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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Met het bestemmingsplan “Stationsgebied - Herenwal e.o.” wordt een pla-
nologische regeling getroffen voor één van de oudste gebieden van He-
erenveen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Heerensloot, de 
Veenscheiding, de spoorbaan en de Dubbele Regel.  
 

 

Figuur 1. De ligging van het plangebied in Heerenveen 

 
In ruimtelijk opzicht bestaat het gebied uit twee zeer verschillende delen, 
ieder met een geheel eigen geschiedenis, structuur en beeldkwaliteit. 
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Aan de ene kant zijn er de oudere gebieden bij de Heerensloot en de He-
renwal en aan de andere kant het station en het Stationsplein, waar groot-
schalige vernieuwing steeds verder gestalte krijgt.  
 
Met het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan wordt:  
 een passende planologische regeling gegeven voor de in gang gezette 

grootschalige vernieuwing rond het station; 
 een planologisch regeling gegeven die is toegerust op een goed beheer 

en verdere vernieuwing van het hele plangebied;  
 het restant van het verouderde bestemmingsplan Heerenveen - Noord 

(oud) herzien. 
 
In het Structuurplan Heerenveen (1993) is aan de directe omgeving van het 
station een belangrijke rol voor vestiging van grootschalige kantoren toebe-
deeld. Daarnaast heeft het gebied in de gemeentelijke visie waarde als een 
specifiek stedelijk woonmilieu, door ligging vlakbij het centrum én bij het 
station. In de jaren negentig is al op kleinere schaal een vernieuwing in 
gang gezet. Rond de eeuwwisseling is een grootschaliger herontwikkeling 
gestart. Hiertoe is de "Ontwikkelingsvisie Stationsgebied" opgesteld. Een 
visie die een inspraakprocedure heeft doorlopen. Inmiddels zijn de ver-
nieuwingen rond het station steeds concreter aan het worden. Deze ver-
nieuwingen pasten niet in de oude planologische regeling en via het verle-
nen van vrijstelling is op de nieuwe planologische regeling vooruitgelopen. 
Met het voorliggende plan wordt deze nieuwe planologische visie juridisch 
vastgelegd.  
 
Er is méér stadsvernieuwing aan de orde dan alleen in de directe omgeving 
van het station. In het Structuurplan Heerenveen (1993) zijn nabij het  Sta-
tionsgebied twee herstructureringsplekken aangegeven, één langs de Pol-
derdijk ten noorden van de Dubbele Regel en één aan de Schoolstraat. In 
het Woonplan De Ambitie-Plus is benadrukt dat Heerenveen ook in het be-
staande stedelijk gebied een kwaliteitsslag wil maken. De inbreiding bij de 
Schoolstraat met zo’n 30 eengezinswoningen is inmiddels gerealiseerd. 
Een vervolg op de kleinschalige vernieuwing bij de Dubbele Regel zal iets 
langer op zich laten wachten. In het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke 
Vernieuwing 2000 - 2004 is bij de Dubbele Regel de nieuwbouw van een 
tiental woningen voor rond het jaar 2006 aangegeven.  
 
Zowel de stadsvernieuwing in het meer kleinschalige gebied van de 
Schoolstraat als de uitgevoerde grootschalige vernieuwing van het Stati-
onsplein blijken te werken als een stimulans voor verdere vernieuwing. Er 
zijn verspreid in het plangebied diverse initiatieven. Het gaat om initiatieven 
voor de bouw van appartementen of eengezinswoningen verspreid langs 
de Herenwal (45, 86-88, 101) en bij de Stationsstraat (Stationsstraat 3-5 en 
8-10, en Stationsplein 2).  
Tot slot wordt met het bestemmingsplan een conserverende en bescher-
mende regeling geboden voor dié delen van het gebied waar geen ingre-
pen te verwachten zijn. Voor de omgeving verder van het Stationsplein ge-
legen, heeft het plan vooral betrekking op behoud van functies en oudere, 
vaak karakteristieke gebieden. 
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Het accent zal er vooral liggen op de mogelijkheid van behoud en herstel 
van een goed woonmilieu.  
 
Met het onderhavige bestemmingsplan worden passende functionele en 
ruimtelijke voorwaarden gegeven voor enerzijds te conserveren delen van 
het gebied en anderzijds enkele nog uit te voeren invullingen in het kader 
van de stadsvernieuwing rond het  Stationsgebied en de Herenwal.  

1.   2. Huidige juridische regeling  

Planologisch-juridisch gezien valt het gebied tot nu toe voor het grootste 
deel onder de regeling van het bestemmingsplan Heerenveen - Noord 
(oud), dat is vastgesteld in 1975. Alleen het gedeelte ten zuiden van de 
Trambaan kent, als deel van het bestemmingsplan Heerenveen - Centrum 
(1990), een nieuwere regeling. 
 
Aan de oostzijde volgt de plangrens het bestemmingsplan Heerenveen - 
Noord (1995). Aan de noordzijde wordt het plan Heerenveen - Schans 
(1985) gevolgd. 
 
Aan de westkant vormt het spoorbaangebied (exclusief het westelijke P+R-
terrein) de begrenzing. Het bestemmingsplan sluit hier verder aan op het 
bestemmingsplan Heerenveen - Nijehaske (1991).  
 
In figuur 2 zijn de geldende planologische regelingen in het plangebied 
weergegeven. 
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Figuur 2. De geldende planologische regelingen  
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1.   3. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan kent de volgende indeling: 
 
 hoofdstuk 1, Inleiding: beschrijft de aanleiding voor het nieuwe bestem-

mingsplan en de huidige juridisch-planologische regeling van het ge-
bied; 

 hoofdstuk 2, Kenschets van het gebied: geeft een eerste beeld van het 
plangebied;  

 hoofdstuk 3, Beleidskader: beschrijft in welk beleidskader van rijk, pro-
vincie, waterschappen en gemeente de ontwikkeling rond het station en 
Herenwal en omgeving geplaatst moet worden;  

 hoofdstuk 4, Ruimtelijke en functionele uitgangspunten: het ruimtelijk-
functionele programma voor de verschillende deelgebieden wordt aan-
gegeven en gemotiveerd: 
∗ voor het Stationsplein e.o.; 
∗ voor de Herenwal - Veenscheiding e.o.; 
∗ voor de Herenwal - Parallelweg e.o.; 

 hoofdstuk 5, Toets aan omgevingsaspecten: beschrijft de voorwaarden 
voor de toekomstige ontwikkelingen vanuit de verplichte onderzoeken 
naar het waterbeheer, de geluidbelasting, de bodemsituatie, de externe 
veiligheid en de luchtkwaliteit, alsmede de ecologie en de archeologie 
van het gebied; 

 hoofdstuk 6, Uitvoerbaarheid: geeft inzicht in de maatschappelijke en 
economische uitvoerbaarheid van het plan; 

 hoofdstuk 7, Inspraak en Overleg: doet verslag van de aanpassingen 
van het plan naar aanleiding van de inspraak en het overleg ex artikel 
10 Bro; 

 hoofdstuk 8, Planbeschrijving: geeft een toelichting op de gekozen 
regeling van de voorschriften en plankaart. 
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2. KENSCHETS VAN HET GEBIED 

Met het bestemmingsplan “Stationsgebied - Herenwal e.o.” wordt een rege-
ling gegeven voor één van de oudste delen van Heerenveen. Het ontstaan 
van Heerenveen als kern is in het gebied nog op veel plaatsen herkenbaar. 
Heerenveen dankt zijn opkomst aan de ligging op een kruispunt van be-
langrijke wegen en waterlopen, in het midden van de 16e eeuw. De Hee-
rensloot, Veenscheiding en Schoterlandse Compagnonsvaart zijn aange-
legd voor de afvoer van turf en van overtollig water. Langs deze vaarten is 
in het midden van de 18e eeuw sprake van een verdicht bebouwingslint 
van woonhuizen en bedrijfspanden. Een kruispunt van belangrijke landwe-
gen bevond zich ter hoogte van de Dubbele Regel, met de brug over de 
Heerensloot. De brug met de bijbehorende brugwachterswoning, vormt hier 
een karakteristiek punt.  
  
Het noordelijk deel van de kern Heerenveen ontwikkelde zich in een laag-
gelegen veengebied, waar de waterhuishouding en veiligheid via polders 
en bemaling werd geregeld. De Herenwal en de Polderdijk herinneren nog 
aan de bedijking van de polders. In het gebied is op diverse plekken nog 
een hoogteverschil op de plek van oude dijkdelen waar te nemen.  
 
In 1868 kwam de spoorverbinding Zwolle - Leeuwarden gereed, met een 
station te Heerenveen. In 1882 werd er ook een tramstation gebouwd van-
waar twee stoomtramlijnen (één naar Joure en één naar Drachten) vertrok-
ken. De tramverbinding is al zo’n 50 jaar geleden vervangen door streek-
vervoer per bus. Nog steeds bevindt zich het regionale busstation, maar 
ook de remise en kantoren, bij het Stationsplein.  
 
In de omgeving van het Stationsplein, de Stationsstraat en de Trambaan, 
verrezen eind 19de, begin 20ste eeuw, villa’s en grote woningen, haaks op 
de doorgaans veel oudere, kleinschalige en gesloten bebouwing van de 
Herenwal. Langs de Parallelweg, naar het noorden, werden vanaf het jaar 
1900 kleinere, vrijstaande of dubbele (arbeiders)woningen gebouwd en een 
fabriek, welke nu in gebruik is als kantoor. Tot de jaren zestig woonden de 
bewoners van de Parallelweg aan de rand van Heerenveen en vormde de 
spoorbaan de meest westelijke grens van Heerenveen. 
  
De oude bebouwing langs de Herenwal en de Dubbele Regel, is voor een 
groot deel in het begin van de 20ste eeuw vervangen. Omstreeks die tijd 
werd ook het tussengebied (de Schoolstraat) met “burgerwoningen” inge-
vuld. Ten noorden van de Schoolstraat is het gebied achter de diepe erven 
van de woningen aan de Parallelweg en de Herenwal nog steeds in gebruik 
voor diverse bedrijfsdoeleinden.  
Zoals gebruikelijk in oudere stedelijke gebieden, is er veel dynamiek en 
verandering van functies. De functies hebben een vertaling gekregen naar 
bestemmingen, zoals weergegeven op de plankaart, die in verkleinde vorm 
is opgenomen in figuur 3.  
In het binnengebied heeft in de jaren zeventig en tachtig her en der nieuwe 
invulling met sociale woningbouw plaatsgevonden. 
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Figuur 3. Vertaling van de functies naar de bestemmingen 

 
De invulling achter de Herenwal, bij de Schippershof, is kenmerkend voor 
de stadsvernieuwing uit deze periode.  
Later zijn appartementengebouwen voor senioren gerealiseerd aan de Sta-
tionsstraat en de Bielzen. Ook vond enige vernieuwing plaats aan de Dub-
bele Regel.  
In het verlengde van de Schoolstraat is in 2001 een inbreiding met 30 een-
gezinshuizen gerealiseerd. In het bestemmingsplan wordt verder de moge-
lijkheid geboden om op de open plaats achter Herenwal 101 twee wonin-
gen te realiseren.  
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Anno 2008 krijgt het Stationsplein van Heerenveen steeds meer allure. Al 
in het midden van de jaren tachtig zijn een nieuw station van de NS en een 
nieuw pand voor het streekvervoer gebouwd en is het Stationsplein herin-
gericht. Onder het spoor werd een fietstunnel aangelegd, die zorgt voor de 
verbinding tussen het centrum en de westelijke woongebieden. Rond de 
eeuwwisseling bleek een grondige vernieuwing van het plein en omgeving 
noodzakelijk. De ambitie is vertaald in een Ontwikkelingsvisie Stationsge-
bied, welke inmiddels voor een groot deel is gerealiseerd. 
 
De resultaten worden inmiddels steeds meer zichtbaar. De openbare ruim-
te van het Stationsplein zelf en het busstation hebben een totaal nieuw 
aanzicht gekregen. In het  Stationsgebied zijn nieuwe kantoorgebouwen 
(Arriva/Relan en Talant) verrezen alsmede een appartementengebouw.  
De ontwikkelingen zijn daarmee nog niet afgerond. Er staat nog een aantal 
locaties open voor een invulling zoals aangegeven in de Ontwikkelingsvisie 
Stationsgebied. Het bestemmingsplan geeft de juridische kaders aan voor 
die invulling.  
 
De vernieuwing rond het station, heeft tot gevolg dat er op andere plekken 
ook nieuwe initiatieven ontstaan. Het gaat om particuliere initiatieven om op 
diverse kleinere locaties oudere panden met een (voormalige) bedrijfsfunc-
tie te vervangen door appartementen. In de omgeving van het Stations-
plein, de Stationsstraat en de Herenwal zijn diverse locaties op hun haal-
baarheid onderzocht. Er ligt een concrete vraag om woningen te realiseren 
bij het pand Stationsplein 2 (voorheen een kantoor) en bij de bedrijfspan-
den Herenwal 86-88.  
  
De gemeente staat in principe positief tegenover vernieuwing in het gebied 
en tegenover de verandering naar een woonfunctie op deze locaties. Voor 
de herontwikkeling worden richtlijnen ten aanzien van de ruimtelijke kwali-
teit gesteld in de Welstandsnota Heerenveen. Het voorliggende bestem-
mingsplan vormt het juridisch-functioneel en ruimtelijk kader.  
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3. BELEIDSKADER  

3.   1. Algemeen 

Aan ieder bestemmingsplan ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag 
ten aanzien van de toekomstige inrichting van de omgeving. Deze uit-
gangspunten vinden hun grondslag in gemeentelijk ruimtelijk beleid, zoals 
een structuurplan. Daarnaast is er meer concreet beleid op deelterreinen 
ten aanzien van wonen, werken, groen, milieu of welzijn, dat evenzeer voor 
het bestemmingsplan van belang is.  
 
De hoofdlijn van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de inrichting van 
het stedelijk gebied heeft gestalte gekregen door de ruimtelijke plannen van 
rijk en provincie. Rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid worden hierna kort 
uiteengezet. Het gemeentelijk beleid, dat de basis vormt van de gedachten 
ten aanzien van het bestemmingsplan, komt uitvoeriger aan de orde.  

3.   2. Rijk 

Het rijk stelt de algemene kaders vast ten aanzien van de inrichting van de 
ruimte voor wonen, werken, verkeer, recreatie, natuur en water. De Nota 
Ruimte - Ruimte voor ontwikkeling van de Ministeries van VROM, LNV, 
VenW en EZ (formeel vastgesteld op 27 februari 2006) bevat een strategi-
sche visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot het jaar 2020. 
Het hoofddoel van de Nota Ruimte is efficiënt om te gaan met de schaarse 
ruimte. Meer specifiek richt het rijksbeleid van de Nota Ruimte zich op vier 
algemene doelen: 
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden (o.a. waterkwaliteit, natuur, cultuur, milieukwaliteit); 
 borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten).  

