overeenstemming 
is. 

 
3. Categorie 3-opmerkingen (kwaliteitspunten) 
 
Algemeen 
De CvO constateert dat het plan geen duidelijke korte opsomming kent van 
wat het plan allemaal aan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, ook in re-
latie tot datgene wat de geldende plannen al mogelijk maken. Her en der 
verspreid wordt dit wel min of meer aangegeven, maar een helder overzicht 
ontbreekt. 
De CvO dringt er op aan alsnog een dergelijke opsomming op te nemen. 
 
Reactie: Aan het verzoek van de CvO is tegemoet gekomen. 
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Bodem 
Over het aspect bodem merkt de CvO op dat op blz. 9 evenals op blz. 
39/40 wordt gesproken over de bodemsituatie. Ten aanzien van de Fros-
kepôlle is aangegeven dat een vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd. 
De CvO adviseert om de resultaten van dat onderzoek op te nemen in de 
toelichting. 
 
Reactie: Aan de suggestie van de CvO is tegemoet gekomen. 
 
Water 
In het plan is wel een waterparagraaf opgenomen, maar geen verwijzing 
naar de uitkomsten van het overleg met het Wetterskip Fryslân. Op dit 
moment – zo constateert de CvO – worden er onderzoeken verricht om te 
komen tot een optimale afstemming tussen ruimtelijke en waterhuishoud-
kundige inrichting. De CvO neemt aan, dat de resultaten van dit onderzoek 
in het plan worden opgenomen. 
  
Reactie: Het plan is mondeling afgestemd met het waterschap. De 

onderzoeken waar de CvO op doelt, omvatten het opmeten 
van kadehoogten. Dit om na te gaan of en zo ja er voorzie-
ningen getroffen moeten worden om bij hogere waterstan-
den te waarborgen dat we “droge voeten” houden. De kades 
c.q. oeverbeschoeiingen in Zuiderburen zijn aangebracht in 
overleg met het waterschap.    

 
Overig 
Op blz. 51 van de toelichting is aangegeven dat er per buitenplaats maxi-
maal 6 woningen mogen worden gebouwd. Dit betreft de bestemming 
“Woongebied”. Het maximum aantal van 6 woningen is echter niet in de 
voorschriften opgenomen. 
 
Reactie: Mede naar aanleiding van inspraakreacties zal het bestem-

mingsartikel “Woongebied” worden aangepast. Het aantal 
toegestane woningen per buitenplaats zal uit de kaart blij-
ken. Op de plankaart zal binnen de bestemming een aan-
duiding worden opgenomen, welke aangeeft hoeveel wonin-
gen maximaal op de betreffende buitenplaats worden toege-
staan. Voor de meeste buitenplaatsen zal het om maximaal 
vijf (5) woningen gaan. In een enkel geval zal dit aantal 
maximaal zes (6) bedragen.  

    
Het op blz. 61 van de toelichting gestelde met betrekking tot de economi-
sche uitvoerbaarheid heeft betrekking op een gebiedje in een ander be-
stemmingsplan (Huizum-Oost). 
 
Reactie: De paragraaf is gecorrigeerd. 
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Op blz. 10 e.v. wordt gesproken over Archeologie. Daarin worden verschil-
lende deelgebieden genoemd, zonder dat precies duidelijk wordt om welke 
gebieden het daarbij gaat. Voor de leesbaarheid (én de planologische be-
oordeling) acht de CvO het raadzaam om een kaartje (of enkele) op te ne-
men, waaruit blijkt wat welk gebiedje is. 
 
Reactie: Naar aanleiding van de beantwoording op de eerdere op-

merkingen van de Commissie is de toelichting op het aspect 
archeologie zodanig aangepast dat deze opmerking achter-
haald is. 

 
De CvO merkt op dat de term “Archeologisch aandachtsgebied” (art. 35 
van de voorschriften) niet aansluit bij de plankaart. Op de plankaart wordt 
de  term “Archeologisch gebied”gebruikt. 
De CvO stelt voor dit (beter) op elkaar af te stemmen 
  
Reactie: Aan deze suggestie van de CvO is tegemoet komen. 
 
De CvO geeft in overweging om de terreinen met raapnummers 76 en 79 
(raaprapport 921) opnieuw te waarderen, ten behoeve van een eenduidig 
oordeel over de omvang en de huidige kwaliteit van beide vindplaatsen. 
 
Reactie: Bedoelde terreinen liggen binnen de bestemming “(Agrari-

sche) cultuurgrond”. Omdat hier geen wijzigingen in gebruik 
worden voorzien zijn die terreinen niet nader onderzocht. Wij  
hebben dan ook niet de intentie alsnog zo’n onderzoek te la-
ten instellen. De toegekende dubbelbestemming “Archeo-
logisch gebied” biedt op zich voldoende bescherming. Vanuit 
een goed ruimtelijke ordening is nader inzicht in de omvang 
en kwaliteit van beide vindplaatsen niet nodig. 

 
Tenslotte constateert de CvO dat in art. 30.1. (de bestemmingsomschrij-
ving) de eerste regel “bos”  worden vervangen door “natuurgebied” . 
 
Reactie: Ook aan deze opmerking van de CvO wordt tegemoet geko-

men. De betreffende bestemmingsomschrijving wordt aan-
gepast. 

7.1.2. Overige Overlegreacties 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is geschreven is naast het gebruike-
lijke overleg met provincie en rijk(sdiensten) ook overleg gevoerd met het 
Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed te Zwolle alsmede met de nuts-
bedrijven, waaronder de Gasunie en Vitens Fryslân. Tevens is ook KPN in 
de gelegenheid gesteld om te reageren vanwege mogelijk over het plan-
gebied gelegen straalverbindingen. 
Deze genoemde overlegpartners hebben allen gereageerd. 
 

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



blz 70  
bestemmingsplan

Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle
 

1. Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed te Zwolle 
 
Het ministerie heeft in de brief van 1 juni 2006, kenmerk 2006007088, ge-
schreven dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden – 
Hempens Teerns/Zuiderburen” geen aanleiding geeft tot het maken van op- 
of aanmerkingen.  
 
Reactie: Van deze reactie hebben we kennis genomen. 
 
2. Gasunie te Deventer 
 
Dit nutsbedrijf heeft bij brief d.d. 24 mei 2006, kenmerk TAJO 06.B.3352, 
aangegeven dat in het plangebied een gastransportleiding ligt. Die leiding 
is niet geheel overeenkomstig de gegevens van Gasunie op de plankaart 
aangegeven.  Bijgaand bij deze brief is een kopie van de plankaart retour 
gezonden waarop de juiste ligging van de leiding is aangegeven. Verzocht 
wordt de plankaarten dienovereenkomstig aan te passen.  
 
Reactie: Overeenkomstig de wens hebben wij de plankaart aan de 

door Gasunie geleverde gegevens aangepast. 
 
3. Vitens Fryslân te Leeuwarden 
 
Dit bedrijf heeft per brief, gedateerd 17 mei 2006, nr. 2006/2470 DIS-
O/avdk gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan ”Leeu-
warden – Hempens Teerns / Zuiderburen. 
In de reactie wordt aangegeven dat in het plangebied een 315 mm PVC 
transportleiding en diverse hoofdleidingen voor de watervoorziening liggen. 
Kaartgegevens omtrent de juiste ligging van de leiding worden bij de reac-
tie bijgesloten. 
Vitens merkt op dat uit een oogpunt van veiligheid en bedrijfsvoering in de 
nabijheid van transportleidingen activiteiten zoals het oprichten van gebou-
wen, het verrichten van ontgravingen en het aanbrengen van bomen en/of 
diepwortelende  struiken vermeden dienen te worden.  Daarom verzoekt Vi-
tens de transportleiding op de bestemmingsplankaart aan te geven met de 
nevenbestemming “Openbare nutsleidingen”.  Binnen de bij deze be-
stemming behorende voorschriften kan vervolgens worden geregeld dat 
bovengenoemde activiteiten kunnen worden vermeden of dat bebouwing in 
de nabijheid van de transportleidingen in goed overleg met Vitens moet 
worden gevoerd. 
Verder vraagt Vitens bij verdere invulling van het plan rekening te houden 
met de aanwezigheid van hoofd- en/of distributieleidingen, en indien moge-
lijk, leidingwijziging te voorkomen. Voor de aanleg van nieuwe leidingen 
vraagt Vitens een nutsstrook te creëren in de vorm van een trottoir of gras-
strook met een breedte van tenminste 1,80 m. De grasstrook dient vrij te 
worden gehouden van bomen en/of diepwortelende struiken. 
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Reactie: Aan het verzoek van Vitens zal worden tegemoet gekomen. 
De transportleiding zal  op de plankaart wordt opgenomen. 
Middels een dubbelbestemming zoals Vitens aangeeft wordt 
voorts geregeld dat het beheer van de leidingen wordt ge-
waarborgd. 
Met betrekking tot de vraag van Vitens om ten behoeve van 
de aanleg van nieuwe leidingen een trottoir en/of grasstrook 
aan te leggen, merken wij op dat het plangebied nagenoeg 
geheel gerealiseerd is. Slechts in het meest oostelijke plan-
deel moet nog een enkele straat worden aangelegd. Bij de 
aanleg daarvan zal rekening worden gehouden met de door 
Vitens gevraagde ruimte. 

 
4. KPN Vaste Net  
 
Bij brief d.d. 12 mei 2006, nr. 2006 0169, deelt KPN Vaste Net te Apeldoorn 
mee, geen aanleiding te hebben tot het maken van opmerkingen. De 
straalpaden lopen buiten het plangebied. 
 
Reactie: Van deze reactie hebben wij kennis genomen. 
 
5. KPN 
 
KPN, afdeling Infrastructuur te Zwolle vraagt bij brief d.d. 29 mei 2006, nr. 
T3-018637\ BU-0008814, bij de uitwerking van het bestemmingsplan ruimte 
te reserveren langs de straten in openbare grond, in bermen en open ver-
hardingen om kabels en leidingen te kunnen leggen. Om die vervolgens te 
kunnen onderhouden is het gewenst de tracés vrij te houden van bomen en 
beplanting. Bestaande tracës dienen te worden gehandhaafd. 
 
Reactie: Op zich heeft deze reactie geen betrekking op het bestem-

mingsplan. Niettemin is het gewenst om de benodigde infra-
structuur tot stand te brengen en te behouden dat bedoelde 
tracés worden gereserveerd. Het verzoek is overeenkomstig 
aan dat van Vitens Fryslân, die ook ruimte gereserveerd 
wenst voor de aanleg van leidingen. Er kan dan ook worden 
verwezen naar onze reactie op het verzoek van Vitens Frys-
lân. 

7.   2. Inspraak 

7.2.1. Algemeen 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden – Hempens 
Teerns/Zuiderburen” heeft met ingang van  4 mei 2006 gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende die periode is er gele-
genheid geboden tot het indienen van mondelinge maar ook schriftelijke 
reacties. Binnen de gestelde termijn zijn meerdere schriftelijke reacties in-
gekomen. Van de mogelijkheid om mondeling commentaar op het vooront-
werp te geven is geen gebruik gemaakt. 
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7.2.2. Inspraakbijeenkomst 

Tevens is tijdens deze periode een inspraakbijeenkomst gehouden in het 
infocentrum Zuiderburen, Het Hop 2 te  Leeuwarden.  Deze bijeenkomst 
heeft plaatsgevonden op woensdag 31 mei 2006, ‘s avonds om 20.00 uur. 
Aanwezig waren  23 wijkbewoners. Van de bijeenkomst is verslag gelegd. 
Het verslag is als bijlage 6 bij deze toelichting opgenomen. 
Op verzoek is het verslag aan de wijkbewoners toegezonden. 
Zoals hiervoor al is opgemerkt zijn diverse brieven ingekomen, waarin de 
ondertekenaars hun opmerkingen over het bestemmingsplan kenbaar heb-
ben gemaakt. In deze paragraaf “Resultaten van Inspraak en Overleg” 
wordt inhoudelijk op de ingekomen reacties gereageerd.  
Al de brieven zijn als bijlage 6 bij de toelichting op het bestemmingsplan 
opgenomen. 
 
Vragen en/of opmerkingen die tijdens de inspraakbijeenkomst niet zijn be-
antwoord: 
 
Froskepôlle 
Gevraagd is of in de tenaamstelling van het bestemmingsplan tot uitdruk-
king gebracht kan worden dat de Froskepôlle deel uitmaakt van het be-
stemmingsplan, maar dat dit gebied niet behoort tot Zuiderburen en Hem-
pens/Teerns. 
 
Reactie: De naam van het plan kan worden gewijzigd in “Leeuwarden 

– Hempens/Teerns, Zuiderburen / Froskepolle”. Daarmee 
wordt aangegeven dat het een op zichzelf  staand gebied(je) 
is, dat deel uitmaakt van het grote plangebied. 

  
Bodemonderzoek bij ver- en nieuwbouw 
Gevraagd is of voor ieder verbouwing, bijvoorbeeld de aanbouw van een 
serre, een bodemonderzoek nodig is. 
 
Reactie: Genoemde zin staat in de paragraaf 2.3.6 Milieu als onder-

deel van het hoofdstuk Beleid. De zin staat in de context van 
het beleid dat gericht is op het opheffen van risico’s voor de 
volksgezondheid en milieu. Daarom wordt bodemonderzoek 
(in het algemeen) vereist ingeval er sprake is van bouwacti-
viteiten voor gebouwen, waar langdurig mensen zullen ver-
blijven zoals woningen. Het is anderszins zeker niet de be-
doeling om voor iedere bouwactiviteit een dergelijk bodem-
onderzoek te eisen. In het algemeen wordt zo’n onderzoek 
niet (meer) nodig geacht indien de bodemkwaliteit al is on-
derzocht, bijvoorbeeld bij verkoop van een woningbouwka-
vel. Dan wordt van de verkoper (veelal) een schone grond-
verklaring geëist. 
Deze paragraaf  is in vorenstaande zin aangepast. 
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Ontsluiting Pitch en Putt 
Opgemerkt wordt dat op blz. 36 van de toelichting geschreven wordt over 
Pitch en Putt. Aan het eind van de alinea staat geschreven dat: “Het bedrijf 
zal worden ontsloten vanaf de hoofdontsluitingsweg van de zuidelijke 
woonbuurt, de Lange San, door een reeds aangelegd “insteekweggetje”, de 
Noarder Stienplaat. 
Gevraagd wordt wat met insteekweggetje Noarder Stienplaat wordt be-
doeld. 
 
Reactie:  Hiermee wordt bedoeld de ondergeschiktheid aan te geven 

van de Noarder Stienplaat ten opzichte van de Lange San, 
alsmede de wijze waarop de Noarder Stienplaat aansluit op 
die Lange San. Omdat de gebruikte terminologie wellicht 
een ander beeld oproept, zal deze passage in neutrale ter-
men  worden herschreven. 

 
Verkeersintensiteiten 
Gewezen wordt op de in bijlage 2 bij de toelichting opgenomen Berekenin-
gen wegverkeerslawaai, en gevraagd  wordt of er een mogelijkheid is voor 
een weg onder het viaduct (van de Drachtsterbrug) door en langs het Van 
Harinxmakanaal. Ook wordt gevraagd of de intensiteiten auto’s of ook 
langzaam verkeer betreffen. 
 
Reactie: Het is zeker niet de bedoeling om een weg voor gemotori-

seerd verkeer aan te leggen onder de Drachtsterbrug en 
langs het kanaal. Dit idee zou kunnen worden afgeleid van 
bedoeld kaartje, dat in bijlage 2 berekeningen verkeersla-
waai bij het bestemmingsplan is opgenomen. Dit kaartje zal 
dan ook om verdere misverstanden te voorkomen,  worden 
vervangen. 
Overigens blijkt uit een ander kaartje in diezelfde bijlage (de 
situatie 2020) dat van zo’n verbinding onder de brug door en 
langs het kanaal in dit plangebied Zuiderburen geen sprake 
is. 
Op de vraag of de in de berekeningen opgenomen intensi-
teiten (mede) betrekking hebben op langzaam verkeer moet 
worden geantwoord dat daar geen sprake van is. De inten-
siteiten hebben uitsluitend betrekking op gemotoriseerd ver-
keer. 