 
Twee begrippen staan centraal in de Nota Ruimte: Basiskwaliteit en Natio-
nale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Basiskwaliteit zullen alle provincies en 
gemeenten in hun ruimtelijke plannen moeten nastreven. Het rijk laat de 
regie ten aanzien van de basiskwaliteit grotendeels aan provincies en ge-
meenten zelf over.  
Alleen voor de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (ofwel de gebieden die 
van nationaal belang zijn) gelden meer dwingende regels van het rijk. De 
Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (NRH) bestaat uit de belangrijkste ge-
bieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verste-
delijking, water, natuur en landschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gro-
te steden, maar ook de ecologische hoofdstructuur. Heerenveen maakt 
geen deel uit van de NRH, hier geldt het beleid ten aanzien van de basis-
kwaliteit.  
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3.2.1. Locatiebeleid 

Stationslocaties zijn belangrijke ontwikkelingspunten in de visie van het 
vestigingsbeleid van bedrijven en voorzieningen. Vanaf begin jaren negen-
tig is met het beleid ten aanzien van de plek en de aard van werklocaties 
aangesloten op de nationale milieu- en mobiliteitsdoelstellingen. In dit zo-
geheten “locatiebeleid” worden bedrijven en voorzieningen naar een pas-
sende locatie verwezen (A-, B- en C-locaties), afhankelijk van hun bezoe-
kersintensiteit, hun werknemersintensiteit en hun zakelijke vervoersafhan-
kelijkheid. Stationslocaties worden tot de A-locaties gerekend, optimaal 
door het openbaar vervoer ontsloten, op het knooppunt van openbaar ver-
voerslijnen met andere landelijke stedelijke centra, meestal vlakbij de 
stadscentra. Om zich hier te vestigen komen alleen bedrijven met een hoog 
potentieel openbaar vervoersgebruik in aanmerking. Dit zijn bedrijven met 
een groot aantal werknemers en/of een groot aantal bezoekers per opper-
vlakte-eenheid, met een lage auto-afhankelijkheid en niet afhankelijk van 
goederentransport (voorbeelden: publieksaantrekkende kantoren, concen-
traties van hoger onderwijs, musea, en culturele centra).  
Voor de regio Noord, waaronder Heerenveen, omvatte het rijksbeleid 
eveneens een specifiek parkeerbeleid. Er was toegestaan om openbaar 
parkeerterrein aan te leggen, mits ook een norm voor de parkeercapaciteit 
op eigen terrein werd gehanteerd (1 parkeerplaats per 65 m²).  
 
De Nota Ruimte (2006) gaat uit van een nieuwe aanpak van het locatiebe-
leid. De insteek van het “juiste bedrijf op de juiste plek” wordt geen verplich-
ting van het rijk meer, maar een eigen provinciale en gemeentelijke verant-
woording met oog voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden, be-
reikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Naast het beleid voor 
bedrijven en voorzieningen (ABC-locatiebeleid) zijn nu ook winkels bij het 
nieuwe locatiebeleid opgenomen. Tot nu toe gold voor winkels een apart 
rijksbeleid van Perifere Detailhandels-Vestiging en Grootschalige Detail-
handels-Vestiging. Directe bemoeienis met detailhandel is door het rijk los-
gelaten. Het nieuwe meer algemene “locatiebeleid” geldt voor alle bedrijven 
en alle voorzieningen. 
De gemeente Heerenveen is in haar ruimtelijke planvorming tot nu toe van 
het eerdere locatiebeleid van het rijk uitgegaan. De principes van een ruim-
telijk-functionele invulling rond het station zijn volgens dit locatiebeleid uit-
gewerkt.  
 
Er is sprake van een nieuwe strategie van het rijk wat betreft locatiebeleid. 
Er wordt aan gemeenten en provincies gevraagd samen een regionaal sa-
menhangend beleidskader te ontwikkelen voor de vestiging van bedrijven, 
kantoren, winkels en andere voorzieningen, met een afgewogen beleid ten 
aanzien van economische vitaliteit, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid.  
De gemeente Heerenveen werkt dit beleid uit in het voorliggende bestem-
mingsplan. De principes van het nieuwe locatiebeleid sluiten echter aan op 
de gedachten van de invulling rond het station en geven geen aanleiding 
de ruimtelijk en functionele planvorming te herzien. 
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3.2.2. Watertoets 

Het waterbeleid is als gevolg van klimaatverandering in de afgelopen jaren 
in een stroomversnelling geraakt.  
Voor het waterbeleid zijn de volgende hoofddoelstellingen voor ruimtelijke 
planvorming van belang:  
 borging van veiligheid tegen overstromingen; 
 voorkomen van wateroverlast en watertekort; 
 verbeteren van waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit. 

 
Provincies en gemeenten geven uitwerking aan het ruimtelijke waterbeleid: 
nadelige effecten op de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlakte-
water moeten worden voorkomen, verminderd dan wel gecompenseerd.  
 
Waar mogelijk wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die 
water biedt voor verbetering van de stedenbouwkundige structuur en voor 
wonen, werken en recreëren aan het water. Ten aanzien van het waterbe-
heer is in de Nota Ruimte aangegeven dat de Watertoets en Stedelijke Wa-
terplannen verplicht zijn. 
  
De hoofddoelstelling van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) 
luidt: “het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het in-
standhouden van gezonde en veerkrachtige watersystemen waarmee duur-
zaam gebruik blijft gegarandeerd”. Om dit te kunnen realiseren wordt ge-
pleit voor een samenhangend beleid tussen water, ruimtelijk ordening en 
milieu.  
Rond de eeuwwisseling heeft de Commissie Waterbeheer 21e eeuw duide-
lijk gemaakt dat we anders om moeten gaan met water. Het kabinet heeft 
dit in de Nota Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) onderschreven. Een 
nieuwe aanpak is vereist om de veiligheid te waarborgen, kans op water-
overlast te beperken, de problemen niet af te wentelen naar beneden-
stroomse gebieden en tegelijk duurzaam om te gaan met de hoeveelheid 
grond- en oppervlaktewater die ons ter beschikking staat. De drietraps-
strategie “vasthouden, bergen en afvoeren” is de basis van het nieuwe wa-
terbeleid.  
Toepassing van het principe van niet afwentelen (bestuurlijk, financieel 
noch waterhuishoudkundig) wordt beoordeeld via de Watertoets. Het rijk 
verlangt dat ruimtelijke planvorming de procedure van de Watertoets volgt:  
 
Een proces van vroegtijdig informeren, afwegen en uiteindelijk beoordelen 
van waterhuishoudkundige aspecten en besluiten, is in dit voorliggende 
plan gevolgd.  
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3.   3. Provinciaal beleid 

3.3.1. Ruimtelijk beleid 

- Streekplan  
In het Streekplan Friesland (1994) werden Heerenveen en Joure, met om-
liggende dorpen als een samenhangend stedelijk ontwikkelingsgebied on-
derscheiden, waarbinnen de kern Heerenveen het zwaartepunt vormt.  
De ligging op een kruispunt van internationale verbindingen, bij de Friese 
Meren en in een bosrijke omgeving, draagt bij tot de verdere ontwikkelings-
kansen. De infrastructuur rond de A32 biedt veel nieuwe aanknopingspun-
ten voor wonen én werken. Ook wordt rekening gehouden met een tracé 
voor de Zuiderzee(spoor)lijn (ZZL) langs de A7.  
 
In het Streekplan Fryslân “Om de kwaliteit van Romte” (2007) blijft de posi-
tie van Heerenveen in het bundelingsgebied onveranderd. Heerenveen kan 
tot na 2015 woningbouw realiseren binnen herstructurerings- en inbrei-
dingslocaties met name in het centrum en rond het bijzondere stedelijke 
project “Sportstad Heerenveen”, en door de verdere voltooiing van Skoat-
terwâld. Rondom het stadion vindt een verdere gefaseerde ontwikkeling 
plaats van aan sport gerelateerd onderwijs en recreatieve voorzieningen, 
gezondheidszorg, kantoren en woningen. 
 
- Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 
In het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP/1999) is mobiliteitsgelei-
dend beleid onderstreept. In het PVVP wordt aangegeven dat locatiebeleid 
van bedrijven en voorzieningen alléén niet voldoende is en dat dit aange-
vuld dient te worden met andere manieren van mobiliteitsbeperkend beleid.  
 
In het nieuwe PVVP 2006 is een nieuwe benadering gekozen met nadruk 
op informeren en campagne voeren. Dit beleid vervangt het PVVP 1999 
waarin het ontmoedigen van het autogebruik centraal stond. In de nieuwe 
benadering is de keuze voor de auto (solistisch/carpool), openbaar vervoer 
of fiets primair de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  
 
Wat betreft recreatieve vaarwegen kent Heerenveen twee ontsluitingsrou-
tes naar de meren en naar belangrijke vaste ligplaatsen. 
De route Nieuw Heerenveens Kanaal - Veenscheiding behoort tot de re-
creatieve vaarroutes. Nu is de gemeente beheerder van deze route; op 
grond van het PVVP is de provincie de toekomstige beheerder. De classifi-
catie van de vaarroute is deels Czm en CM en deels IV (CEMT) voor be-
roepsvaart tot aan de Industriehaven. Het water vanaf de Deelsbrug tot de 
A7 komt volgens het PVVP in aanmerking voor een opwaardering tot Czm 
door baggeren.  
 
- Wenjen yn Fryslân / Wenjen 2000+ 
De positieve ontwikkeling, meer dan in het Streekplan werd verwacht, leid-
de al in 1997 tot een bijstelling van de gemeentelijke contingenten ten gun-
ste van de stedelijke centra.  
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Naar aanleiding van de forse nieuwbouw in korte tijd en haar zorg om de 
oudere bestaande woningvoorraad, is in maart 1999 door de provincie de 
beleidsnota Wenjen yn Fryslân (woningbouwbeleid 1998-2010) vastge-
steld. Hierin zijn de taakstellingen per gemeente, de richtgetallen, opnieuw 
aangegeven. In 1999 is voor de periode 1998 tot 2010 een toevoeging aan 
de woningvoorraad beschikbaar gesteld van 1916 woningen. Vervolgens is 
het beroep van Heerenveen op de knelpuntenpot ter grootte van 430 wo-
ningen gehonoreerd. 
In juni 2002 zijn de richtgetallen door de provincie in de beleidsnota Wenjen 
2000+ “Van meer naar beter” opnieuw vastgesteld. In de toekomstvisie 
voor het wonen wordt nog meer ingezet op verbetering van de kwaliteit. 
In de A7-zone wordt een extra toename verwacht van de woningbehoefte 
door economische ontwikkeling. Ondanks een door de gemeenten van de 
A7-zone hoger ingeschat tekort, kiest de provincie voor een voorzichtige 
benadering. 
 
In de gehele A7-zone wordt uitgegaan van een extra toename van 1400 
woningen bovenop het bestaande richtgetal en de reeds ingewilligde 
claims. Voor Heerenveen betekent dit 373 woningen extra, met name ook 
in te zetten voor het reeds ingezette proces van transformatie en om de 
verwachte groei te kunnen opvangen.  
Samenvattend heeft de provincie aan Heerenveen een contingent toege-
kend van circa 2700 woningen, te gebruiken in de periode 1998-2010, on-
der voorwaarde van het bij voorrang blijven inzetten in de herstructurering.  
 
- Structuurschets A7  
Met de Structuurschets A7 (2002) is de uitwerking gegeven aan de sa-
menwerking tussen de gemeenten in de A7-zone, Heerenveen, Opsterland, 
Skarsterlân, Smallingerland en Sneek, en de provincie Fryslân. De struc-
tuurschets geeft de richting aan van de ruimtelijk-economische ontwikkelin-
gen in de A7-zone in de periode 2000 - 2010 en een doorkijk voor de peri-
ode 2010 - 2030. Het ambitieniveau van de Structuurschets sluit aan op het 
Kompas voor het Noorden.  
 
De A7-zone is de snel groeiende economische kernzone van Friesland. 
Vanaf medio jaren negentig heeft in de uitgifte van bedrijventerreinen en 
kantooroppervlakte hier een enorme versnelling plaatsvonden. Heerenveen 
neemt een centrale en optimaal bereikbare positie in de A7-zone in.  
Voor het  Stationsgebied is met name de toekomstige vraag naar kantoor-
ruimte van betekenis. Er is een duidelijke relatie gebleken tussen de ver-
sterkte economische ontwikkeling in de A7-zone van de afgelopen jaren, de 
uitgifte van bedrijventerreinen en de investeringen in de zakelijke dienst-
verlening. De kantorenmarkt in de A7-zone blijkt hoofdzakelijk een lokaal 
en regionaal georiënteerde markt te zijn. Er zijn veel kleinschalige kantoren 
van zakelijke en financiële dienstverleners. Daarnaast zijn er kleine tot 
middelgrote kantoren van semi-publieke instellingen in bijvoorbeeld in de 
zorg, sociale zekerheid en openbaar bestuur.  
In de A7-schets is aangegeven dat Heerenveen, Drachten en (in beschei-
dener mate) Sneek, zich kunnen (blijven) richten op de nieuwbouwmarkt 
voor regionale kantoren.  
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De specifieke kantorenlocaties in Heerenveen richten zich op het bestaan-
de NS-station, de omgeving van het voetbalstadion, het centrum en op lan-
gere termijn het nieuwe kruisstation van de ZZL. 
 
Bij het kantorenprogramma wordt in de Structuurschets A7 uitgegaan van 
minimaal circa 43.000 en maximaal 80.000 m² bvo voor de regio Heeren-
veen van 2000 tot 2010. Voor de langere termijn, tot 2030, dient rekening 
gehouden te worden met een afzwakking van de groei, rond de 15%. 
De minimumvariant staat daarbij voor een voortzetten van de ontwikkeling 
vergelijkbaar met die van de jaren negentig. Bij de geschatte maximale 
groei is rekening gehouden met een hoogconjunctuur als van 1995 - 2000 
én de komst van de ZZL. 
 
- Ruimte voor werk 
In 2001 heeft de provincie de nota “Ruimte voor Werk”; Notitie bedrijventer-
reinen en kantorenlocaties 2000 - 2010 vastgesteld als beleidslijn voor de 
jaren tot het nieuwe streekplan gereed is. De provincie maakt zich zorgen 
over de plancapaciteit voor de meest gangbare sectoren, met name in de 
A7-zone. Kantoren spelen een afzonderlijke rol. Verwacht mag worden dat 
de kantorenvraag zal blijven groeien. In de provinciale visie blijft Leeuwar-
den de centrale kantorenstad van Fryslân, maar ook Drachten en Heeren-
veen hebben potenties binnen de totale groei. Grootschalige kantoren met 
meer dan 2500 m² bvo per vestiging dienen in Leeuwarden te worden ge-
huisvest. De ontwikkeling van Leeuwarden als tweede kantorenstad van 
het Noorden wordt door de provincie gestimuleerd.  
Aanvullend zijn in Heerenveen en Drachten en in beperkte mate in Sneek 
goede mogelijkheden voor (zeer) kleine tot middelgrote kantoren van (tot 
2500 m²). Bij de komst van de Zuiderzeespoorlijn kan Heerenveen ook voor 
grotere kantoren in aanmerking komen. Voor Heerenveen wordt een ge-
middelde jaarlijkse opname van 5000 m² bvo verwacht. Concreet betekent 
dat voor Heerenveen, dat er tussen 2001 en 2010 nog maximaal 45.000 m² 
bvo kantoren gebouwd kan worden.  
 
- Streekplan Fryslân 2006  
Ook in het Streekplan Fryslân 2006 ‘Om de kwaliteit fan de romte’ (decem-
ber 2006) is het stedelijk bundelingsgebied Heerenveen-Joure aangewezen 
als één van de dragers in de economische kernzone A7. 
 
Het Streekplan Fryslân geeft aan dat Heerenveen tot na 2015 woningbouw 
kan realiseren op herstructurerings- en inbreidingslocaties en door verdere 
voltooiing van Skoatterwâld. Een aanzienlijk deel van de toekomstige wo-
ningbehoefte kan binnen het bestaand stedelijk gebied van Heerenveen 
worden opgevangen, met name in het centrum en rond het bijzondere ste-
delijke project “Sportstad Heerenveen”. 
 
Het streekplan gaat uit van een voortzetting van het beleid ten aanzien van 
vestiging van kleine of middelgrote kantoren. De provinciale prognose voor 
de totale opname van kantoorruimte in Heerenveen bedraagt 50.000 m² 
voor de periode 2005 - 2015.  
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Dit komt overeen met een voortzetting van de eerdere afspraak in de nota 
Ruimte voor Werk van een opname van 5000 m² per jaar voor 2000 - 2010. 
De kantorenmarkt vertoont echter een cyclisch karakter. Naar huidige in-
zichten is de opnamecapaciteit in Heerenveen voor deze periode terugge-
bracht tot 3000 tot 4000 m² per jaar.  
 
Uit het provinciaal beleid kan geconcludeerd worden dat Heerenveen bin-
nen de verbanden van de A7-zone een regionale taak heeft, en in de Frie-
se situatie als geheel een aanvullende taak ten aanzien van Leeuwarden.  
 
Op goed ontsloten plekken als de stationslocatie van Heerenveen, zal ruim-
te voor kantoren geaccommodeerd kunnen worden passend bij de op-
vangtaak, voor kleine tot middelgrote vestigingen tot een omvang van 2500 
m² vloeroppervlakte per vestiging. 
Een grotere omvang moet worden afgestemd op de ontwikkelingen in 
Leeuwarden. De provincie ondersteunt een versterking van het centrum-
stedelijk milieu met woningen, afgestemd op de doelgroepen die graag bij 
het centrum en het station willen wonen.  

3.3.2. Waterbeleid  

De Wet op de waterhuishouding geeft aan dat de provincie een waterhuis-
houdingsplan vast dient te stellen waarin de hoofdlijnen van het waterhuis-
houdkundig beleid zijn opgenomen. Op 31 mei 2000 is het Tweede Water-
huishoudingsplan van de provincie, Dreaun troch it wetter, vastgesteld.  
Hierin staat de watersysteembenadering centraal. Dit houdt in dat bij nieuw 
te ontwikkelen plannen, steeds het watersysteem waarin het desbetref-
fende plangebied ligt wordt beschouwd. 
Daarnaast richt dit Tweede Waterhuishoudingsplan zich op het realiseren 
van een basisniveau ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit, grondwater 
en inrichting van een gebied. 
 
Voor het bebouwde gebied is de gewenste situatie voor het jaar 2015 als 
volgt omschreven: 
"De oppervlaktewateren in bebouwd gebied zijn geschikt voor meervoudig 
gebruik dat recht doet aan de potenties van het watersysteem. 
Dit zal de ecologische, landschappelijke en recreatieve betekenis en de be-
levingswaarde van het water vergroten". 
 
Als een uitwerking van het zojuist genoemde waterhuishoudingsplan van 
de provincie, moeten de waterschappen een waterbeheerplan opstellen. Dit 
heeft geresulteerd in het Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen 
(IWBP 2000). De hoofddoelstelling van het IWBP luidt:  
streven naar gezonde en veerkrachtige watersystemen die door hun inrich-
ting en beheer bijdragen aan een veilig en duurzaam Fryslân.  
Middels dit plan vindt de vertaling van het beleid op hoofdlijnen naar de 
verschillende waterschapsgebieden plaats. 
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Het plangebied viel onder twee waterschappen, Wetterskip Fryslân en Wet-
terskip Boarn en Klif. Wetterskip Boarn en Klif was verantwoordelijk voor 
het waterkwantiteitsbeheer 1). 
 
Wetterskip Fryslân voert onder meer de taken uit die in het kader van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het waterschap zijn opgedra-
gen. Het waterschap heeft de volgende taken: 
 de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
 het beheer van de boezemwateren met bijbehorende waterstaatswer-

ken die dienen voor de aan- en afvoer en berging van het water; 
 het peilbeheer; 
 het beheer van de watergangen met bijbehorende waterstaatswerken 

die dienen voor de aan- en afvoer van water; 
 het beheer van de boezemwatergangen; 
 het beheer van de waterkeringen langs de boezemwateren. 

Het beleid van de waterbeheerders ten aanzien van het water in bebouwd 
gebied is, naast het realiseren van het basisniveau, gericht op het bereiken 
van biologisch gezonde watersystemen. Deze watersystemen dienen zó-
danig te zijn ingericht dat het water geschikt is voor meerdere doeleinden. 
De Keur is het juridisch instrument van de waterschappen waarmee as-
pecten met betrekking tot de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de water-
keringen kunnen worden geregeld. Tenslotte dient voor alle wateren die on-
der het beheer van een waterkwantiteitsbeheerder vallen, een peilbesluit te 
zijn vastgesteld.  
Ten behoeve van het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan is 
van te voren overleg gevoerd met Wetterskip Fryslân en met het behe-
rende waterschap, te weten Wetterskip Boarn en Klif.  

3.   4. Gemeentelijk beleid 

3.4.1. Algemeen ruimtelijk beleid 

- Structuurplan Heerenveen  
Het Structuurplan Heerenveen vormde de basis voor de ruimtelijke inrich-
ting van Heerenveen en de dorpen in de jaren negentig. Inmiddels is er in 
de regionale en lokale infrastructuur en in de uitvoering van belangrijke 
woon- en werklocaties zeer veel gebeurd in en rond Heerenveen. De maat-
regelen volgden op hoofdlijnen het structuurplan; er zijn echter ook afwij-
kingen van het ruimtelijk beleid te constateren.  
 
Met betrekking tot de ruimtelijk-economische ontwikkeling werden de 
marktkansen aangegrepen die aanwezig zijn op de stedelijke assen. Het 
gaat om de as station - K.R. Poststraat en om de as station - centrum - Ata-
lantastraat - Koornbeursweg. Langs deze assen liggen, door de optimale 
bereikbaarheid per spoor en vanaf rijksweg 32 én door de directe nabijheid 
van het centrum, optimale locaties voor de vestiging van de zakelijke en 
persoonlijke dienstverlening.  

                                                 

 

1)   Per 1 januari 2004 zijn de Friese waterschappen gefuseerd tot één Wetterskip Fryslân. 
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De intensiveringsgebieden voor dienstverlening betroffen de zones (zie 
Structuurplankaart 1993): 
 Stationsgebied e.o.; 
 centrumlocatie noordzijde (K.R. Poststraat); 
 centrumlocatie zuidzijde (Atalantastraat e.o.); 
 zone rijksweg 32 - omgeving stadion; 
 Bedrijvenpark Nijehaske. 

 
Inmiddels is geconstateerd dat het Structuurplan met name wat betreft zijn 
ruimtelijk-economische grondslag aanpassing behoeft. Door de aanleg van 
de A32 met bijbehorende aansluitingen en de volledige aanleg van de oos-
telijke structuurweg, hebben aan de oostkant van Heerenveen belangrijke 
wijzigingen plaatsgevonden. Er is een volledige aansluiting van de verleng-
de K.R. Poststraat op de A32 tot stand gekomen. Als gevolg daarvan is 
langs de verlengde K.R. Poststraat een kantorenzone tot ontwikkeling ge-
komen. De belangrijkste openbaar vervoersas loopt nu vanaf het station via 
de K.R. Poststraat naar de A32. Heerenveen - Sportstad was ten tijde van 
het structuurplan nog niet in beeld.  
Er wordt onderzocht hoe de omgeving van het stadion meer in de ontwik-
keling van commerciële en publieke dienstverlening betrokken kan worden. 
Ten aanzien van de kantoorontwikkeling zijn de verhoudingen naar schaal, 
intensiteit en specialiteit tussen station, stadion e.o., centrum en K.R. Post-
straat, herijkt. In 2000 - 2002 is een ontwerp-Kantorennotitie Heerenveen 
voor de periode tot 2010 voorbereid. Na Inspraak en Overleg op deze noti-
tie is een Reactienota Kantorennotitie Heerenveen 2000 - 2010 opgesteld. 
Mede naar aanleiding van de veranderingen op de kantorenmarkt is het be-
leid in 2006 bijgesteld ten aanzien van opname aan kantooroppervlakte. Dit 
beleid is in het voorliggende bestemmingsplan vertaald. 
 
- Ontwikkelingsvisie Stationsgebied 
In 1998 is de Ontwikkelingsvisie Stationsgebied (Masterplan) tot stand ge-
komen. Dit plan is vervolgens onderwerp van Inspraak en Overleg ge-
weest. De vele reacties die dit opleverde, zijn vervolgens betrokken in de 
verdere planvorming voor het  Stationsgebied. De beleidslijn van de Reac-
tienota op de Ontwikkelingsvisie vormt de basis voor het voorliggende be-
stemmingsplan. 

3.4.2. Wonen 

Aan het gemeentelijk woningbouwbeleid wordt gestalte gegeven met het 
Woonplan “De Ambitie-Plus”. In dit Woonplan, dat op 27 november 2006 
door de gemeenteraad is vastgesteld, heeft de gemeente de volgende stra-
tegische doelen gesteld: 
- meer evenwicht in de woningmarkt; 
- werven van nieuwe inwoners; 
- inspelen op de woningbehoefte van doorstromers van starters; 
- woonkwaliteit in de wijken vergroten;  
- het geven van prioriteit aan stedelijke vernieuwing. 
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Uitgaande van een marktanalyse en recente ervaringen gaat de gemeente 
daarbij uit van een jaarlijkse productie van 250 tot 300 woningen. Een aan-
tal van 250 spoort met de gemiddelde productie van de afgelopen 10 jaar. 
Voor het aantrekken van nieuwe inwoners wordt daar boven op voorzien in 
50 woningen per jaar. De gemeente wil verder kwalitatief hoogwaardige 
woningbouw in de middeldure koopsector en duurdere huur stimuleren, 
waardoor de doorstroming vanuit de sociale huursector wordt bevorderd. 
 
In het Woonplan wordt aangegeven dat een goede monitoring noodzakelijk 
is om tijdig bij te kunnen sturen. Op basis van een recente monitoring is 
gekomen tot een woningbouw- en sloopprogramma, zoals dat in een bijla-
ge aan het Woonplan is toegevoegd. Volgens dit programma wordt in het 
totaal voorzien in een toename van 3.601 woningen en sloop van 820 wo-
ningen. 
 
Binnen dit programma is voor het onderhavige plangebied voorzien in een 
toename van 155 woningen. Daarnaast is voor incidentele woningbouw in 
de gehele gemeente voorzien in 15 woningen per jaar. 

3.4.3. Kantoren 

In maart 2000 heeft het college van B&W ingestemd met de ‘Kantorennoti-
tie gemeente Heerenveen uitgangspunten voor kantoorontwikkeling in He-
erenveen voor de periode 2000 - 2010’.  
In de afgelopen jaren heeft deze notitie als basis gediend voor het kantoor-
beleid van de gemeente. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan kantooront-
wikkeling in de gebieden Sportstad en  Stationsgebied en de input van de 
gemeente ten aanzien van het beleid in de Structuurschets A7, de Integrale 
Visie Heerenveen - Skarsterlân en het nieuwe Streekplan Fryslân.  
 
Bij deze kantorennotitie ging het om de volgende belangrijke uitgangspun-
ten: 
 Heerenveen wil in principe alle sectoren van de kantorenmarkt bedie-

nen die zich hier willen vestigen. In 2000 werd uitgegaan van kantoor-
ontwikkeling van 6.000 - 8.000 m² per jaar in Heerenveen in de periode 
2000 - 2010; 

 bij de toekomstige ontwikkeling van kantoren in de gemeente Heeren-
veen wordt uitgegaan van een driehoek in de plaats Heerenveen, na-
melijk station - K.R. Poststraat - stadiongebied - centrum; 

 de bovengenoemde driehoek (en vooral de drie polen daarvan) biedt 
voldoende mogelijkheden voor toekomstige kantoorontwikkeling, ook op 
lange termijn. 

 
Om een aantal redenen dient dit beleid te worden bijgesteld. Dit komt onder 
andere door de inhoud van zowel de Integrale Visie Heerenveen - Skar-
sterlân als het nieuwe Streekplan Fryslân.  
In de Structuurschets A7 zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van 
de A7-zone opgesteld, waarbij goede onderlinge afstemming van de ambi-
ties en ontwikkelingen binnen deze zone voorop staat.  
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De Structuurschets A7 geeft op hoofdlijnen de kaders voor ontwikkeling 
aan en constateert dat het wenselijk is voor het gebied Heerenveen - Joure 
een verdere integrale lange termijn uitwerking te maken. Deze Integrale Vi-
sie Heerenveen - Skarsterlân geeft hier uitvoering aan, enerzijds voor de 
periode tot 2015 en anderzijds voor de periode tussen 2015 en 2030. 
 
Voor het bestemmingsplan “Stationsgebied - Herenwal e.o.” is deze Inte-
grale Visie Heerenveen - Skarsterlân relevant voor wat betreft de daarin 
voorziene kantoorontwikkeling.  
Voor de periode 2000 - 2015 wordt uitgegaan van een geraamde vraag van 
gemiddeld 4.000 - 6.000 m² kantoorontwikkeling per jaar. Bij de ‘hoge vari-
ant’ gaat het onder andere om extra vraag gerelateerd aan de komst van 
de Zuider(zee)spoorlijn. Qua aanbod (locaties) gaat het hier om ontwikke-
lingen die in 2000 reeds in aanbouw / bouwgereed waren (K.R. Poststraat 
en  Stationsgebied), plus de bestemde kantoortoren, die opgenomen is in 
het nu in voorbereiding bestemmingsplan, plus het gros van de kantoor-
ontwikkeling van Sportstad (stadiongebied), plus gemiddeld 1.000 m² per 
jaar in het centrum. 
 
Voor de periode tussen 2015 en 2030 wordt de vraag geraamd op gemid-
deld 4.000 - 9.000 m² kantoorontwikkeling per jaar. Bij de ‘hoge variant’ 
gaat het weer en vooral om extra vraag gerelateerd aan de Zuiderzee-
spoorlijn. Qua aanbod (locaties) gaat het dan nog om het  Stationsgebied 
(waaronder aan de westzijde van het station), het centrum (gemiddeld 
1.000 m² per jaar), het resterende deel van Sportstad en diverse locaties 
langs de as K.R. Poststraat - Stationsgebied. Bij de komst van de Zuider-
zeespoorlijn (kruisstation Heerenveen) wordt uitgegaan van een aanzien-
lijke kantoorontwikkeling in de nabije omgeving van het kruisstation.  
 
In het vastgestelde nieuwe Streekplan Fryslân is gekozen voor concentratie 
van kantoorontwikkeling in Leeuwarden, met aanvullende ontwikkeling mo-
gelijk in de overige stedelijke centra, waaronder Heerenveen. In deze ove-
rige stedelijke centra wordt een norm gehanteerd voor kantoorvestigingen 
van maximaal 2500 m² (waarvan in de praktijk gemotiveerd van afgeweken 
kan worden). Het gaat hierbij om voortzetting op hoofdlijnen van bestaand 
provinciaal beleid. Maar in het licht van lagere prognoses van het Ministerie 
van EZ (c.q. de Bedrijfslocatie Monitor) is het totaal te ontwikkelen kantoor-
ruimte in Fryslân tot 2015 verlaagd, waarbij wordt uitgegaan van een band-
breedte van 3.000 - 4.000 m² nieuwe kantoorruimte per jaar in Heerenveen 
tussen 2005 en 2015.  
Hoewel zij niet wil tornen aan de afspraken die reeds eerder gemaakt zijn 
in het kader van ‘Ruimte voor Werk’ (in Heerenveen 5.000 m² extra kan-
toorruimte per jaar 2000 - 2010) geeft de provincie in het nieuwe streekplan 
dus aan dat zij een afvlakking van de groei in kantoorontwikkeling verwacht 
in de komende jaren. Daarover willen GS “nieuwe realistische afspraken” 
maken met de betrokken gemeenten.  
 