 
Verbreding kanaal en externe veiligheid 
Onduidelijk is of de verbreding van het kanaal met 10 meter wel mogelijk is 
vanwege de gebouwen langs de oever. Ook vraagt men zich af wat deze 
verbreding inhoudt voor wat betreft de externe veiligheid. 
 
Reactie: Het bestemmingsplan is zo opgezet dat de beoogde verbre-

ding van het kanaal door de geplande en inmiddels gereali-
seerde bebouwing in Zuiderburen niet wordt gefrustreerd.. 
Bij een verbreding van het kanaal met 10 meter resteert er 
een oeverstrook van  tenminste ook 10 meter.  
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Voor de goede orde merken wij hierbij op, dat de beoogde 
bochtverbreding in het kanaal al in het bestemmingsplan is 
opgenomen c.q. verwerkt.  
Voor wat betreft de veiligheidsrisico’s langs het kanaal van-
wege het vervoer van gevaarlijke stoffen over dat kanaal, 
kan gesteld worden dat daar  - juist in het kader van het Be-
sluit Externe Veiligheid  (2005) – nieuw onderzoek naar is 
gedaan.  Om inzicht te krijgen in de omvang van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over  water binnen de provincie Fries-
land is gebruik gemaakt  van de gegevens die bij de sluizen 
in Lemmer en Harlingen worden genoteerd. Bij die sluispas-
sages worden zowel het aantal schepen als de tonnages 
maar ook de aard van de vervoerde producten geregistreerd.  
Het geringe aantal sluispassages van schepen met een ge-
vaarlijke lading bij Harlingen  heeft tot gevolg dat voor het 
Van Harinxmakanaal geen overschrijding van de risico-
contour wordt berekend. 
Via het Prinses Margrietkanaal wordt in vergelijking tot het 
Van Harinxmakanaal een veelvoud aan gevaarlijke stoffen 
vervoerd. Ook bij dat kanaal blijkt dat de huidige omvang van 
vervoer van gevaarlijke stoffen niet tot overschrijding van de 
risiconorm leidt. Uit berekeningen blijkt dat ingeval van een  
zich op het kanaal voordoende calamiteit  de kans op een 
dodelijk slachtoffer in de miljoen jaar ( PR6) op de oever nihil 
is.  Het blijkt zelfs mogelijk om  enige groei van vervoer van 
gevaarlijke stoffen via dit kanaal toe te laten en toch aan de 
vereiste veiligheidsnormen te blijven voldoen. 
Wij stellen voor de toelichting van het bestemmingsplan op 
dit aspect aan te vullen. 

 
Aantal woningen 
Uit de toelichting van het plan blijkt niet hoeveel woningen in het plange-
bied gerealiseerd zullen worden.  
 
Reactie: Zoals op de inspraakbijeenkomst al is aangegeven zal het 

plan worden aangepast. Het uitgangspunt is dat uiterlijk cir-
ca 1900 (te bouwen)  woningen zullen worden gerealiseerd.   

 
Bijgebouwenregeling 
Tijdens de inspraakbijeenkomst is geuit dat de in het bestemmingsplan op-
genomen bijgebouwenregeling veel te royaal is. Bebouwing zou binnen het 
bouwvlak moeten blijven. 
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Reactie: Het bestemmingsplan gaat uit van  bebouwing in het bouw-
vlak. Daarenboven is het toegestaan om buiten het bouw-
vlak (bij)gebouwen op te richten, onder de voorwaarde dat 
de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen per hoofdgebouw (= per woning) ten hoogste 50 
m² mag bedragen, mits het gezamenlijke oppervlakte van 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 50% van het 
erf bedraagt. 
Dit betekent dat bij een groot erf, zoals in Zuiderburen veel 
voorkomt, de maximale hoeveelheid aan bijgebouwen c.q. 
aan- en uitbouwen wordt bepaald door de maximale opper-
vlakte maat in vierkante meters (50 m²).  Niet valt in te zien 
dat de op grond van het bestemmingsplan toegestane om-
vang van bijgebouwen binnen een bouwvlak moet worden 
gerealiseerd, terwijl  op grond van de Woningwet overal op 
het achtererf vergunningsvrije bouwwerken c.q. gebouwen 
kunnen worden opgericht. Ook voor de vergunningvrije 
bouwwerken geldt dat de realisering van die gebouwen c.q. 
bouwwerken er niet toe mag leiden dat meer dan 50% van 
het erf wordt bebouwd. 
Aldus sluit de bijgebouwenregeling aan bij de bepalingen 
van de Woningwet inzake vergunningvrije bouwwerken. 
Voorts: deze bijgebouwenregeling wordt tegenwoordig in alle 
bestemmingsplannen toegepast, met name vanwege de 
aansluiting op de Woningwet. Niet valt in te zien waarom 
voor dit bestemmingsplan een uitzondering zou moeten wor-
den gemaakt. 

 
Fietspad 
Ook is gevraagd om het dwars door de wijk liggende fietspad vanaf de 
Drachtsterweg naar het (in aanbouw zijnde) aquaduct in de Wâldwei  als 
belangrijke (toekomstige) fietsroute in het bestemmingsplan vast te leggen. 
 
Reactie: Ofschoon het mogelijk is om de fietsroute aan te leggen bin-

nen de toegekende bestemmingen, hebben wij in de in-
spraakbijeenkomst aangegeven deze opmerking mee te 
nemen.  
Voorgesteld wordt de bestemming toe te kennen van “Ver-
keer en verblijfsdoeleinden” conform de wijze waarop ook 
andere  belangrijke fietsroutes in het plangebied zijn be-
stemd. Kortom het fietspad zal, voor zover gelegen binnen 
het plangebied, met de hiervoor genoemde bestemming op 
de plankaart worden opgenomen. 

7.2.3. Schriftelijke inspraakreacties 

Naast hetgeen hiervoor is vermeld als aanvulling op de tijdens de in-
spraakbijeenkomst verstrekte informatie, zijn schriftelijke inspraakreacties 
ingekomen van: 
1. Vogelwacht Idaarderadeel Noord te Wergea; 
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2. Achmea Rechtsbijstand  te Leeuwarden namens de heer Van den Berg, 
Krommezijl te Leeuwarden; 

3. Anne en Janny de Vries, Suder Stienplaat te Leeuwarden; 
4. de eigenaren/bewoners van de panden Suderbuorren 3, 5 en 7 te Hem-

pens; 
5. het bestuur van Dorpshuis De Bining te Hempens; 
6. Doarpsbelang Himpens-Tearns te Himpens; 
7. Johan van der Zee, Suderbuorren 5 te Hempens; 
8. Van Oorschot Advocatuur namens de heer G. R.van der Weij te Hem-

pens; 
9. de Vereniging “Huiseigenaren Zuiderburen”. 
 
1. Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
 
In de brief  van de (secretaris van de ) Vogelwacht Idaarderadeel Noord , 
ingekomen op 7 juni 2006, geeft de vogelwacht zijn commentaar op het 
voorontwerp van het bestemmingsplan. 
 
De Vogelwacht vraagt om het bestemmingsplan aan te passen aan de be-
langen van het top-weidevogelgebied Hempensermeer en de belangen van 
de stuurgroep in oprichting, die optimalisatie van de Hempensermeer na-
streeft. Voorts wordt gevraagd tot toepassing van compensatiebeleid voor 
de weidevogels en tot een spoedig overleg over de genoemde zaken. 
In de brief wordt aangegeven dat aan de Hempensermeer al maatregelen 
zijn getroffen om dat gebied “op te krikken” tot  een “top-weidevogelreser-
vaat”.  Daarbij zijn Staatsbosbeheer, Vogelwacht maar ook Gedeputeerde 
Staten betrokken.  Gewezen wordt op de uitkomsten van studies die in-
zichten hebben gegeven over goed weidevogelbeheer en inrichting van  
dergelijke gebieden. Hieruit komt uitdrukkelijk de relatie tussen een weide-
vogelgebied en de omgeving naar voren. Volgens provinciaal inzicht gaat 
het om een open, boomloze buffer rond dit weidevogelgebied. Door deze 
buffer vermindert de predatie in het weidevogelgebied, in dit geval de 
Hempensermeerpolder en neemt de kwaliteit van het gebied als weidevo-
gelbroedgebied toe. Gezien de ligging van de Hempensermeer , nabij de 
wijk Zuiderburen,  wordt gevraagd om vanwege de invloedsfeer van die 
wijk op het weidevogelgebied daar met de inrichting van de wijk rekening 
mee te houden. Men doelt hier specifiek op het in het project Zuiderburen 
nog te ontwikkelen bosgebied langs de zuidrand van de bebouwing. 
Daarbij wijst de vogelwacht  er op, dat er belang is bij een goede toepas-
sing van voorgenomen maatregelen ter compensatie van  weidevogelge-
bieden, die verloren dreigen te gaan c.q. zullen gaan. De niet bebouwde 
gebieden in de zuidrand van Zuiderburen geven wellicht mogelijkheid tot 
compensatie van in de Zuidlanden gelegen weidevogelbroedgebied, die op 
termijn verloren zullen gaan. Daaromtrent kan deskundigheid worden aan-
gereikt. 
In de brief worden vervolgens voorstellen gedaan over de mogelijke in-
richting van het deel van Zuiderburen dat binnen de bedoelde invloedszone 
van de Hempensermeer ligt.  
Tenslotte wordt gevraagd om een spoedig overleg in deze. 
 

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



bestemmingsplan 
Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle blz 77 
 

Reactie: Inmiddels is op 21 juni 2006 met de Vogelwacht gesproken. 
Daarbij waren ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer 
en Gedeputeerde Staten (provinciaal weidevogelcoördina-
tor)  aanwezig. In dat gesprek is de betekenis van de Hem-
pensermeer als weidevogelgebied nogmaals benadrukt. Ook 
is vermeld, dat vanwege de aan dit gebied toe te kennen be-
tekenis Rijkswaterstaat een inrichtingsplan maakt voor  haar 
werkgebied van de (te verdubbelen) Wâldwei, dat wordt af-
gestemd op de betekenis van de Hempensermeer.  
Ook is vermeld, dat Rijkswaterstaat een inrichtingsplan voor 
haar werkgebied (de wegbermen en de omgeving van het 
aquaduct in de Waldwei) heeft gemaakt dat is afgestemd op 
de betekenis van de Hempensermeerpolder. In de polder is 
een situatie gecreëerd, die optimaal is voor het broeden en 
foerageren van weidevogels. Dit heeft ook een uitstraling op 
de omliggende gebieden, waaronder de zuidrand van Zui-
derburen. Ter hoogte van het aquaduct is bovendien het 
geluidsniveau van de weg laag, iets wat ook ten goede komt 
aan de “weidevogelkwaliteit” van het gebied. De zuidoost-
hoek van Zuiderburen biedt met name door het open land-
schap en de in de toekomst geïsoleerde ligging goede uit-
gangspunten als weidevogelgebied en kan tevens als buffer 
dienen voor de kwaliteit van de Hempensermeerpolder. In 
samenhang hiermee zou ook het geplande bosgebied niet 
moeten worden aangelegd, waardoor het open landschap 
als kwaliteit van de buffer rond de Hempensermeerpolder 
vorm kan krijgen.  In die buffer wordt zowel het driehoekige 
natuurontwikkelingsgebied begrepen als de nog agrarische 
gronden, waarop het zuidelijk deel van het centraal in Zui-
derburen geprojecteerde bosgebied is geprojecteerd.   
Het gevolg van het respecteren van deze buffer is dat de 
Hempensermeer haar belangrijke betekenis kan behouden. 
Tevens kan worden onderzocht in hoeverre – eventueel na 
te treffen (beheers)maatregelen – dit gebied ook van belang 
kan zijn in het kader van de in de MER_Zuidlanden aange-
kondigde compensatiemaatregelen. 
Het is niet uit te sluiten dat na te treffen beheersmaatregelen 
in deze buffer een (gedeeltelijke) compensatie kan worden 
gevonden voor het weidevogelgebied bij Techum.  Een eer-
ste onderzoek geeft aan dat zulks niet onmogelijk is, mits die 
beheersmaatregelen alsnog worden getroffen. 
Om e.e.a. te effectueren zullen nog wel de nodige inspan-
ningen moeten worden verricht en nadere afspraken ge-
maakt  ten aanzien van het beheer van de gronden.  Die af-
spraken kunnen niet binnen het raam van het bestemmings-
plan gemaakt worden.    
Kortom wij zullen  in plaats van de bestemming “Bos” op 
grond van het vorenstaande  nu de bestemming “(Agrari-
sche) cultuurgrond” voorstellen voor de gronden in het  
zuid(oosten) van Zuiderburen.  
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Daarmee kan de vereiste buffer rond de Hempensermeer 
gerealiseerd worden, en kan het gebied wellicht gelijktijdig 
worden aangemerkt als één van de aangekondigde com-
pensatiemaatregelen voor verloren weidevogelgebied in de 
Zuidlanden.  

 
2. Achmea Rechtsbijstand 
 
De reactie van Achmea Rechtsbijstand is vervat in de brief van 14 juni 
2006, waarin namens de heer Van den Berg wonende aan de Krommezijl 
te Leeuwarden, commentaar op het voorontwerp van het bestemmingsplan 
wordt geleverd. 
Het commentaar richt zich met name tegen de in het bestemmingsplan op-
genomen wijzigingsbevoegdheid om ter plaatse van de (water-
sport)bedrijfjes aan de Nauwe Greuns  woningbouw mogelijk te maken. 
De heer Van den Berg is van mening dat de karakteristiek van dit gedeelte 
van de wijk behouden zou moeten worden. Hij heeft daarbij het oog op de 
bebouwing. Voormalige boerderijen vormen een aantrekkelijke afwisseling 
met de nieuwe woningen in de omgeving.  
Daarbij wordt gesteld dat een tweede bedrijfswoning die bebouwingska-
rakteristiek wezenlijk kan aantasten. Gewezen wordt op een toegelaten 
bouwhoogte van 15 meter voor een (tweede) bedrijfswoning. De reden 
daarvoor ontbreekt. Voorts acht de heer van den Berg de noodzaak om de 
mogelijkheid van het bouwen van een tweede bedrijfswoning niet vol-
doende voorhanden nu de gronden temidden van een grote woonwijk lig-
gen waar voor deze functie meer dan voldoende ruimte voorhanden is. 
 