In de kantorennotitie van het jaar 2000 is gekozen om de verdere kantoor-
ontwikkeling in Heerenveen te concentreren in de driehoek  Stationsgebied 
- K.R. Poststraat - Sportstad (stadiongebied) - centrum.  
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Dit blijft als basis uitgangspunt bij deze actualisering van het kantoorbeleid 
voor de periode tot 2015, maar in de komende 10 jaar zal het accent vooral 
liggen bij de locatie Sportstad waar in totaal 60.000 m² aan kantoorruimte 
gepland is. In het  Stationsgebied zal tot 2015 de ontwikkeling van kantoren 
beperkt blijven tot de bouw van kantoren direct ten noorden van het station 
met een oppervlakte van 2.700 m².  
 
Met de provincie is verder overeengekomen dat kantoren die per 31 de-
cember 2000 waren gerealiseerd, niet meetellen bij het maximaal aantal te 
realiseren vloeroppervlakte aan kantoren. Eveneens tellen een aantal met 
name genoemde kantoren daarin niet mee. Voor het plangebied van het 
bestemmingsplan “Stationsgebied - Herenwal e.o.” gaat het om circa 
15.000 m².  

3.4.4. Overig sectoraal beleid 

- Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 
Het Woonplan De Ambitie en de Kantorennotitie 2000 - 2010 vormen een 
belangrijke onderlegger voor het gemeentelijk programma ten aanzien van 
de stedelijke vernieuwing, het Ontwikkelingsprogramma ISV 2000 - 2004. 
Daarbij is tevens rekening gehouden met al lopende projecten in het kader 
van het Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing (FSDV).  
Het “ Stationsgebied” staat als ontwikkelingsgebied op het programma van 
het ISV. De verdere vernieuwing bij de Dubbele Regel én de restauratie 
van beeldbepalende panden, vallen nog onder het FSDV.  
 
- Monumenten  
In de jaren negentig is voor de selectie van de panden als jong monument, 
het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en vervolgens het Monu-
menten Selectie Project uitgevoerd. Het gaat in hoofdzaak om panden en 
objecten die representatief zijn voor de bouwstijlen uit de bouwperiode 
1850-1940, zogenaamde jonge monumenten. Alleen de villa aan de Stati-
onsstraat 6 is uiteindelijk via deze selectie als rijksmonument aangewezen. 
Op grond van de MIP-lijst is eind negentiger jaren eveneens een groot aan-
tal panden en objecten aangemerkt als “gemeentelijk monument”. In de 
gemeentelijke Nota Beeldbepalende Panden en Objecten (1998) is een 
motivering hiertoe gegeven. De regeling geeft een aantal voorwaarden van 
beeldkwaliteit, waaraan deze panden en objecten dienen te voldoen. Voor 
de “gemeentelijke monumenten” geldt een regiem en een subsidieregeling. 
Met name aan de Herenwal is een aantal panden als “beeldbepalend” aan-
gemerkt. De kademuur van de Heerensloot is als beeldbepalend object 
aangemerkt. 
 
Enkele van deze panden zijn wel in de gemeentelijke regeling aangewezen 
als “gemeentelijk monument”. De toenmalige MIP-lijst (1992) omvatte ech-
ter méér panden in het plangebied (zie figuur 4). Bij de selectie ten be-
hoeve van het voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke monumenten, 
is een aantal MIP-panden om diverse redenen niet als beeldbepalend 
overgenomen. 
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Deze panden zijn niettemin wel karakteristiek, zowel voor de bouwperiode 
begin 20ste eeuw, evenals door hun samenhang in de gevelwandlijn.  
Daarnaast bevat het plangebied een groot aantal oudere panden uit eind 
19de, begin 20ste eeuw die nooit op de MIP-lijst hebben gestaan, maar door 
de maatvoering en positie in de gevelwandlijn wel beeldbepalend zijn (zie 
ook figuur 4). 
 

 

Figuur 4. Monumenten, beeldbepalende panden/objecten (1998) en MIP (1992)  
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Er zijn dus veel panden die nu niet officieel “gemeentelijk monument” zijn, 
maar dit eventueel wel zouden kunnen worden bij een hernieuwde vaststel-
ling van de gemeentelijke Monumentenverordening. Een actueel bestem-
mingsplan kan hiervoor een goed kader bieden.  
 
- Ontwikkeling Heerenveen - Centrum 
Het streven naar een goed functionerend detailhandelsapparaat in het cen-
trum van Heerenveen, ter versterking van de levendigheid en de be-
zoekgenererende potentie van het centrum, is de kern van het detailhan-
delsbeleid van de gemeente. Om dit te bereiken zijn het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Heerenveen en het Dagelijks Bestuur van 
de Heerenveense Ondernemers-Vereniging (HOV) in oktober 2000 het 
“Convenant Ontwikkeling Heerenveen - Centrum” overeengekomen. De 
gemeenteraad, respectievelijk de Algemene ledenvergadering van de HOV, 
zijn dit convenant aangegaan. Het convenant omvat afspraken over struc-
tuurversterkende maatregelen voor de verbetering van het functioneren van 
het centrum.  
Op grond van de Detailhandelsstructuurvisie (D&P / 1996) en de actualisa-
tie daarvan (D&P / 2000) streven de partijen naar consolidatie van het win-
kelvloeroppervlak in Heerenveen - Centrum. Het convenant bevat ook af-
spraken over detailhandelsontwikkelingen buiten het centrum. Detailhan-
delsontwikkelingen elders in de plaats Heerenveen worden getoetst aan de 
effecten die zij hebben op het functioneren van het centrum.  
 
Mede ter ondersteuning van de detailhandel in het centrum, voert de ge-
meente een beleid ten aanzien van bedrijvigheid bij woningen, waarbij uit-
gangspunt is dat toegestane bedrijfsactiviteiten geen detailhandelsactivi-
teiten met zich mee mogen brengen, anders dan productie- of dienstge-
bonden detailhandel. 
 
- Woonschepenverordening 
In de Heerensloot hebben op dit moment twee schepen een ligplaats, met 
een aansluiting op nutsvoorzieningen. De situatie is geregeld via de ge-
meentelijke Woonschepenverordening. Daarin is aangegeven dat de He-
renwal van Trambrug tot Dubbele Regel, beschikbaar is als ligplaats en 
voor het bewonen van aken. In 1992 is de Woonschepenverordening aan-
gevuld ten aanzien van ligplaatsen voor de “bruine schepen”. Aangegeven 
is dat de Herenwal voor een totaal van zes “bruine schepen” van elk maxi-
maal 20 meter als ligplaats en voor bewoning mag dienen, ter hoogte van 
Herenwal 102 en 104, 112, 177 en de Schoolstraat.  
 
Aan de Polderdijk bevindt zich een gemeentelijke woonschepenhaven. In 
deze haven zijn voorzieningen aanwezig voor de woonschepen. 
Er wordt van uitgegaan dat het hier om een permanente situatie gaat. Ook 
hier geldt de Woonschepenverordening; de woonschepenhaven aan de 
Polderdijk te Heerenveen is als ligplaats voor woonschepen bij verblijf aan-
gewezen. 
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- Horeca 
Op 3 oktober 2002 is de Ruimtelijke Structuurvisie Horeca door de raad 
aangenomen als uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van nieuwe of 
uitbreiding van bestaande horecavestigingen. Doelstelling van het beleid is 
het bieden van voldoende mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en mo-
dernisering van de horecastructuur van Heerenveen naar aard en schaal. 
Het centrum wordt daarbij aangewezen als het belangrijkste concentratie-
gebied. 
Mogelijk is ook een specifieke ontwikkeling bij het stadion een aanvullende 
versterking. Het  Stationsgebied komt niet in aanmerking voor nieuwe hore-
cavestigingen.  

3.4.5. Waterplan Heerenveen 

De gemeente Heerenveen, Wetterskip Boarn en Klif, Waterschap Seven-
wolden en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk het Waterplan Heeren-
veen (Visie) opgesteld, een visie met het perspectief op 2030. Deze visie is 
in april 2003 door B&W als lijn voor het gemeentelijk waterbeleid onder-
schreven en aan de raadscommissie voorgelegd. 
Op basis van de visie zal een uitvoeringsplan voor de korte termijn worden 
opgesteld. Het gemeentelijk vertrekpunt omtrent het water, is in het Water-
plan Heerenveen vertaald in de missie: 
Door een duurzame en integrale benadering van het water een optimale si-
tuatie scheppen voor een hoogwaardige, leefbare en gezonde gemeente.  
 
De missie wordt vertaald in een drietal koersen, te weten integraal en duur-
zaam water, functioneel en belevingswater en proces en organisatie en in 
een vijftal streefbeelden voor deelgebieden. De kern Heerenveen behoort 
tot het deelgebied Compacte stad. De koersen gaan uit van de volgende 
doelstellingen. 
 
Integraal en duurzaam water 
Zowel bij het formuleren van beleid, planvorming als het realiseren van pro-
jecten, moet geredeneerd worden vanuit het watersysteem en de water-
keten. Richtlijnen hierbij zijn:  
 de drietrapsstrategie waterkwantiteit: vasthouden, bergen en dan pas 

afvoeren. Uitgangspunt is dat circa 10% van het totale oppervlak be-
staat uit waterberging; 

 de drietrapsstrategie waterkwaliteit: schoonhouden, scheiden en zuive-
ren. Uitgangspunt is dat een gebied of locatie zódanig wordt ingericht 
en gebruikt dat grond- en oppervlaktewater zo min mogelijk worden 
vervuild. 

 
Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt het water verankerd in alle ruimte-
lijke plannen en besluiten door het toepassen van de zogenaamde Water-
toets.  
Daarnaast wordt gewerkt aan het optimaliseren van het watersysteem om 
wateroverlast en verdroging tegen te gaan. 
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Bij het dimensioneren van het watersysteem wordt rekening gehouden met 
de verwachte klimaatverandering, meer neerslag en grotere piekafvoeren 
en de grotere peilfluctuatie in de Friese Boezem. 
Voorts wordt gewerkt aan een betere waterkwaliteit van het oppervlakte-
water. Voor alle wateren geldt een minimaal waterkwaliteitsniveau, een ba-
siskwaliteit volgens de algemene ecologische functie. Voor water met een 
specifieke functie wordt een hoger kwaliteitsniveau nagestreefd. De uitwer-
king van het waterkwaliteitsspoor zal worden beschreven in het Gemeente-
lijke Rioleringsplan 2002-2006. 
Ten aanzien van materiaalgebruik wordt gestreefd naar het gebruik van 
duurzame materialen, welke zijn omschreven in het Nationaal pakket Duur-
zame stedebouw (SEV en Novem / 1999). 
Tenslotte wordt de natuurwaarde van de wateren vergroot door het accent 
te leggen op de waterkwaliteit en het tegengaan van verdroging in de ge-
bieden met de functie “water voor natuur” en andere gebieden met natuur-
waarden.  
 
Functioneel en belevingswater 
Door het vergroten en specificeren van de functies van het water, worden 
de relaties tussen het water en de andere vormen van ruimtegebruik vast-
gelegd. Voorts is het de bedoeling dat water beter zichtbaar gemaakt en 
gebruikt wordt om de belevingswaarde van de omgeving te vergroten. 
 
Proces en organisatie 
Duurzaam en integraal waterbeheer is, naast een technisch inhoudelijke 
opgave, vooral een zaak van intensief en gestructureerd samenwerken 
tussen waterschappen, gemeenten, provincie en belangengroepen. Er zal 
duidelijkheid moeten komen over de verantwoordelijkheden met betrekking 
tot ontwatering en afwatering in bebouwd gebied (grondwateroverlast), het 
plegen van onderhoud en het beheren van vaarwegen. 
 
Streefbeeld: Compacte Stad 
Het plangebied behoort tot het deelgebied Compacte Stad van het Water-
plan, het stedelijk gebied tussen de A32, het spoor en de A7. Het waterbe-
heersingssysteem is er complex. Het gaat om een polderwatersysteem dat 
bemalen wordt en uitslaat via gemalen op de Friese Boezem. De Heeren-
sloot en de Veenscheiding behoren tot de boezemwateren. Het boezempeil 
bedraagt hier 0,52 m -NAP.  
Het waterpeil in de polder wordt er zódanig gereguleerd dat maatwerk niet 
of nauwelijks realiseerbaar is. In het deelgebied spelen gebrek aan bele-
vings- en recreatiemogelijkheden van het watersysteem.  
In het centrum ontbreken voorzieningen voor de waterrecreant; men kan 
van buitenwater via de Heerensloot het centrum bereiken, maar een door-
gaande vaarroute is niet mogelijk als gevolg van een te lage brug in de 
Veenscheiding.  
In het noordelijk deel van het deelgebied Compacte Stad wordt het accent 
gelegd op waterbeleving en het streven naar basiskwaliteit, onder andere 
door sanering van overstorten en verontreinigde waterbodems in het cen-
trum. 
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Voor de verontreinigde waterbodem van de Heerensloot (baggerspecie 
klasse 4) wordt een saneringsslag voorzien. Het water wordt daardoor ge-
schikt voor de waterrecreatie. In aansluiting hierop wordt het voorzienin-
genniveau in het centrum voor het watertoerisme vergroot.  
Het streven is om grote verharde oppervlakten (als parkeerterreinen) van 
de riolering af te koppelen, dat wil zeggen het regenwater niet af te voeren 
naar het riool maar zoveel mogelijk naar het oppervlaktewater. Dit is in het 
plangebied vrij moeilijk; het Gemeentelijk Rioleringsplan voor dit gebied 
(Dubbele Regel, Parallelweg) voorziet niet in extra afkoppeling. 
Wat betreft de riolering wordt voldaan aan de basisinspanning van Wetter-
skip Fryslân. Bij het parkeerterrein bij het Arriva-terrein is de afkoppeling 
wel gerealiseerd.  
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4. RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE UITGANGSPUNTEN  

4.   1. Gewenste ruimtelijk functionele structuur  

De ontwikkelingen in de gebieden rondom het station en dichtbij het cen-
trum noodzaken de gemeente tot het maken van keuzes. Er is sprake van 
nieuwe woningen en nieuwe kantoren, maar ook van het verdwijnen van 
bedrijven, van woningen en kleine winkels. Deze ontwikkelingen geven de 
gemeenten reden om met behulp van het instrument van het bestem-
mingsplan aan bepaalde delen van het plangebied prioriteit toe te kennen 
voor bepaalde functies.  
Globaal gaat het om drie deelgebieden. Het betreft enerzijds het ver-
nieuwde en verder te vernieuwen  Stationsgebied, anderzijds de oudere 
gebieden met karakteristieke waarden, maar ook plekken die voor stads-
vernieuwing in aanmerking komen. Daarbij is een onderscheid te maken in 
het gebied dat in de directe invloedssfeer van het centrum en het station 
ligt en een gebied buiten de invloedssfeer. In figuur 5 is de gewenste 
hoofdindeling van het gebied weergegeven. 