Reactie: In het voorontwerp van het bestemmingsplan is inderdaad 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemmin-
gen, waaronder de oorspronkelijke bedrijfjes vallen, te kun-
nen omzetten in een woonbestemming. 
Achteraf lijkt dit niet wenselijk, omdat bij de realisering van 
de woonfunctie rekening moet worden gehouden met de mi-
lieuzonering van nabij gelegen c.q. aangrenzende bedrijven. 
Door die milieuzonering kan niet een optimale verkaveling 
worden gerealiseerd. Immers niet alle bedrijfjes houden ge-
lijkertijd op te bestaan en worden gelijkertijd omgezet in een 
woonbestemming. Dus moet rekening worden gehouden met 
de invloed van die bedrijfsactiviteiten op de inrichting van het 
woningbouwplan. Daardoor ontstaat een versnipperd be-
bouwingsbeeld. Wij achten dat niet wenselijk en stellen dan 
ook voor deze wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmings-
plan  te halen. 
Ook stellen wij ons op het standpunt dat dit bedrijvenge-
biedje bij het maken van de plannen voor Zuiderburen altijd 
is benaderd als oorspronkelijk met (voor een belangrijk deel) 
karakteristieke bebouwing, die  behouden zou moeten wor-
den.    
Gelet  op het vorenstaande kan aan dit deel van de reactie 
van Achmea worden tegemoet gekomen. 
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Ten aanzien van de toegestane hoogte voor  een bedrijfs-
woning moet worden gesteld, dat die maat is afgeleid van de 
aanwezige bebouwing. Die omvat onder meer een boerderij. 
Een dergelijke bouwvorm heeft een hoogste noklijn van ca. 
15 meter. Die bebouwing is in het planvoorschrift vastgelegd. 
Ten aanzien van de vrijstelling voor een tweede bedrijfswo-
ning is geen hoogtemaat gesteld. Er is een maximale op-
pervlaktemaat met een maximale goothoogte vastgelegd. 
Het gebouw moet voorzien worden van een kap met een be-
paalde helling. Hieruit volgt de bouwhoogte. 
Naar aanleiding van deze opmerking zullen wij voor een 
tweede bedrijfswoning ook een maximale hoogtemaat op-
nemen. Wij denken daarbij aan een maximale hoogte van  
12 meter (twee bouwlagen met een behoorlijke kapcon-
structie). Dit past naar onze mening bij het aanwezige be-
bouwingsbeeld. 

 
3. Anne en Janny de Vries,  Suder Stienplaat 123  te Leeuwarden. 
 
In de brief van 25 mei 2006 maken Anne en Janny de Vries , die aan de 
Suder Stienplaat wonen , bezwaar tegen het voorontwerp van het bestem-
mingsplan. Zij maken vooral  bezwaar  tegen de geplande bosaanplant ten 
zuiden van de Suder Stienplaat. De heer en mevrouw De Vries vinden de 
bosaanplant niet passen in het open landschap en attenderen op de aan-
sluiting met de Hempensermeerpolder als beoogd weidevogelgebied. Het 
te planten bos zou een bedreiging voor de ontwikkeling van dit weidevogel-
gebied betekenen. 
 
Reactie: Gezien de betekenis die aan de Hempensermeer als weide-

vogelgebied wordt toegekend en de wens om deze waarde 
te behouden c.q. te versterken stellen wij nu voor het gebied 
aan de zuid(oost)kant van Zuiderburen open en agrarisch 
van aard te houden. 
Zoals hiervoor in onze reactie op de brief van de Vogelwacht 
Idaarderadeel al is aangegeven stellen wij voor de bedoelde 
gronden onder de bestemming “(Agrarische) cultuurgrond” te 
brengen. Daarmee wordt  aan het bezwaar van deze inspre-
kers tegemoet gekomen. 

 
4. Bewoners van de woningen Suderbuorren 3,5 en 7 
 
De bewoners van de panden Suderbuorren 3, 5 en 7 maken bezwaar tegen 
het voorontwerp van het bestemmingsplan bij brief d.d. 14 juni 2006.Het 
bezwaar richt zich tegen de bestemming “Tuin” , welke is toegekend aan de 
gronden aan de Nauwe Greuns bij de geprojecteerde buitenplaats tegen-
over de panden Suderbuorren 5 en 7. 
Door de situering van de buitenplaats  met tuin aan de Nauwe Greuns  ver-
dwijnt de vrije doorgang langs die waterloop. Dat is tegen de afspraken die 
hierover gemaakt zijn in het vorige bestemmingsplan.  

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



blz 80  
bestemmingsplan

Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle
 

De wandelroute vanaf de Suderbuorren langs de Nauwe Greuns is volgens 
de insprekers de meest populaire route voor wandelaars uit Henpens, 
Teerns en Zuiderburen. 
Daarbij vinden de insprekers dat het aangezicht vanuit de Nauwe Greuns 
op de oevers veel meer aangetast wordt dan in het oude bestemmingsplan. 
Daarbij komt dat de ontwikkelaar van deze buitenplaats als voorwaarde 
stelt dat er een aanlegplaats voor schepen bij de woningen komt, die in de 
“tuin” aangelegd kan worden. 
 
Reactie: In reactie op dit inspraakcommentaar merken wij op dat over 

deze buitenplaats ook al anderszins is gesproken o.a. in de 
Commissie voor Stadsontwikkeling d.d. 4 december 2006.  
In de reactie op het inspraakcommentaar moet voorop staan 
dat aan deze bestemmingsplanherziening mede het door de 
Raad vastgestelde optimalisatieplan ten grondslag ligt. In de 
nieuwsbrieven van maart 2005 en oktober 2005, die huis 
aan huis zijn verspreid, is aangegeven dat  “de strook grond 
tussen de buitenplaats en de Nauwe Greuns bij het plan 
wordt betrokken omdat het dan mogelijk is om een ligplaats 
nabij de woningen te realiseren.”  Hoewel het in maart 2005 
gepresenteerde Optimalisatieplan op grote kritiek van de 
bewoners stuitte, is dit onderdeel nimmer onderwerp van ge-
sprek geweest. In het aan het overleg met de bewoners 
aangepaste optimalisatieplan is dit onderdeel dan ook niet 
gewijzigd.   
Aldus is een grondaanbieding gedaan, welke is geaccep-
teerd en heeft geleid tot een koop-/verkoopovereenkomst. 
Daarmee hebben we invulling gegeven aan de opgelegde 
verplichting om tot een hogere opbrengst te komen .   
Ook de ontwikkelaar heeft de betreffende strook grond tus-
sen Nauwe Greuns en buitenplaats in zijn planontwikkeling 
meegenomen. Er is ruimte voor een gemeenschappelijke 
tuin ten behoeve van de bewoners van de woningen op de 
buitenplaats. Tevens wordt ruimte gevonden voor een haven 
waarin die bewoners ligplaats voor hun boot wordt aangebo-
den.  
Hiertoe is het voorontwerp van het bestemmingsplan gewij-
zigd ten opzichte van het geldend bestemmingsplan uit 
1996. Ook is de situering van de bouwlocatie aangepast aan 
het ontwikkelde bouwplan, dat  op zijn beurt past binnen de 
aangeboden kavel.  
Daarom is het bouwvlak enigszins naar het oosten verscho-
ven, terwijl de oppervlakte als zodanig ook is gewijzigd. 
Voorts is in vergelijking tot het geldend bestemmingsplan de 
buitenplaats niet meer geheel omringd met bos. De beoogde 
gemeenschappelijke tuin heeft de bestemming “Tuin – Bui-
tenplaats” gekregen.  
De inspraakreactie richt zich met name tegen deze laatste 
bestemming, waardoor een openbaar toegankelijk pad langs 
de oever van de Nauwe Greuns niet meer realiseerbaar is. 

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



bestemmingsplan 
Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle blz 81 
 

Van de projectontwikkelaar, met wie inmiddels een overeen-
komst van koop is gesloten, hebben wij begrepen dat hij niet 
bereid is medewerking te verlenen aan de aanleg van een 
openbaar pad over de door hem verworven gronden. De 
prijs van een woning op de buitenplaats is zo hoog, dat hij 
het eigendom niet wil belasten met een openbaar pad. 
Wij kunnen ons dat voorstellen en hebben in een overleg 
met Dorpsbelang aan hen voorgesteld om ter compensatie 
van zo’n pad iets extra’s te doen aan de rand van het bos 
met de Nauwe Greuns, bijvoorbeeld door een zwemplek 
en/of visplek te creëren.  
Dorpsbelang heeft aangegeven daar niet voor te voelen. 