4.1.1. Stationsgebied 

Het gebied rond het station is aangemerkt als één van de meest strategi-
sche locaties van Heerenveen. Er moet hier een hoogwaardige invulling 
met kantoren en wonen mogelijk zijn. Daarbij wordt aangehaakt bij het 
rijksbeleid ten aanzien van de mobiliteit en ten aanzien van woonmilieus in 
de steden.  
 
In Heerenveen vormt zich inmiddels een concentratie van grootschalige 
kantoren bij het station. De locatie sluit aan op de nieuwe kantoren-as 
langs de K.R. Poststraat van middelschalige kantoren. De stationslocatie, 
knooppunt van meerdere vervoersmogelijkheden en dichtbij het centrum, is 
in de gemeentelijke visie de primaire locatie voor middel- tot grootschalige 
kantoorvestigingen. Daarnaast is de gemeente voorstander van een func-
tiemenging op de kantorenlocaties met centrum-stedelijk wonen van mid-
del- tot grootschalige maat.  
 
Wat betreft het type dienstverlenende bedrijven dat zich in deze kantoren 
kan vestigen, ligt er een voorkeur voor de bedrijven die in potentie van het 
openbaar vervoer afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat er veel personen op 
kantoor werken, of omdat er veel bezoek ter plekke komt.  
Ontwikkelingen in de kantorensector zijn deels afhankelijk van de alge-
mene economische situatie. Zeker is echter dat ook op langere termijn bij 
een groei van Heerenveen als economisch belangrijke kern op het kruis-
punt van A7 en A32 een verdere druk op de kantorenmarkt zal komen te 
staan. Ontwikkelingen rond een ZZL zijn hierbij nog terzijde gelaten. 
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Figuur 5. De gewenste ruimtelijk-functionele structuur van het plangebied 

 
In het gebied van het station van de NS en het busstation gelden de vol-
gende uitgangspunten voor de inrichting. 
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Station en Parkeerterreinen 
Het bestaande NS-station is hier een gegeven. Functies die in ieder geval 
hier een plaats behoren te hebben, zijn gericht op het openbaar vervoer, 
zoals P+R-terreinen, fietsenstallingen en wachtruimten. 
Uitgangspunt is dat er voldoende parkeervoorziening voor treinreizigers 
aanwezig is. Voor (lang)parkerende treinreizigers zullen er meer voorzie-
ningen moeten zijn, en het openbaar gebied van de terreinen en de toe-
gang naar de perrons zal sociaal veilig moeten worden ingericht. Nieuwe 
kantoor- en woonfuncties dienen geen extra parkeerdruk op deze P+R-ter-
reinen te leggen. 
  
Het busstation 
De vernieuwing van het busstation is één van de dragers van de ontwikke-
lingen rond het station. De busmaatschappij gaat uit van realisering van 
een vernieuwd busstation bij het nieuwe hoofdkantoor. Het programma 
voor het vernieuwde buscomplex omvat een opstelruimte voor de bussen 
(al dan niet overdekt), een tank- en wasplaats, een werkplaats en een per-
soneelsruimte. Uit oogpunt van logistiek en vooral uit oogpunt van de ge-
luidhinder naar omwonenden van aankomende en wegrijdende bussen, is 
gekozen voor de locatie van een nieuw busstation aan de oostzijde van het  
Stationsgebied, tegen het spoor aan.  
 
Wonen 
In het Woonplan De Ambitie-Plus is het gebied rond het station aangemerkt 
als een centrum-stedelijk woongebied. Nabijheid van station en centrum en 
een stedelijke omgeving zijn hier bepalend voor wie er wonen wil. Het gaat 
om huishoudens die in een appartement willen wonen en voorzieningen en 
openbaar vervoer binnen loopafstand willen hebben. 
  
Verkeer 
Het station en de stationstunnel zijn belangrijk in het locale netwerk van 
fietsverbindingen. Er is een vrijliggende fietsverbinding langs het Stations-
plein gerealiseerd. Vanuit het westen is het station alleen toegankelijk voor 
langzaam verkeer via de fietserstunnel. In zuidelijke richting zal een nieuwe 
fietsroute met fietsbrug over de Veenscheiding worden gerealiseerd.  
Halers, brengers en langparkeerders moeten per auto het station kunnen 
bereiken. Het autoverkeer kan vanaf de K.R. Poststraat via het Stations-
plein de Parallelweg bereiken en omgekeerd. De route is echter niet be-
doeld voor doorgaand verkeer, maar alleen voor bestemmingsverkeer, en 
zal als zodanig ingericht zijn. Wel is aan de westzijde parkeergelegenheid 
en kan men via de tunnel het station bereiken. 
 
Parkeren 
Ten behoeve van het behoud van een goede parkeersituatie in het gebied 
voert de gemeente een parkeerbeleid. Voor de bestaande, vaak oudere si-
tuaties geldt het algemene gemeentelijke parkeerbeleid. Om te voorkomen 
dat nieuwe situaties met parkeeroverlast ontstaan, wordt bij nieuwbouw te-
genwoordig een strenger regime gevoerd dan vroeger. Uitgangspunt is dat 
kantoren en woningen over voldoende parkeergelegenheid moeten kunnen 
beschikken op eigen terrein.  
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Deze eis vloeit voort uit artikel 2.5.30. van de Bouwverordening. Bij een 
bouwaanvraag voor kantoren wordt een parkeernorm van 1 parkeerplaats 
per 65 m² bedrijfsvloeroppervlakte gerekend.  
Voor woningen geldt een norm van 1,2 - 1,3 per woning. Bij de nieuwbouw 
van de afgelopen jaren is op eigen terrein voldaan aan deze parkeernorm. 

4.1.2. Herenwal (Noord) - Dubbele Regel - Parallelweg 

De panden aan de Herenwal en aangrenzende zijstraten als Stationsstraat, 
Schoolstraat, en Dubbele Regel en aan de Parallelweg zijn van oorsprong 
bedoeld als woonhuis, of als woning met een bedrijf aan/achter huis. Het 
karakteristiek woonmilieu, dichtbij centrum en station, maakt dit deel van 
Heerenveen aantrekkelijk om te wonen. Belangrijk pluspunt om te wonen 
zijn hier de diepe erven met de achterontsluiting.  
Er is globaal een scheiding aan te wijzen tussen een gemengd gebied van 
wonen en werken dat in de invloedssfeer van station en centrum ligt en een 
overwegend woongebied ten noorden van de Stationsstraat. 
In dit noordelijk deel van Herenwal, Dubbele Regel en Parallelweg en bij-
behorende dwarsstraten zijn vooral eengezinswoningen of enkele kleinere 
appartementengebouwen te vinden. Het beleid van de gemeente is erop 
gericht de woonfunctie te behouden en waar mogelijk te versterken.  
 
In het binnengebied tussen Herenwal en Parallelweg zijn nog een paar be-
drijven aanwezig. In geval van vertrek van (één van) de bedrijven zal aan 
herontwikkeling van het binnengebied met woningen kunnen worden ge-
dacht.  

4.1.3. Herenwal - Veenscheiding 

In het zuidelijk deel van de Herenwal, bestaat er al jaren een belangstelling 
van dienstverlenende bedrijvigheid om zich in de woonpanden te vestigen. 
Het zuidelijk deel van de Herenwal, van de Veenscheiding tot en met de 
beide hoeken van Trambaan, wordt gerekend tot de uitlopers van het cen-
trum. In dit uitloopgebied zijn, naast de woningen, diverse gespecialiseerde 
winkels, praktijken en bedrijven gevestigd. 
 
Gemeenschappelijk kenmerk van al deze functies is dat ze een publieksge-
richt karakter hebben, op een centrale en goed bereikbare locatie - ook met 
openbaar vervoer - willen zitten, maar niet afhankelijk zijn van de directe 
nabijheid van andere centrumfuncties in het winkelhart.  
 
Inmiddels krijgt de ontwikkeling van nieuwe kantoor- en appartementenge-
bouwen naast of vlak achter de panden aan de Herenwal steeds meer ge-
stalte. Met name de vernieuwing rond het station kan een extra impuls ge-
ven aan de vraag naar dienstverlenende ruimte en winkelruimte aan dit 
deel van de Herenwal. Met de plaatsing van kantoor- en woongebouwen 
aan de zuidwestkant van de woningen aan de Herenwal dient rekening ge-
houden worden met het woongenot van de bewoners van de Herenwal.  

 
 
Bestemmingsplan Stationsgebied - Herenwal e.o.  Buro Vijn B.V. 
Status: vastgesteld 24-11-08 



blz 30  00-22-05
 

Bij het toelaten van functies speelt eveneens het feit dat hier geen vesti-
gingslocatie voor winkels tot stand moet komen die afbreuk doet aan het 
functioneren van het centrum.  

4.1.4. Stationsstraat - Trambaan 

In het gedeelte tussen Stationsstraat en Trambaan bevinden zich enerzijds 
woningen maar anderzijds ook winkels en bedrijven, die al dan niet dienst-
verlenend zijn. Het gebied laat zich daarom karakteriseren als een over-
gangsgebied tussen het woongebied ten noorden van de Stationsstraat en 
het gebied met meer bedrijvigheid ten zuiden van de Trambaan.  
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de bestaande woningen te 
handhaven, maar wil in deze overgangszone ook ruimte bieden om daar, 
waar sprake is van niet-woonfuncties zoals detailhandel, deze te mogen 
inwisselen voor dienstverlenende bedrijvigheid, wanneer de vraag zich 
concreet voordoet. Een toets naar de aard en de schaal van de dienstverle-
ning is daarbij noodzakelijk. Hinder voor de bestaande woningen dient 
voorkomen te worden. Voor de zakelijke en persoonlijke dienstverlening 
wordt daarbij aansluiting gezocht bij de categorie 1-bedrijven van de VNG-
brochure Bedrijven en milieuzonering, welke landelijk als standaard voor 
gewenste afstanden wordt gehanteerd. Bedrijven en instellingen van cate-
gorie 1 worden door hun beperkte hinder als inpasbaar tussen de woningen 
beschouwd.  

4.1.5. Woonschepen 

Uitgangspunt is dat de Heerensloot, passend bij het centrum-stedelijk ka-
rakter van het gebied, geschikt is voor de aanleg van schepen van de 
“bruine vloot”. Daarbij wordt de Woonschepenverordening in acht geno-
men. Aangegeven is dat voor een gedeelte van de Herenwal voor een to-
taal van 6 “bruine schepen” van elk maximaal 20 meter als ligplaats en voor 
bewoning mag dienen, ter hoogte van Herenwal 102 en 104, 112, 177 en 
de Schoolstraat. Bovenstaande overwegingen leiden voor wat betreft de 
doeleinden van gebruik tot de volgende uitgangspunten, welke met het be-
stemmingsplan mogelijk gemaakt moeten worden.  

4.1.6. Samenvatting 

Samenvattend gelden per deelgebied de volgende volgende functionele 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan. 
 
Stationsgebied  
 bij het gebied van het Stationsplein en de Trambaan ligt het primaat bij 

openbaar vervoer en een menging van kantoor- en woonfuncties; 
 volgens de afspraken in de Structuurschets A7 zullen kantoren in He-

erenveen per vestiging niet meer dan 2500 m² bruto vloeroppervlak 
kennen. Een vrijstelling tot 5000 m² is mogelijk, mits er sprake is van 
een duidelijke ondersteuning voor de regionale-economische functie 
van de A7-zone en geen verdringing plaatsvindt van de grootschalige 
kantorenfunctie van Leeuwarden;  
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 de dienstverlenende bestemming rond het station dient de nodige flexi-
biliteit te hebben. Dit betekent dat de woonbestemmingen rond het sta-
tion op meerdere bouwlagen een optie moeten kennen voor de ves-
tiging van commerciële functies; 

 vanuit oogpunt van mobiliteitsgeleidend beleid, wordt er naar gestreefd 
dat bedrijven en diensten zich vestigen met een hoog potentieel open-
baar vervoergebruik;  

 het gemeentelijk beleid ten aanzien van parkeren bij nieuwe bedrijven 
en woningen gaat uit van een parkeernorm op eigen terrein van 1 par-
keerplaats per 65 m² voor kantoren en 1,2 tot 1,3 parkeerplaats per 
woning; toetsing op een goede parkeersituatie vindt plaats in het kader 
van de Bouwverordening (artikel 2.5.30);  

 bij het station dienen voldoende parkeervoorzieningen voor lang parke-
ren aanwezig te zijn, voldoende fietsenstalling en ondersteunende 
voorzieningen. 

 
Herenwal - Veenscheiding en Herenwal (Noord) - Dubbele Regel - Paral-
lelweg  
 in het gebied aan de Herenwal tussen Veenscheiding en Trambaan, 

(uitloper centrum) kunnen met het oog op de nabijheid van het centrum 
en het station, bedrijvigheid met persoonlijke en zakelijke dienstverle-
ning en bepaalde binnenstadsbedrijven worden gevestigd, maar géén 
detailhandel. Hierbij dient door de nieuwe bedrijven geen afbreuk ge-
daan te worden aan de woonkwaliteit ter plekke. Bovendien wordt erop 
gelet dat de voorzieningen en de bedrijven een ondersteuning voor het 
centrumniveau van Heerenveen vormen; 

 in het gebied tussen Trambaan en Stationsstraat (overgangsgebied) 
overheerst een mengeling van de woonfunctie, detailhandel en dienst-
verlenende bedrijvigheid; de functies wonen en detailhandel kunnen in 
dit overqangsgebied vervangen worden door dienstverlenende bedrij-
vigheid, mits passend bij de aard en schaal van de omgeving; 

 in het gebied ten noorden van de Stationsstraat ligt het primaat bij de 
woonfunctie. Er is geen vestigingsmogelijkheid van nieuwe afwijkende 
functies in woonpanden. De aard en de milieubelasting van de toege-
stane bedrijven is zódanig dat bedrijven temidden van de woonfunctie 
goed kunnen blijven functioneren; 

 voor het gehele plangebied geldt een bevriezing van het aantal en de 
aard van de horecabedrijven; er zijn nu drie restaurants op de wal en 
een schip met een eetgelegenheid (pannenkoekschip), aangemeerd 
aan de Fok. Vestiging van nachthoreca is met het oog op de woon-
functie van de Herenwal ongewenst; 

 voor een ligplaats in de Heerensloot geldt de gemeentelijke Woonsche-
penverordening. De Herenwal biedt ligplaats met bewoning voor ten 
hoogste zes “bruine schepen” tegenover de in de Woonsche-
penverordening genoemde adressen aan de Herenwal;  

 de woonschepenhaven aan de Polderdijk biedt ligplaats voor woonsche-
pen. De woonschepenhaven wordt in het bestemmingsplan vastgelegd; 

 de ligplaats met een horecafunctie valt niet onder de Woonschepen-
verordening. Het bestemmingsplan wordt in verband met het vastleg-
gen van de horecamogelijkheden, aanvullend ingezet.  
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Figuur 6. Beeldvorming Ontwikkelingsvisie Stationsgebied 
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4.   2. Stedebouwkundige uitgangspunten 

4.2.1. Stationsgebied  

Het  Stationsgebied heeft potenties door zijn ligging op een knooppunt van 
openbaar vervoerslijnen. Uitgangspunt is dat het gebied een stedelijk ka-
rakter en commerciële waarde zal uitstralen. Rond het station wordt een in-
vulling gerealiseerd die past bij een middelgrote plaats als Heerenveen.  
Met de nieuwe stedebouwkundige inrichting rond het station komt een plan 
tot stand waarbij de karakteristieke noord-zuid-structuurlijnen van Heeren-
veen worden versterkt.  
De lege ruimte langs het spoor wordt gedefinieerd, met duidelijke entrees 
aan de Parallelweg en de K.R. Poststraat (zie figuur 6). Aan het nieuwe 
Stationsplein komt bebouwing die de ruimte duidelijk definieert en be-
grensd. 
Situering en bouwhoogtes worden zó gekozen dat een duidelijke overgang 
plaatsvindt naar het aangrenzende gebied. Uit stedebouwkundig oogpunt is 
het wenselijk een accent te leggen bij het station; hier zal een hoger ge-
bouw (12 bouwlagen) voor zorgen.  
De noordelijke wand van het Stationsplein is opgevuld met twee nieuwe 
gebouwen. Aan de oostzijde is de wand begrensd met het appartementen-
complex de Bielzen. De noordoosthoek van het nieuwe Stationsplein wordt 
ingevuld met een appartementencomplex (6 tot 7 bouwlagen) en een kan-
torencomplex, variërend in hoogte van 5 tot 6 bouwlagen langs het nieuwe 
plein en 4 tot 6 bouwlagen langs de verlengde Parallelweg. Op deze wijze 
wordt, zonder aan de sociale veiligheid te tornen, de kantorenfunctie in het 
gebied versterkt. 
 
De bebouwing langs het spoor aan de noordzijde van het station zal be-
staan uit drie kantoorgebouwen van 4 bouwlagen, parkeerdekken en een 
markant gebouw van 12 bouwlagen, dat gedeeltelijk is geprojecteerd over 
de NS-fietsenstalling.  
 
Door het planten van bomen en de aanleg van gazons heeft het  Stations-
gebied een groener karakter gekregen, passend bij het beeld van Heeren-
veen. Het rechtlijnig beloop van de noord-zuid-lijnen (spoor, wegen) kan 
verder worden benadrukt door langs wegen en spoor schermen met bomen 
te plaatsen. De groenstrook langs de Parallelweg blijft in het kader van dit 
plan grotendeels behouden. 

4.2.2. Herenwal - Veenscheiding en Herenwal (Noord) - Dubbele Regel - 
Parallelweg 

Herenwal 
Voor het oudere gebied met veel karakteristieke waarden is de Herenwal 
maatgevend. De ruimte van de Herenwal, Dubbele Regel en Veenschei-
ding maakt deel uit van een samenhangend stedenbouwkundig waardevol 
gebied van typerende bebouwingswanden; weg, kadewand, vaart en brug-
gen en aan de overzijde de Fok met eveneens een bepalende bebouwing-
wand.  
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De verkaveling van de Herenwal bestaat uit diepe percelen, regelmatig en 
haaks op de Herenwal. Er staan vrijwel alleen individuele panden. 
Het bebouwingsbeeld bestaat in hoofdzaak uit één bouwlaag met kap. Van 
oorsprong gaat het vooral om woonhuizen, hoewel veel ervan nu een an-
dere functie kennen. Op een aantal punten komen functioneel herkenbare, 
afwijkende gebouwen voor, zoals een kerk, bedrijfspand of school. 
De bebouwing langs de Herenwal kan in samenhang met de brede Heren-
wal zelf, de kademuren en de Heerensloot tot het beeldbepalend stadsge-
zicht van Heerenveen gerekend worden.  
De oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur is hier nog gaaf. Dat-
zelfde geldt voor de Dubbele Regel, waar het oorspronkelijke smalle profiel 
en de kleinschalige bebouwing in een gesloten gevelwand nog aanwezig is.  
Brug en brugwachterswoning en de aantakking op de Polderdijk, eveneens 
met een smal profiel, vertegenwoordigen hier de oorspronkelijke, steden-
bouwkundige waarden. 
 
Ten aanzien van het oorspronkelijke beeld langs de Herenwal is een aantal 
verstoringen te constateren. De doorbraak van de K.R. Poststraat heeft ge-
leid tot het ontbreken van een duidelijke hoekmassa op beide hoeken van 
de Herenwal. In de bebouwingswand van de Herenwal zelf zijn invulling 
van voormalige woonpanden als garagebox, gaten in de wand afge-
schermd met een schutting en incidenteel hogere bebouwing zonder kap, 
als verstorend aan te merken. Het bestemmingsplan zal voor de gewenste 
herinvullingen aan de Herenwal een ruimtelijk kader bieden, waarbij de 
beeldkwaliteit van de Herenwal maatgevend is.  
 
Van oorsprong staan in de Stationsstraat en aan het Stationsplein grotere 
stadswoningen, bedrijfspanden en villa’s met ruime tuinen. In het gebied 
zijn nu diverse initiatieven om verouderde panden te vervangen. 
In het bestemmingsplan wordt verder rekening gehouden met herontwikke-
ling op de percelen Stationsplein 2, de panden Stationsstraat 8-10 en Stati-
onsstraat 3-5.  

4.2.3. Binnengebied tussen Herenwal en Parallelweg 

Voor het gebied tussen de Herenwal en de Parallelweg en het gebied aan 
de Dubbele Regel, wordt in het algemeen gestreefd naar een duurzame 
verbetering van het stedelijk (woon)milieu. Het binnenterrein vormt nu een 
restgebied tussen achtertuinen, zonder duidelijke begrenzingen en met 
provisorische entrees ten behoeve van de bedrijven en achtererven. De 
bedrijfssituatie van de aanwezige bedrijven is verouderd. Wanneer er op 
termijn plannen zijn om de aanwezige bedrijvigheid te saneren, kan een 
nieuwe invulling van het terrein mogelijk worden. 
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Figuur 7. Stedebouwkundige uitgangspunten invulling Herenwal / Trambaan 

 

 

Het binnengebied in het verlengde van de Schoolstraat is al ingevuld met 
nieuwe eengezinswoningen. Het gebiedje aan de noordkant van de Dub-
bele Regel, met woon- en opslagpanden, staat al een aantal jaren op de 
lijst voor de stadsvernieuwing; er zijn al diverse schetsen voor gemaakt. De 
nieuwbouw zal hier naar schaal passend zijn voor de karakteristieke, klein-
schalige omgeving. Daarbij zal altijd het toekomstperspectief van de randen 
van de Parallelweg en de Herenwal betrokken worden. Invulling zal uitslui-
tend ten goede komen aan de verbetering van het woonmilieu aan Heren-
wal, Schippershof, Schoolstraat, Parallelweg en Dubbele Regel.  
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In eerste instantie kan het binnengebied slechts op dié plekken ingevuld 
worden waar een kwalitatief goede invulling is te maken, namelijk bij de 
toegangen tot het binnengebied bij de steenhouwerij en direct achter het 
Schippershof. Het overige deel van het binnengebied is te smal voor een 
invulling met woningen. Hier kan bij vertrek van bedrijvigheid slechts een 
openbaar binnenhof worden gerealiseerd. 

4.2.4. Samenvatting 

Samenvattend gelden ten behoeve van de vertaling naar het bestem-
mingsplan de volgende uitgangspunten voor de stedenbouwkundige en 
ruimtelijke waarden van het plangebied. 
 
Stationsgebied  
 bij de inrichting van het gebied zal de kenmerkende noord-zuid-gerichte 

structuur van Heerenveen worden benadrukt. Dit zal zowel door be-
bouwing als door inrichting van de openbare ruimte gestalte krijgen; 

 het nieuwe Stationsplein zal een grootschalige pleinvorming kennen en 
in samenhang een duidelijke wandvorming van grootschalige, individu-
eel herkenbare gebouwen. Naar de Parallelweg toe zal de bouwhoogte 
aflopen, in aansluiting op het daar heersende bebouwingsbeeld;  

 de bebouwing langs het spoor aan de noordzijde van het station zal be-
staan uit kantoorbebouwing van maximaal 4 bouwlagen met een mo-
gelijk parkeerdek alsmede een markant gebouw van 12 bouwlagen dat 
geprojecteerd is op een NS-fietsenstalling. 

 
Herenwal e.o.  
 behoud van de bestaande stedenbouwkundige structuur aan de Heren-

wal en Dubbele Regel, Parallelweg, Stationsstraat en Stationsplein én 
Schoolstraat, is uitgangspunt. Dit zal planologisch vertaald worden in 
het vastleggen van een gevelbouwgrens, een goothoogte en een dak-
helling; 

 bij nieuwe invullingen wordt ten aanzien van massa en architectuur er-
naar gestreefd een straat- en bebouwingsbeeld te realiseren in samen-
hang met de bestaande situatie. De bouwvolumes zullen overeenkom-
stig het bestaande beeld zijn;  

 het architectuurbeeld van de nieuwbouw aan het Stationsplein en in de 
Stationsstraat is geënt op kantige bouwvolumes met een historiserende 
architectonische werking;  

 aan het Stationsplein zullen de bouwhoogtes een samenhang met het 
belastingkantoor hebben; 

 in geval van vernieuwing van de hoeksituaties van de Herenwal bij de 
K.R. Poststraat / Trambaan geldt de wand van de Herenwal als maat-
gevend; pas in tweede instantie de samenhang met de hoeken aan de 
Fok / K.R. Poststraat;  

 de beeldbepalende panden en objecten kennen reeds een bescher-
ming op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening en wor-
den met het bestemmingsplan niet apart beschermd; hetzelfde geldt 
voor het rijksmonument, dat op grond van de Monumentenwet be-
scherming geniet; 
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 voor het binnengebied tussen de Parallelweg en de Herenwal, benoor-
den de Schoolstraat, geldt dat bij vernieuwing de randen van het 
bouwblok grotendeels gehandhaafd moeten blijven; 

 in geval van vertrek van de bedrijven uit het binnengebied tussen de 
Parallelweg en de Herenwal, wordt uitsluitend gedacht aan herinvulling 
met een woonfunctie. Vanwege de perceelsdiepte is met name ver-
nieuwing met een “woonhof” mogelijk in het breedste, noordelijke deel 
nabij de steenhouwerij. In het geval van een herinrichting van het ge-
bied zal een herziening van het bestemmingsplan nodig zijn.  
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5. TOETS AAN OMGEVINGSASPECTEN  

5.   1. Wet geluidhinder  

5.1.1. Wegverkeer 

De Wet geluidhinder omvat een regeling die erop gericht is om geluidhinder 
in de toekomst niet te doen toenemen en een verslechtering van de geluid-
situatie te voorkomen.  
Voor alle wegen geldt daarom een zone waarbinnen een onderzoeksplicht 
van kracht is naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer. Deze zone 
geldt in principe niet voor wegen binnen een woonerf of een vergelijkbare 
30-km/u-zone. Ook geldt de zone niet wanneer met akoestisch onderzoek 
aangetoond kan worden dat de geluidbelasting binnen 10 meter uit de as 
van de meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.  
Dat neemt niet weg dat, ondanks het feit dat deze wegen geen zone heb-
ben, gemeenten in bepaalde situaties (zoals een busstation) de verant-
woordelijkheid houden voor geluidhinder en ook in 30-km/u-gebieden 
akoestisch onderzoek kunnen verrichten en een eventuele hogere waarde 
kunnen motiveren.  
 
Voor de wegen waarlangs een zone van kracht is, geldt een onderzoeks-
plicht; in deze zones worden in het bestemmingsplan de resultaten ver-
werkt van de berekende geluidhinder van het wegverkeer ten opzichte van: 
- toestaan van uitbreiding van bestaande geluidgevoelige functies; 
- toestaan van vestiging van nieuwe geluidgevoelige functies. 
 
Voor de mogelijke vestiging/uitbreiding van geluidgevoelige functies geldt 
dat in het kader van het bestemmingsplan eerst onderzoek moet worden 
gedaan of kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde óf dat hier-
voor een ontheffing voor een hogere grenswaarde kan worden afgegeven. 
Deze ontheffing moet zijn verleend voordat het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld.  
 
In het plangebied Stationsgebied - Herenwal e.o. is het geluid van het weg-
verkeer relevant op de doorgaande weg Trambaan - Stationsplein, waarbij 
alleen het traject Trambaan - busstation richting brug zoneplichtig is, omdat 
daar een snelheid van 50 km/uur geldt. De overige wegen zijn weliswaar 
aangewezen als 30-km/u-zone, maar als gevolg van de geluidhinder (o.m. 
van het busverkeer naar en van het station) heeft de gemeente op gevoe-
lige locaties van deze 30-km/u-zone toch de geluidbelasting van het weg-
verkeer berekend bij geluidgevoelige bestemmingen. Hiervan moet verant-
woording worden afgelegd in verband met toetsing of met het plan zal kun-
nen worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit, de gecumuleerde 
gevelbelasting ten gevolge van het wegverkeer op alle omliggende wegen. 
Het Bouwbesluit vereist een maximaal binnenniveau in verblijfsruimten van 
een woning van 35 dB(A). 
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In bijlage 1 is onderzoek naar de gevelbelasting ten gevolge van (gecumu-
leerd) wegverkeer opgenomen voor gebouwen met geluidgevoelige func-
ties, die in het voorliggende bestemmingsplan worden bestemd, maar nog 
niet zijn gerealiseerd. 
 
Vastgesteld is dat voor de volgende bestemmingen de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A) als volgt wordt overschreden: 
Woontoren NS-station  62 dB(A); 
Stationsplein 2  60 dB(A); 
Herenwal 101   53 dB(A). 
 
Omdat hier een 30-km/uur-regime van toepassing is, zijn de voorkeurs-
grenswaarden van de Wet geluidhinder niet van toepassing en behoeft dus 
geen ontheffing hogere grenswaarde te worden aangevraagd. Dat neemt 
niet weg dat er vanuit een goede ruimtelijke ordening wel sprake moet zijn 
van een aanvaardbare situatie. 
 
Ten aanzien van de woontoren acht de gemeente het van belang vanuit 
stedenbouwkundige overwegingen om ter hoogte van het station een hoog-
teaccent te realiseren. Dit is aangegeven in paragraaf 4.2. (Steden-
bouwkundige uitgangspunten voor het  Stationsgebied). Deze hoge bebou-
wing past in het gemeentelijk beleid van het versterken van de steden-
bouwkundige kwaliteit van het  Stationsgebied. Wat betreft woonsituatie 
biedt de woontoren een bijzonder milieu in de directe nabijheid van station 
en centrum. Deze woonsituatie wordt in het Woonplan De Ambitie-Plus als 
gewenst aangegeven.  
 
Ten aanzien van het bestemde appartementengebouw aan het Stations-
plein 2 geldt dat deze bebouwing in de plaats komt van bestaande bebou-
wing en zich voegt in de lijn van bestaande bebouwing langs de Trambaan 
en het Stationsplein. Om deze reden treedt er geen verandering van de be-
stemde geluidbelasting op en de gevelbelasting wijkt niet of nauwelijks af 
van de gevelbelasting die aangrenzende woningen ondervinden.  
 
Voor de woontoren nabij het NS-station en het appartementengebouw Sta-
tionsplein 2 geldt bovendien dat de gebouwen al een hogere geluidbelas-
ting zullen ondervinden vanwege het spoor en de geluidbelasting in het ka-
der van het spoorweglawaai wordt verantwoord. 
 