 
Blijft de vraag of – zoals de insprekers stellen – er sprake is 
van een bestaand wandelpad, dat nu opgeheven wordt en of 
Dorpsbelang  zou zijn toegezegd  dat het pad gehandhaafd 
zal blijven. In deze context verwijzen wij naar de tekst in de 
huis aan huis verspreide nieuwsbrieven (zie hiervoor), die 
inzicht geven in het Optimalisatieplan. 
Ook delen wij niet de opvatting dat er een bestaand wandel-
pad is. Een standpunt dat  ook door de VROM-Inspectie 
wordt ingenomen, zoals zij aangeven in hun brief over de 
gang van zaken rond deze buitenplaats. In die brief stelt de 
de VROM-Inspectie ten aanzien van het pad, dat er sprake 
is van verwachtingen bij omwonenden, zonder dat daarvoor 
een juridische basis aanwezig is. 
In de brief rapporteert de VROM-Inspectie  over de aanleg 
van deze buitenplaats zoals mevrouw Miedema die bij deze 
rijksdienst aanhangig heeft gemaakt. 
Ook hebben wij geen belofte of toezegging gedaan over de 
instandhouding van bedoeld pad.  Dát immers zou beteke-
nen dat wij het wandelpad wél als bestaand (moeten) erva-
ren. 

 
Tenslotte zijn we het niet eens met de insprekers dat door 
deze ontwikkeling (buitenplaats met tuin aan waterloop)  het 
aanzicht vanaf de Nauwe Greuns op de oevers wordt aan-
getast. Er kan hooguit gesteld worden dat de aanblik anders 
wordt dan wanneer langs deze waterloop uitsluitend sprake 
zou zijn van een  aangrenzend bosgebied. Dat er een moge-
lijkheid zal worden geboden voor de aanleg van boten bij de 
buitenplaats achten wij in deze  – vanuit het wonen gerede-
neerd – een kwaliteitsverbetering ten opzichte van de in het 
huidige plan gedachte situatie.  
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5. Bestuur van Stichting Dorpsaccommodatie Hempens/Teerns  i.c.  
Dorpshuis De Bining 

 
Het bestuur van dorpshuis De Bining  verwijst in de brief van 14 juni 2006 
naar pagina 33 van de toelichting. Op die pagina wordt vastgesteld dat ten 
zuiden van de Skoalledyk een sportveld en een dorpshuis zijn aangelegd. 
De aanwezigheid van deze voorzieningen versterken de sociale kwaliteit 
van het woongebied van de beide dorpen Hempens en Teerns. 
Gevraagd wordt – gezien de maatschappelijke functie van ons dorpshuis – 
dit dorpshuis onder de bestemming “Maatschappelijke doeleinden 1” te la-
ten vallen.. Deze bestemming is ook toegekend aan de kerk. 
Het bestuur is van mening dat de in het voorontwerp van het bestem-
mingsplan toegekende bestemming  “Sport- en recreatieve doeleinden” een 
onvolledige erkenning van de doelstellingen van de stichting zijn. 
 
Reactie: De bestemming “Sport- en recreatieve doeleinden” is toege-

kend vanuit de gedachte dat De Bining een functie heeft als 
kleedgebouw bij het sportveld. Het dorpshuis blijkt evenwel 
ruimte te bieden aan meer verenigingen dan de sportvereni-
ging. Daar sluit de toegekende bestemming niet goed bij 
aan. 
Wij zijn dan ook aan het verzoek van het bestuur van de 
stichting tegemoet gekomen en hebben aan het dorpshuis  
de bestemming “Maatschappelijke doeleinden 1” toegekend. 

 
6. Doarpsbelang Hempens – Tearns 
 
Doarpsbelang reageert bij brief van 14 juni 2006 en schrijft het te waarde-
ren dat in het bestemmingsplan al rekening wordt gehouden met de voor-
genomen aanleg van Dorpsvaart langs de noordzijde van de Skoalledyk.   
Zij merkt op dat in de toelichting op pagina 34 één en andermaal gesproken 
over plannen voor een aan te leggen sloot, terwijl die dorpsvaart wordt be-
doeld. 
 
Reactie: In de toelichting zal de betreffende passage worden aange-

past op de voorgenomen aanleg van de dorpsvaart. 
 
Voorts schrijft Doarpsbelang het eveneens te waarderen dat de groenge-
bieden tussen het dorp Hempens-Teerns en de ten noorden daarvan gere-
aliseerde bebouwing als onderdeel van Zuiderburen intact zal blijven. De 
grond is in bezit van de gemeente en Doarpsbelang mag gebruik maken 
van deze grond voor het treffen van recreatieve doelen en voor het weiden 
van koeien (brief van 9 april 2003, kenmerk 3755/ME/18-G). 
Voor een definitieve verankering van deze doelen stelt Doarpsbelang voor 
het de gebied de status te geven van “(Agrarische) cultuurgrond”. 
 
Reactie: Tegen de suggestie van Doarpsbelang bestaat geen bezwaar 

en hieraan zal worden tegemoet gekomen. 
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Doarpsbelang vervolgt het commentaar met de opmerking dat de ge-
meente in het verleden beloofde dat ook in dit bestemmingsplan de bossen 
toegankelijk zouden zijn voor voetgangers. De wandelroute vanaf  Suder-
buorren langs de Nauwe Greuns is waarschijnlijk de meest populaire route 
voor wandelaars uit het plangebied. Dit ommetje dreigt verloren te gaan 
door de voorgenomen plannen. De buitenplaats tegenover Suderbuorren 5 
en 7 krijgt een tuin tot aan de Nauwe Greuns waardoor wandelaars hier 
niet meer langs kunnen. Bij de nieuwe buitenplaats van Noppert gebeurde 
precies hetzelfde. De oever van de Nauwe Greuns krijgt zo een rommelig 
karakter. Doarpsbelang vraagt dan ook dat de gemeente zich houdt aan de 
beloften die zij zelf gedaan heeft aan de dorpsgemeenschap. Dit ommetje 
wil Doarpsbelang behouden. 
 
Reactie: Op dit punt geeft dorpsbelang hetzelfde commentaar als de 

bewoners van de woningen Suderbuorren 3, 5 en 7. 
Kortheidshalve verwijzen wij in deze naar onze reactie op 
hun commentaar. In aanvulling hierop willen we benadruk-
ken dat we over de aanleg van dit pad geen beloften hebben 
gedaan. 

 
In het bestemmingsplan  wordt – zo merkt Doarpsbelang op  -  gesproken 
over de mogelijkheid om het aantal huizen per buitenplaats te verhogen 
van vijf naar zeven (blz. 32). Doarpsbelang wil nogmaals naar voren bren-
gen dat dit een onwenselijke verhoging van de verkeersdruk tot gevolg zal 
hebben voor de Skoalledyk, Suderbuorren en Glinswei. 
 
Reactie: Eenzelfde opmerking is gemaakt door de CvO. Zoals in dat 

verband al is vermeld zullen wij het bestemmingsplan zoda-
nig aanpassen dat het maximaal toe te laten aantal wonin-
gen per buitenplaats op de kaart wordt vermeld. Voor een 
groot deel  zullen maximaal 5 woningen per buitenplaats 
worden toegestaan. Slechts in twee gevallen zullen wij 
maximaal 6 woningen per buitenplaats toestaan. Daarmee 
zal de toename van de verkeersdruk beperkt zijn. Daarbij 
kan in aanmerking worden genomen dat – ingeval de ont-
wikkeling naar zorgwoningen gerealiseerd zal worden – de 
desbetreffende buitenplaats nabij de school zal worden ont-
sloten op de Lange Sân en niet via de Glinswei richting dorp. 
Wij hebben het plan op dit punt aangepast. 

   
Voorts merkt Doarpsbelang op dat in het bestemmingsplan de buitenplaats 
aan de Glinswei nabij de school mogelijkerwijs een andere bestemming 
krijgt, namelijk een combinatie van wonen en zorg. Doarpsbelang staat niet 
op voorhand afwijzend tegenover deze wijziging maar wil graag betrokken 
worden bij de verdere uitwerking van dit plan.  
 
Reactie: Van deze opmerking is kennis genomen. Dorpsbelang zal 

over de voortgang van deze ontwikkeling worden geïnfor-
meerd. 
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Tenslotte wil het bestuur van Doarpsbelang dat de ruimte voor bedrijven in 
Hempens-Teerns, zoals gesteld in het bestemmingsplan Hempens/Teerns 
(1996) gehandhaafd blijft en dat deze bedrijven geen beperkingen c.q. be-
lemmeringen zullen of kunnen krijgen door de in dit voorontwerp bestem-
mingsplan gestelde eisen/regelgeving. 
 
Reactie: Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Leeuwarden-

Hempens/Teerns-Zuiderburen” is in beginsel een conserve-
rend bestemmingsplan. Dat betekent dat het plan in beginsel 
de bestaande situatie vastlegt. Dus ook met betrekking tot 
de bedrijven in het dorp Hempens/Teerns. 
Dit bestemmingsplan maakt slechts die ontwikkelingen mo-
gelijk, die door de Raad zijn vastgesteld als zijnde een opti-
malisatie (ten opzichte van het huidige plan).  
Hiermee zal aan de wens van dorpsbelang kunnen worden 
tegemoetgekomen 

 
7. Johan van der Zee, Suderbuorren 5 te Hempens 
 
De heer Van der Zee merkt in zijn brief van 9 juli 2006, ingekomen d.d. 11 
juli 2006, op dat volgens het bestaande bestemmingsplan het in particulier 
bezit zijnde perceel (kadastraal bekend  onder Gemeente Huizum, sectie K, 
nr. 123) de bestemming “Bos”  heeft. Dat perceel is thans in gebruik als 
weiland. 
Gevraagd wordt om de bestemming van dit perceel te wijzigen in “Woon-
gebied” om ter plaatse een woning te kunnen realiseren ten behoeve van 
één van de eigenaren. 
Daarbij wordt gevraagd om de voorwaarden bekend te maken om van de 
kant van de eigenaren tegemoet te komen aan de wens van de gemeente 
om een ononderbroken bosrand te realiseren langs de Kastanjelaan (gren-
zend aan genoemd perceel). Dat wil zeggen, zo schrijft de heer Van der 
Zee, dat de eigenaren aan de oostkant van het perceel in overleg ‘bebos-
sing’ zullen realiseren passende bij het bestaande bestemmingsplan. 
De ontsluiting van de bebouwing is gesitueerd tussen Suderbuorren 3 en 5. 
De bestaande oprit naar Suderbuorren 5 zal daartoe worden aangepast. 
 
Reactie: Van de door de heer van der Zee geschetste situatie moet 

worden opgemerkt, dat hij één van de eigenaren van ge-
noemd perceel is en hij graag ter plaatse een woning wil 
bouwen. In reactie daarop attenderen wij erop dat  het be-
stemmingsplan enerzijds de bestaande bebouwing en func-
ties wil respecteren, maar dat het plan anderzijds ruimte wil 
bieden aan de gemeentelijke woningbouwplannen en het-
geen daarmee samenhangt.       
Conform dit uitgangspunt is de bestaande bebouwing  aan 
de Suderbuorren in het bestemmingsplan opgenomen, en 
wordt ter plaatse geen ruimte geboden voor een extra wo-
ning zoals de heer van der Zee graag zou zien.   
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Het bewuste perceel maakt in onze plannen deel uit van het 
bos, dat al is aangeplant. Niet op dit perceel, omdat de ei-
gendomssituatie zich hiertegen verzet. Nu wij dit perceel niet 
kunnen aanplanten als bosperceel, wil dat naar onze mening 
niet vanzelf leiden tot het inwilligen van het verzoek om me-
dewerking voor de bouw van een nieuwe woning op dat be-
oogde bosperceel. Ook niet als het gedeelte van dat perceel, 
dat niet voor woningbouw nodig zou zijn, alsnog ten behoeve 
van de bosontwikkeling mag worden ingeplant. Wij zijn van 
mening dat  een nieuwe woning nabij het rijtje bebouwing 
van de panden Suderbuorren 3, 5 en 7  zich als het ware op 
natuurlijke wijze moet voegen in de bestaande omgeving. De 
nu voorgestelde situering verzet zich daar tegen. 
Omdat aan de inwilliging van een dergelijk verzoek om wo-
ningbouw een  goede ruimtelijke onderbouwing ten grond-
slag moet liggen, en wij die onderbouwing niet kunnen vin-
den, stellen wij dan ook voor aan dit verzoek niet tegemoet 
te komen. 

 
8. Van Oorschot Advocatuur namens de heer G.R. van der Weij te Hem-

pens 
 
In de brief van 14 juni 2006  geeft Van Oorschot Advocatuur namens de 
heer G.R. van der Weij ,uitgebreid reactie op de in het voorontwerp van het 
bestemmingsplan  “Leeuwarden – Hempens Teerns/Zuiderburen” opgeno-
men mogelijkheden om een watersportbedrijf op het perceel Himpenserdyk 
12 te Leeuwarden te kunnen ontwikkelen. 
Ter staving van de gemaakte opmerkingen in de brief zijn diverse stukken 
als bijlage bij de brief gevoegd: enkele grondaanbiedingen van de ge-
meente, de raadsbrief inzake de optimalisatievoorstellen, de nieuwsbrief 
Zuiderburen d.d. oktober 2005,  een artikel uit de Leeuwarder Courant, 
alsmede de brief van de heer Van der Weij aan de raadsleden d.d.12 juni 
2006 
De zienswijze richt zich op twee punten: 
− In het voorontwerp is de bestemming voor horeca-activiteiten en op wa-

terrecreatie gerichte bedrijven, zoals opgenomen in het bestem-
mingsplan uit 1996, komen te vervallen. 

− De planvorming van een jachthaven op basis van een rapport van 
Oranjewoud, is als onhaalbaar van tafel geschoven. 

 
Van Oorschot Advocatuur concludeert dat op grond van de zienswijze het 
voorontwerp-bestemmingsplan gewijzigd dient te worden. De wijzigingen 
dienen conform de plankaart van Oranjewoud te zijn, met dien verstande 
dat in Zuiderburen de gewenste jachthaven met een capaciteit van 150 tot 
200 ligplaatsen kan worden ontwikkeld. 
Daarbij geeft hij aan dat zijn cliënt bereid is nadere informatie te verstrek-
ken en gehoord wenst te worden om zodoende de ontstane problematiek 
bespreekbaar te maken. 
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Van Oorschot wijst er tevens op dat zijn cliënt gedurende zes jaren doende 
is om een jachthaven te ontwikkelen in Zuiderburen, daar hier zijn toekomst 
ligt. 
Tijdens deze ontwikkeling heeft cliënt alleen positieve berichten ontvangen 
van bewoners van Zuiderburen, medewerkers van de gemeente Leeuwar-
den en belanghebbenden in de watersport en andere betrokkenen. 
Gevraagd wordt deze kwestie uiterst zorgvuldig te behandelen, waarbij als 
doel wordt gesteld dat het voor alle betrokken partijen positief is wanneer 
een jachthaven wordt inbestemd in Zuiderburen. 
 
Reactie: In reactie op de (zeer uitvoerige) inspraakreactie die Van 

Oorschot namens zijn cliënt heeft gegeven, willen wij het 
navolgende opmerken. 
In het geldend bestemmingsplan uit 1996 is de mogelijkheid 
geboden om met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegd-
heid ter plaatse van het perceel Himpenserdyk  12 een op de 
waterrecreatie gericht bedrijf en horecabedrijf te vestigen. 
Aan de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zijn enkele 
voorwaarden in het plan opgenomen. Zo mag o.a. geen on-
evenredige afbreuk worden gedaan aan de woonsituatie en 
de milieusituatie. Dit vanwege op geringe afstand van dit 
perceel geprojecteerde (pier)woningen. 
Vanwege deze voorwaarden kan er slechts een kleinschalig 
bedrijf worden gevestigd. Hetzelfde geldt overigens ook 
m.b.t. de horecafunctie. Géén bar of bar-dancing, en pas-
send in de omgeving. 
Voorts geeft het bestemmingsplan aan dat de behoefte aan 
een op de waterrecreatie gericht bedrijf aangetoond moet 
worden, dit mede vanwege de aanwezigheid van soortgelijke 
bedrijven aan de Nauwe Greuns. 
Van deze wijzigingsbevoegdheid is formeel nog geen ge-
bruik gemaakt. Feitelijk is de heer van der Weij al met een 
dergelijk bedrijfje gestart. Wij hebben daar ook geen be-
zwaar tegen. In de paar jaren dat het bedrijf zich gevestigd 
heeft, heeft het zijn bestaansrecht bewezen. Daarom is in 
het nieuwe bestemmingsplan aangegeven dat ter plaatse 
bedrijvigheid is toegestaan, waaronder jachtreparatie (stan-
daard bedrijfsindeling 3512). De omvang is afgestemd op het 
huidige eigendom. 
De aard en omvang van de activiteiten komt overeen met 
een zogenaamd categorie 2-bedrijf, en is daarmee toege-
staan.   