Bij de ontwikkeling van Herenwal 101 is van belang dat het hier een invul-
ling van een open plaats in de bebouwing betreft, waarbij een stedebouw-
kundig verbeterde situatie wordt bereikt. Hetzelfde geldt voor Herenwal 86. 
Dit is een herontwikkeling van een voormalig bedrijfspand, waarmee de 
woonfunctie langs de Herenwal wordt versterkt.  
 
Een laatste argument om geen ontheffing voor een hogere waarde te ver-
lenen op grond van de Wet geluidhinder is dat in alle gevallen geldt dat op 
grond van het Bouwbesluit een zeker maximaal binnenniveau van geluid-
belasting is gegarandeerd. 
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5.1.2. Spoorweglawaai 

Door het gebied loopt een gedeelte van de spoorlijn van het traject Zwolle - 
Leeuwarden (eindstation). Ten aanzien van geluidgevoelige functies langs 
dit traject dient rekening gehouden te worden met spoorweglawaai. 
De Wet geluidhinder stelt hiertoe regels. De ligging van de geluidcontour 
ten gevolge van de spoorlijn dient te worden onderzocht en daarin de ge-
luidbelasting op de gevels van panden die aangemerkt worden als geluid-
gevoelig object. Vanuit de uitkomsten van het onderzoek kunnen door de 
wet bedoelde maatregelen genomen worden. In het plangebied gaat het 
met name om bestaande en nieuwe woningen in de zone van de spoorlijn. 
Opvallend element daarin is de geplande woontoren van 12 bouwlagen, te-
gen de spoorlijn aan.  
 
De eisen die de wetgever (Wgh) stelt zijn nader omschreven in het Besluit 
geluidhinder spoorwegen (Bgs, 1987). Het Bgs stelt regels tot het voorko-
men van nieuwe geluidhinderlijke situaties bij spoorwegen. Het Bgs bepaalt 
onder andere dat langs iedere spoorweg een geluidzone ligt. De op dit 
moment hier gehanteerde zone is 300 meter. 
 
Binnen de zone gelden maximale geluidgrenswaarden die bij “uitwendige 
scheidingsconstructies” van woningen in acht genomen moeten worden. 
Voor woningen is in het huidige Bgs de voorkeursgrenswaarde vastgelegd 
op 57 dB(A). Bij de situering van nieuwe geluidgevoelige functies is het 
noodzakelijk aan te tonen op welke wijze aan deze grenswaarde wordt vol-
daan. Aan GS kan een gemotiveerd verzoek tot ontheffing worden gedaan 
indien men een hogere grenswaarde wenst. In het Bgs is aangegeven dat 
de maximale ontheffingswaarde 70 dB(A) bedraagt.  
 
Uit onderzoek (bijlage 1) blijkt dat de volgende ontwikkelingen in het plan 
de grenswaarde van 57 dB(A) overschrijden: 
Woontoren NS-station 65 dB(A); 
Stationsplein 2  60 dB(A); 
Arriva-terrein   59 dB(A) (uitwerking ex artikel 11 WRO). 
 
De gemeente Heerenveen baseert de akoestisch berekeningen van het 
spoorweglawaai op het peiljaar 2004 en niet op de Prognose railverkeer 
2010 - 2015 volgens het Akoestisch Spoorboekje. De gemeente heeft hier-
voor meerdere redenen:  
 de railprognose 2010 - 2015 is gebaseerd op invoergegevens van in-

tensivering volgens een theoretisch model; voor het baanvak Zwolle - 
Leeuwarden resulteert deze modelberekening in een verhoging van de 
belasting van 3 tot 4,7 dB(A) ten opzichte van het peiljaar 2004; de rail-
prognose 2010 - 2015 gaat uit van een sterke intensivering, waarvoor 
echter geen plannen bekend zijn, op het baanvak Zwolle - Leeuwarden. 
Reeds vanaf het jaar 2000 is aan het Ministerie van VROM meege-
deeld dat de railprognose 2010 - 2015 voor vier gemeenten binnen de 
regio De Friese Wouden niet juist is; 
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 met eerdere prognoses (2005 - 2010) en publicaties omtrent het stiller 
worden van materieel en banen,is de verhoging van de railprognose 
2010 - 2015 niet te rijmen; 

 de prognose 2010 - 2015 is eenzijdig opgesteld door de capaciteitsbe-
heerder ProRail, en valt niet onder verantwoordelijkheid van de Minister 
van VROM, waartoe juridisch ook geen aanleiding is. De Minister van 
VROM adviseert hieromtrent dat bij twijfel over de juistheid van de 
prognose mag worden uitgegaan van de huidige situatie; 

 de prognose 2010 - 2015 gaat volledig uit van intensivering van het 
spoorweglawaai als gevolg van intensiever gebruik door personen- en 
goederentreinen, bij een gelijkblijvende (geluid)technische situatie van 
infrastructuur en spoorwegmaterieel. De prognose gaat daarbij geheel 
voorbij aan door de overheid gestimuleerde maatregelen bij de bron. 
Door de Minister van VROM is hiertoe een Innovatieprogramma opge-
steld met als doel tot een aanmerkelijke reductie van de geluidemissie 
te komen. 

 
De prognose 2010 - 2015 kan een goed hulpmiddel zijn voor het te voeren 
beleid, ofwel een beleidsmatig gewenste groei van het vervoer over spoor. 
(ontwerp Nationaal Verkeers- en Vervoersplan deel 1). Voor deze intensi-
vering in het Noorden wordt hiervoor na 2010 van realisering van de Zui-
derzeespoorlijn uitgegaan.  
Voor de situaties bij Heerenveen bestaat er echter gegronde twijfel over de 
berekening van de railprognose 2010 - 2015. Bijgevolg gaat de gemeente 
Heerenveen in haar akoestische berekeningen van het railverkeerslawaai, 
uit van het peiljaar 2004. De akoestische berekening is opgenomen in bij-
lage 1. 
 
Gedeputeerde Staten hebben voor de genoemde ontwikkelingen een ont-
heffing hogere grenswaarden verleend bij besluit van 6 november 2007 tot 
de hierboven genoemde waarden (zie bijlage 10 bij de toelichting)  

5.   2. Milieuhinder van bedrijven 

De aard van de toegelaten bedrijven wordt vastgelegd door middel van een 
op milieubelasting gebaseerde Bedrijvenlijst welke is opgesteld door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Bedrijven en milieuzonering, 
2001). 
Bedrijven worden in de lijst ingedeeld in milieucategorieën, waarbij 1 de 
lichtste vorm van bedrijvigheid is en 6 de zwaarste vorm.  
 
Het gebied langs de Herenwal en rond het Stationsplein is vanouds een 
gebied met bedrijvigheid. De bedrijven die nu nog aan (achter) de Heren-
wal zijn gevestigd zijn kleinschalig en veelal lokaal verzorgend van aard. 
Deze bedrijven behoren tot categorie 1 of 2 van de Bedrijvenlijst. Er geldt 
een minimale afstand van 10 of 50 meter ten aanzien van gevoelige func-
ties zoals wonen en scholen.  
 

 
 
Bestemmingsplan Stationsgebied - Herenwal e.o.  Buro Vijn B.V. 
Status: vastgesteld 24-11-08 



blz 42  00-22-05
 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat bedrijven van milieucatego-
rie 1 en 2 in het gebied thuishoren en planologisch ingepast moeten kun-
nen worden.  
 
Verspreid in het plangebied zijn enkele bedrijven aanwezig die tot een ho-
gere categorie worden gerekend. 
Een drukkerij, een garagebedrijf met autospuiterij en een steenhouwerij 
(natuursteenbewerkingsbedrijf), een technisch installatiebedrijf en een 
groothandel in farmaceutische artikelen, behoren tot milieucategorie 3. 
Hiervoor geldt een gewenste afstand van 50 of 100 meter ten opzichte van 
gevoelige functies. 
 
In het bestemmingsplan zullen deze bedrijven van milieucategorie 3 per 
bedrijfstak (SBI-code) worden bestemd. Hinder ten opzichte van de nabij-
gelegen bestaande woonfunctie wordt geregeld via de milieuvergunning 
van de bedrijven.  

5.   3. Bodemverontreiniging  

Een deel van het plangebied is bestemd voor nieuwe bebouwing. Milieu-
wetgeving (de "schone-grondverklaring") waarborgt dat er in geval van 
nieuwbouw geen sprake is van risico's voor de volksgezondheid. 
De Wet Ruimtelijke Ordening en het bestemmingsplan zijn slechts zijde-
lings bij de bodemsituatie betrokken en wel vooral waar het gaat om het 
"historisch onderzoek" wat betreft het bodemgebruik. Mogelijk verdachte 
plekken dienen te worden gesignaleerd. Dit is met name van belang omdat 
een deel van het plangebied in aanmerking komt voor nieuwe bebouwing, 
hetzij van grootschalige kantoorgebouwen, hetzij van appartementen en 
van gezinswoningen. In het noordelijk deel van het plan, in de omgeving 
van Dubbele Regel en tussen Herenwal en Parallelweg, zijn enkele stads-
vernieuwingsprojecten aan de orde.  
 
Figuur 8 geeft een signaleringskaart van de bodemsituatie voor zover thans 
onderzocht is. Dit onderzoek is uitgevoerd met het oog op ontwikkelingen 
die er op korte termijn kunnen gaan spelen.  
 
Voor de gebieden die niet onderzocht zijn geldt vanuit de historische ach-
tergrond dat er argwaan dient te zijn ten aanzien van de bodemsituatie. Op 
dit moment loopt er een groot onderzoek aan de Herenwal.  
 
In het Ontwikkelingsprogramma ISV 2000 - 2004 van de gemeente Heeren-
veen is onder meer het Stationsgebied genoemd als een gebied waar het 
bodemprogramma van belang is. Het voormalige tankstation Trambaan 3 
en de eigendommen van Arriva (Trambaan 3, deellocaties 2 t/m 5) zijn be-
kende ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Deze objecten staan op 
de provincielijst (UPM). Deze locaties zijn op het voorlopig saneringspro-
gramma 2000 - 2004 opgenomen. 
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Figuur 8. De bodemsituatie van op verontreiniging onderzochte locaties 

5.   4. Externe veiligheid 

In 2004 is het Besluit Milieukwaliteitseisen Externe Veiligheid (BEVI) van 
kracht geworden. Het besluit stelt eisen aan de risico’s ten gevolge van ge-
vaarlijke stoffen bij inrichtingen. 
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Daarnaast is in 2004 de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke 
Stoffen van het Ministerie van V&W en VROM (C-RNVGS) verschenen 
waarin het beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen is op-
genomen. De laatste betreft een circulaire, maar afwijking is alleen gemoti-
veerd mogelijk. Tot slot is wat betreft risico’s voor de burgerij het Vuur-
werkbesluit van belang.  
 
In de besluiten en de circulaire zijn normen opgenomen ten aanzien van ri-
sico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen op de omgeving. De normen 
zijn opgenomen ten aanzien van het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is het risico dat een persoon 
die zich buiten de inrichting/activiteit bevindt, komt te overlijden ten gevolge 
van een incident met gevaarlijke stoffen binnen de inrichting, of ten gevolge 
va de activiteit. Het groepsrisico is een maat voor het aantal slachtoffers 
dat komt te overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen 
binnen de inrichting, of ten gevolge van de activiteit. 
 
De gemeentelijke milieudienst heeft vastgesteld dat in het plangebied of het 
mogelijke invloedsgebied geen inrichtingen zijn gelegen waar het BEVI van 
toepassing is, c.q. onderzoek naar PR en GR is niet relevant. Ten aanzien 
van vervoer van gevaarlijke stoffen is alleen het spoor een mogelijke risico-
route. Over de wegen binnen het plangebied is geen transport van gevaar-
lijke stoffen toegestaan. Uit gegevens van ProRail is naar voren gekomen 
dat over het spoor Zwolle - Leeuwarden geen transport van gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt. Ten aanzien van risico’s van transporten is onderzoek 
van het PR en GR niet relevant.  

5.   5. Luchtkwaliteit 

Onderzoek van de gemeentelijke Milieudienst wat betreft luchtkwaliteit 
toont aan dat het plan wettelijk, op grond van het Besluit Luchtkwaliteit 
2005 (Blk), niet op bezwaren stuit. Bij plannen in het kader van de WRO 
dient op grond van dit besluit aandacht te worden besteed aan de lucht-
kwaliteit ter plaatse. Zowel bij nieuwe ontwikkelingen alsook bij conserve-
rende plannen moet er gekeken worden wat voor situatie wordt bestemd en 
welke relatie er is tot luchtkwaliteit.  
 
Het BLk kent luchtkwaliteitseisen voor meerdere stoffen, maar alleen stik-
stofdioxide en fijn stof kunnen in dit geval een probleem vormen binnen het 
invloedsgebied van drukke wegen in en in de buurt van het plangebied. De 
berekende situaties bevinden zich aan de Schans, de K.R. Poststraat, de 
Herenwal en de Trambaan. Er blijkt voor de berekende jaren 2010 en 2020 
dat de gevolgen van het bestemmingsplan Stationsgebied - Herenwal e.o. 
voor luchtkwaliteit niet zullen leiden tot overschrijding van de normen. Het 
Onderzoek luchtkwaliteit is opgenomen in bijlage 3 bij de toelichting. 
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5.   6. Ecologische toets 

Op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, de gewijzigde Na-
tuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet is in het kader van het 
bestemmingsplan inzicht nodig in de mogelijk effecten van enige voorge-
nomen (her)invulling van terreinen op de aanwezige ecologische waarden. 
Het bestemmingsplan mag niet strijdig zijn met de vereiste ecologische be-
scherming. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan is in hoofdzaak een plan voor een be-
staand stedelijk gebied met beperkte ecologische potenties. Behalve dan 
de grachten van Heerensloot en Veenscheiding en enig groen langs het 
spoor en bij het  Stationsplein. Wel biedt het plan locaties met nieuwe invul-
mogelijkheden.  
 
Voor enkele nieuwe ontwikkelingen in het plangebied heeft de gemeente 
Heerenveen de ecologisch situatie laten onderzoeken. Het betreft de 
nieuwbouw die via een uit te werken bestemming mogelijk is in het zuidelijk 
deel van het plan en de nieuwe invulling met een appartementengebouw bij 
de Dubbele Regel. De onderzoeksresultaten kunnen als maatgevend wor-
den beschouwd voor het gehele plangebied. De onderzoeken zijn opgeno-
men in bijlage 4. 
 
Van strijdigheid op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en 
Habitatrichtlijn is bij het bestemmingsplan geen sprake. Het plangebied ligt 
niet in of in het invloedsgebied van enige wettelijk aangewezen speciale 
beschermingszone. 
 
Ook is beoordeeld dat naar verwachting de haalbaarheid niet in het geding 
is op grond van de Flora- en faunawet. Aandachtspunt is dat het plange-
bied zich leent als foerageergebied en verblijfplaats voor vleermuizen. 
 
Afgezien van onderzoek naar de noodzaak van bescherming van aanwe-
zige soorten flora en fauna bij bouwwerkzaamheden, geldt dat op grond 
van de wetgeving altijd het zorgvuldigheidsprincipe moet worden gehan-
teerd.  
 
Voor vogels kritieke werkzaamheden, zoals het weghalen van bomen en 
struiken en het slopen van gebouwen, waar vogels broeden, dienen buiten 
het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli) te worden uitgevoerd. 
 