  
Ten aanzien van de ontwikkeling van de jachthaven met een 
ligplaatscapaciteit van 150 - 200 boten geldt dat wij dit niet 
als een kleinschalige activiteit kunnen aanmerken. Zo’n 
jachthaven brengt een behoorlijke verkeersontwikkeling met 
zich mee, waarop het ontsluitingsweggetje niet is berekend.  
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De  aansluiting van dit weggetje op de hoofdverkeersader 
aan het begin van de wijk, waar ook de wijksupermarkt wordt 
ontsloten,  vinden wij – de verkeersintensiteiten in aanmer-
king nemend – vanuit het gezichtspunt om tot een vlotte ver-
keersafwikkeling te komen niet wenselijk. Overigens omvat 
een haven, waarin aan 150 - 200 ligplaatsen ruimte wordt 
geboden, een zodanige oppervlakte dat alleen daarom al ge-
sproken kan worden van een grootschalige ontwikkeling.   
Daarbij moet tevens in acht genomen worden dat een derge-
lijke haven  op grond van de Wet Milieubeheer een inrichting 
is, die als Plan MER-plichtig c.q. MER-beoordelingsplichtig 
aangemerkt moet worden. M.a.w. er is sprake van een acti-
viteit die vanwege de aard en omvang wordt gezien als een 
zodanig grote ingreep dat dit een nadere beoordeling op mi-
lieueffecten vergt.  
Gezien de opmerkingen  in de zienswijze hebben wij op 
zorgvuldige wijze willen omgaan met de belangen van de 
heer van der Weij.  In dat kader hebben wij uitvoerig met de 
heer Van der Weij gesproken. Deze heeft aangegeven met 
een haven met ligplaats voor 20 schepen goed uit de voeten 
te kunnen. In goed overleg met hem stellen wij dan ook voor 
het bestemmingsplan conform het vorenstaande aan te pas-
sen. De jachthaven willen wij mogelijk maken na toepassing 
van een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 
WRO, omdat nu nog niet exact de situering en begrenzing 
vast staat. Wél stellen wij voor de omvang van het terrein, 
waarop die bevoegdheid van toepassing is, zodanig van om-
vang te laten zijn, dat de haven op een stedenbouwkundig 
verantwoorde wijze een plek in de omgeving kan krijgen. 

 
Voorts moet in dit verband worden opgemerkt dat de moge-
lijkheid voor horeca-activiteiten bij het watersportbedrijf con-
form het geldend bestemmingsplan opgenomen zal worden. 
Op deze wijze is ook ten aanzien van dit onderdeel aan de 
opmerkingen tegemoet gekomen. 

 
9. Vereniging  “Huiseigenaren Zuiderburen”. 
 
De vereniging reageert bij brief d.d. 19 mei 2006 op het voorontwerp van 
het bestemmingsplan.  
De vereniging heeft met verbazing kennisgenomen van de in het bestem-
mingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de toegekende bestem-
ming van de  aan de Zwemmer gevestigde bedrijfjes te veranderen in een 
woonbestemming. 
 
Reactie: Aan deze reactie zal worden tegemoet gekomen (zie onze 

reactie onder 2). 
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Daarnaast heeft het bestuur van  de Vereniging Huiseigenaren Zuiderburen 
kennisgenomen van het feit  dat het met de gemeente  afgesproken aantal 
in het plangebied te bouwen woningen van 1900 stuks is gewijzigd in 1750 
met een marge van maximaal 15%. Dit betekent naar de mening van de 
vereniging “Huiseigenaren Zuiderburen dat maximaal 2075 woningen mo-
gen worden gebouwd. Dit vindt zij in strijd met de gemaakte afspraken. 
 
Reactie: Aan deze opmerking wordt tegemoet gekomen. In het plan 

zal worden geschreven dat in het plangebied ca. 1900 wo-
ningen zullen (kunnen) worden gebouwd. 

7.   3. Conclusie 

Op grond van het gevoerde overleg en inspraak mag worden geconsta-
teerd dat er geen aanleiding is te veronderstellen, dat het plan op zodanig 
gering maatschappelijk draagvlak mag rekenen, dat om die reden niet tot 
vaststelling kan worden gekomen. Temeer daar het plan zodanig wordt 
aangepast, dat daarmee tegemoet wordt gekomen aan de verschillende 
opmerkingen vanuit het overleg. 
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8. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 23 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) met ingang van 21 juni 2007 gedurende 
een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode was een ieder in de gelegenheid om zowel schriftelijk als monde-
ling zienswijzen kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 
 
Binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn een achttal zienswijzen ingeko-
men. 
Eén zienswijzen is deels gegrond verklaard, te weten de zienswijze van 
Doarpsbelang Himpens-Tearns en wel op de volgende onderdelen: 
1. percelen Himpenserdyk 25 en 27: Geconstateerd werd dat op de plan-

kaart slechts één woning stond ingetekend, terwijl er een tweetal aan-
wezig zijn. Het bestemmingsplan is op dit onderdeel aangepast; 

2. ligplaats Skoalledyk te Himpens: In het ligplaatsenbeleid is de betref-
fende ligplaats vermeld onder het uitsterfbeleid. Vanwege het feit dat de 
bewoners klaarblijkelijk op afzienbare termijn vertrekken, zou dit beleid 
moeten worden geëffectueerd. Het bestemmingsplan is op dit onder-
deel aangepast in die zin dat er een wijzigingsbevoegdheid is opgeno-
men die het mogelijk maakt om wanneer de ligplaats wordt opgeheven 
de aanduiding “woonschip” van de kaart te verwijderen; 

3. Landart project: in het kader van het Landart-project zijn slechts twee 
van de drie percelen als agrarisch bestemd in het ontwerp-
bestemmingsplan. Het plan is hierop aangepast in die zin dat ook het 
‘derde’ perceel onder de bestemming “Agrarische Cultuurgrond“ is ge-
bracht; 

 
Naar aanleiding van de zienswijze van Vereniging Dorpsbelang Goutum is 
aanvullend omgevingsonderzoek verricht in verband met de ‘verplaatsing’ 
van de kantorenlocatie aan de Jonkersleane te Goutum. De resultaten 
hiervan zijn verwerkt in de toelichting c.q. de bijlagen bij dit bestemmings-
plan. 
 
Daarnaast is er een aantal ambtshalve wijzigingen aan de orde. Deze be-
treffen: 
1. het planologisch mogelijk maken van een zorgcentrum in Buitenplaats 

1; 
2. het opnemen van een in het vigerende bestemmingsplan toegekende 

bouwmogelijkheid op het perceel Skoalledyk 42 te Himpens; 
3. het toekennen van een bedrijfsbestemming over een deel van de op-

stallen aan de Himpenserdyk 23 te Himpens; 
4. het planologisch mogelijk maken van een (publieke) trailerhelling aan 

de Hounsdyk; 
5. het planologisch mogelijk maken van evenementen en beperkte (per-

manente) bouwmogelijkheden daarvoor aan de Froskepolle; 
 
Op 26 november 2007 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
“Leeuwarden – Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle” vastgesteld 
met de voorgaande wijzigingen.  

Buro Vijn B.V. 05-37-04 



blz 90  
bestemmingsplan

Leeuwarden - Hempens Teerns / Zuiderburen / Froskepôlle
 

In bijlage 7 van deze toelichting is het raadsvoorstel en het raadsbesluit en 
het daarbijbehorende nadere memo opgenomen. Hierin wordt nader inge-
gaan op de genoemde zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen. 
 
 

=== 
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