Voorafgaande aan de sloop van gebouwen, moet onderzoek gedaan wor-
den naar het voorkomen van de verblijfplaats van vleermuizen in de peri-
ode dat vleermuizen actief zijn (april tot september). Indien vleermuizen 
blijken voor te komen dient een ontheffingsaanvraag te worden ingediend.  
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5.   7. Cultuurhistorie en archeologie 

In 1992 werd door een groot aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, 
op Malta het Europese Verdrag van Valletta ondertekend, met als doel om 
het (Europese) archeologische erfgoed veilig te stellen.  
Dit verdrag moet met name gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbe-
leid van provincies en gemeenten, wat betekent dat bij de voorbereiding 
van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de 
(mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden en waar nodig een 
beschermende regeling moet worden opgenomen ten aanzien van die ar-
cheologische waarden.  
Ter implementatie van het verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
zal waarschijnlijk in 2007 de nieuwe Monumentenwet in werking treden. 
Het wetsvoorstel verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmings-
plannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden.  
 
De provincie heeft ter ondersteuning de Friese Archeologische Monumen-
tenkaart Extra (FAMKE) gemaakt, samen met de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB). De FAMKE bevat niet alleen een 
overzicht van bestaande archeologische monumenten, maar tevens van 
(nog) niet beschermde archeologische terreinen, alsmede verwachtingszo-
nes, met potentiële archeologische waarden.  
 
Het plangebied behoort wat betreft de periode Bronstijd - Steentijd tot het 
aanbevelingsniveau van karterend onderzoek 2. In deze gebieden kunnen 
zich op enige diepte archeologische lagen uit de Steentijd bevinden, die 
zijn afgedekt door een veen- of kleidek. Mochten zich hier archeologische 
resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk goed van kwaliteit. De provin-
cie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 2500 m² een karte-
rend (boor)onderzoek uit te laten voeren.  
 
In het gebied kunnen zich archeologische resten bevinden uit de periode 
midden-Bronstijd - vroege Middeleeuwen. De FAMKE geeft het aanbeve-
lingsadvies van Middeleeuwen: Karterend onderzoek 3. Het gaat hier dan 
met name om vroeg- en vol-middeleeuwse veenontginningen. Daarbij be-
staat de kans dat er zich huisterpjes uit deze tijd zich in het plangebied 
kunnen bevinden. 
In de omgeving van het plangebied (overzijde Veenscheiding - Heerensloot 
is een terrein van hoge archeologische waarde bekend in het Centraal Mo-
numenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo-
demonderzoek (ROB). Het betreft de kern van het veenontginningsdorp 
Heerenveen, dat dateert uit de late Middeleeuwen. 
De provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer 5000 m² een historisch 
en karterend onderzoek te verrichten, waarbij speciale aandacht moet wor-
den besteed aan eventuele Romeinse sporen en/of vroeg-middeleeuwse 
ontginningen. 
Mochten er, als gevolg van het karterend archeologisch onderzoek, één of 
meerdere vindplaatsen worden aangetroffen, dan zal uit nader (waarde-
rend) onderzoek moeten blijken hoe waardevol deze vindplaatsen zijn.  
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De aard van dit waarderend (vervolg)onderzoek hangt af van het type aan-
getroffen vindplaats, en de strategie van onderzoek dient te worden be-
paald door het desbetreffende onderzoeksbureau.  
De resultaten van het karterend onderzoek kunnen ook uitwijzen dat de 
voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke randvoorwaarden in 
het plan rekening dient te worden gehouden. 
Mocht het plangebied een bebouwde kom betreffen, dan dient in de onder-
zoeksstrategie rekening te worden gehouden met recente verstoringen die 
zich kunnen hebben voorgedaan. 
 
In het gebied is een archeologisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van 
nieuwbouwontwikkelingen bij het NS-station aan de oostzijde van het 
spoor. Bij het onderzoek bleek de bodem tot op grote diepte verstoord. In 
de boringen en aan de oppervlakte zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. Op basis van dit onderzoek wordt een vervolgonderzoek ten 
behoeve van de nieuwbouw niet noodzakelijk geacht. Het onderzoek is op-
genomen in bijlage 5.  

5.   8. Overige omgevingsfactoren 

Op verzoek van omwonenden is onderzoek verricht naar de windhinder van 
de woontoren en naar de schaduweffecten van de nieuwe bebouwing bij 
het NS-station.  
De resultaten van de onderzoeken zijn in de bijlagen 8 en 9 opgenomen. 
 
In het schaduwonderzoek is per maand aangegeven op welke uren scha-
duweffecten zullen optreden. In het windhinderonderzoek is aangetoond 
dat in het openbaar gebied maatregelen noodzakelijk zijn ter verbetering 
van het windklimaat. De onderbouw met de fietsenstalling verbetert wel het 
windklimaat, maar is op zich onvoldoende voor een verantwoord windkli-
maat in het doorloopgebied. Door maatregelen op de parkeerdekken en in 
het openbaar gebied zal dit ondervangen moeten worden. Het bestem-
mingsplan dient ruimte open te laten voor het plaatsen van windschermen 
of het aanbrengen van luifels.  
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6. UITVOERBAARHEID 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan Stationsgebied - Herenwal e.o. is deels een conser-
verend, deels een ontwikkelingsgericht plan. Het bestemmingsplan sluit 
aan op het gemeentelijk beleid ten aanzien van de ontwikkeling rond het 
station en het gebied tussen station en centrum.  
De ontwikkeling rond het station kent al een lange weg, waarbij de burger 
zijn mening op de plannen kon geven. In het Structuurplan Heerenveen is 
de ontwikkeling als stationslocatie aangegeven. Het structuurplan is verder 
uitgewerkt in de Ontwikkelingsvisie Stationsgebied uit 1998. Ook over deze 
visie heeft men gelegenheid tot inspreken gehad.  
De reacties van de Ontwikkelingsvisie Stationsgebied zijn verwerkt in het 
voorontwerp-bestemmingsplan.  
Het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied heeft in 2004 een in-
spraak-procedure doorlopen. Tevens is het voorontwerp-bestemmingsplan 
in het Overleg ex artikel 10 Bro gebracht. De verantwoording en de inhou-
delijke aanpassingen naar aanleiding van Inspraak en Overleg zijn in af-
zonderlijke bijlagen (6 en 7) aangegeven. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

De gemeente dient ten aanzien van financiële betrokkenheid bij ontwikke-
lingen in het bestemmingsplan verantwoording af te leggen. De herinrich-
ting van de openbare ruimte van het  Stationsgebied is de afgelopen jaren 
uitgevoerd op grond van het Masterplan. 
Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid van ontwikkelingen in 
het plan, die recent zijn uitgevoerd of die op grond van het bestemmings-
plan nog kunnen worden uitgevoerd, geldt dat de projecten door private 
partijen worden uitgevoerd.  
 
Voor de overige delen van het plangebied is het bestemmingsplan conser-
verend van aard. Hierbij is van gemeentewege geen sprake van een beno-
digde verantwoording van economische uitvoerbaarheid. 
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7. VERANTWOORDING AANPASSINGEN 

7.   1. Inspraak en Overleg 

Het bestemmingsplan (voorheen) “Heerenveen - Stationsgebied” is in het 
jaar 2005 aan de instanties die betrokken zijn bij het Overleg (ex artikel 10 
Besluit op de Ruimtelijke Ordening) voorgelegd. Tevens is aan een ieder 
de mogelijkheid van inspraak op het voorontwerp geboden.  
 
Zowel de Inspraakreacties als de reacties uit het Overleg leidden tot een 
voorstel tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Het college van Burge-
meester en Wethouders heeft deze aanpassingen vastgesteld in de Ant-
woordnota bestemmingsplan “Stationsgebied” (Inspraak). Het college heeft 
de reacties op het Overleg vastgesteld in de Nota vooroverleg ex artikel 10 
Bro.  
 
De ingekomen reacties en het antwoord van het college op deze reacties 
zijn weergegeven in de bijlagen 6 en 7.  

7.   2. Overige wijzigingen 

Als gevolg van de looptijd van de procedure van het bestemmingsplan, was 
het noodzakelijk om in het bestemmingsplan feitelijke gegevens aan te 
passen. Tevens is het bestemmingsplan aangepast aan een actuele wijze 
van bestemmen van de gemeente. Ten aanzien van de planologisch-juridi-
sche systematiek wordt tegenwoordig een standaardwijze van bestemmen 
gebruikt volgens het Handboek Bestemmingsplannen Heerenveen (2006). 
De voorschriften en de plankaart zijn hierop afgestemd. 
 
Deze aanpassing heeft geen beleidsinhoudelijke veranderingen in het ont-
werpbestemmingsplan tot gevolg gehad.  
 
Voor de voorschriften had deze aanpassing tot gevolg dat de Beschrijving 
in Hoofdlijnen (artikel 3) is vervallen. Voorts is de naam van het bestem-
mingsplan veranderd van “Stationsgebied” in “Stationsgebied - Herenwal 
e.o”. 
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8. PLANBESCHRIJVING 

8.   1. Wettelijke regeling 

Het bestemmingsplan, dat de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van 
de gronden in het plangebied vastlegt, is vervat in een plankaart en bijbe-
horende voorschriften. De wijze waarop deze regeling juridisch wordt 
vormgegeven, wordt bepaald door de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO) en het daarbijbehorende Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). 
 
Het bestemmingsplan omvat voor een aantal delen een uitgestelde planre-
geling volgens artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ten behoeve van 
de in het plan opgenomen bestemming “Wonen - Woongebouw uit te wer-
ken” en ten aanzien van de in artikel 25 opgenomen Algemene Wijzigings-
bepalingen (ex artikel 11 WRO), zijn de uitwerkingsregels en criteria voor 
de wijziging aangegeven ten aanzien van maximale bouwhoogte en ten 
aanzien van archeologisch onderzoek.  

8.   2. Toelichting bouwvoorschriften 

- Bescherming ruimtelijke kwaliteit  
Om de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van het gebied 
te behouden is, naast de standaardregeling van bebouwingsmogelijkheden 
volgens het bouwschema en het bebouwingspercentage, een gevelbouw-
grens opgenomen. De gebouwen moeten met hun voorgevel in deze ge-
velbouwgrens worden gebouwd. De grens is aangewezen op de plaatsen 
waar de gevelwandlijn zó beeldbepalend en beeldondersteunend is dat de-
ze extra bescherming nodig heeft. Ook wordt de samenhang en de maat 
van de panden in de gevelwand een zekere bescherming geboden door het 
aangeven van een maximaal toegestane perceelsmaat.  
 
Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen 
en vrijstelling verlenen op de bouwvoorschriften. Ter toelichting op deze 
bevoegdheden het volgende: 
 
- Gebouwen  
Bij nieuwbouw van gebouwen, zal in het algemeen de bebouwingsstructuur 
van de omgeving richtinggevend zijn. De bebouwing dient aan te sluiten op 
de ruimtelijke structuur en het daarmee samenhangende bebouwingspa-
troon van het aangrenzende gebied. 
 
De vrijstelling van de bebouwingsbepalingen om het binnen het bouwvlak 
gelegen gedeelte van een bouwperceel tot ten hoogste 100% te bebouwen, 
zal in het algemeen alleen worden toegestaan indien het een hoeksituatie 
betreft. 
 
- Regeling bijgebouwen  
De bouw van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen moet, be-
halve aan de kwantitatieve bebouwingsregelingen, in principe aan de vol-
gende eisen voldoen. 
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1. Er wordt gestreefd naar een herkenbaar onderscheid tussen hoofdge-
bouwen enerzijds en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappin-
gen anderzijds. Dit onderscheid zal zich naast de afmetingen, onder 
meer kunnen manifesteren door een terugrooiing van de aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen en overkappingen ten opzichte van de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van een hoofdgebouw dan wel het verlengde 
daarvan. Tevens moet er een clustering plaatsvinden van het hoofdge-
bouw met de daarbijbehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
2. Bij een vrijstelling tot 100 m² voor vergroting van aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen wordt gelet op de volgende aspecten: 
∗ er moet voor de vergroting van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en/of overkappingen sprake zijn van: 
− een aantoonbare behoefte vanuit de in de bestemming toegela-

ten doeleinden, bijvoorbeeld vanwege een gezinssituatie, stal-
ling van materieel dan wel ruimtebehoevende hobbymatige acti-
viteiten; of 

− een situatie waarin de vergroting van het hoofdgebouw afgewe-
zen moet worden gelet op de hoofdvorm van het hoofdgebouw; 

∗ bij vergroting ten behoeve van de woonfunctie (bijvoorbeeld extra 
woonruimte op de begane grond voor (een) gehandicapte(n), moet 
aantoonbaar zijn dat het gebruik van de uitbreiding voor langere 
termijn gekoppeld blijft aan de woonfunctie; 

∗ er moet sprake zijn van een goede verhouding tot het hoofdgebouw 
en het erf, waarbij tevens rekening wordt gehouden met vergun-
ningsvrije bouwwerken; 

∗ vrijstelling zal slechts verleend worden bij vrijstaande en half-vrij-
staande woningen of in vergelijkbare situaties. Hierbij mag geen 
aanzet worden gegeven tot het geheel volbouwen van een binnen-
terrein. 

8.   3. Bestemmingen 

De bestemmingen zijn in alfabetische volgorde benoemd.  
 
Bedrijf 
De Herenwal, de Parallelweg en het tussengelegen gebied kennen van-
ouds een aantal kleine bedrijven. Veel van deze ambachtelijk verzorgende 
bedrijvigheid is inmiddels verdwenen, maar enkele percelen zijn wel nog 
als zodanig bestemd.  
 
Een aantal van deze bedrijven is van dien aard dat er niet bij het bedrijf 
gewoond kan worden.  
Het kan zijn dat de aard van het bedrijf zich er niet voor leent, of de be-
drijfsbebouwing zelf niet voor een woonfunctie geschikt is. Deze bedrijven 
krijgen een bedrijfsbestemming.  
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Met het oog op het behoud van een goed woonmilieu bij het centrum is het 
gemeentelijk beleid gericht op uitsluitend de aanwezigheid van lichte, voor 
het wonen niet-hinderlijke bedrijvigheid. Binnen de bedrijfsbestemming zijn 
bedrijven van de milieucategorieën 1 en 2 mogelijk, de lichtste bedrijven 
volgens de in de voorschiften opgenomen Bedrijvenlijst. Met de systema-
tiek van de Bedrijvenlijst sluit de gemeente aan op de brochure Bedrijven 
en milieuzonering, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Indien 
er een bedrijf van een zwaardere categorie (3) aanwezig is, wordt dit bedrijf 
specifiek genoemd en aangeduid onder een klasse-nummer.  
 
Dat wil zeggen dat alléén een dergelijk benoemd bedrijfstype van categorie 
3, te weten een garagebedrijf, een natuursteenbewerkingsbedrijf en een 
schildersbedrijf op het betreffende perceel, afgezien van de al toegestane 
categorie 1 en 2, is toegestaan en géén ander bedrijf van categorie 3.  
 
Dienstverlenende bedrijven of dienstverlenende instellingen zijn binnen de 
bestemming mogelijk. Maar detailhandel is in deze bedrijfsbestemming niet 
toegestaan. Wel is bij een bedrijf detailhandel in grafstenen toegestaan; 
daarom is er een aanduiding “detailhandel” toegevoegd aan de bestem-
ming. Het bestemmingsplan kent een vrijstellingsregeling om dergelijke 
vormen van productiegebonden detailhandel ook bij andere bedrijven toe te 
staan. De vrijstelling voor productiegebonden detailhandel bij eenmaal toe-
gestane bedrijvigheid zal worden getoetst op de invloed ervan op het win-
kelapparaat in het centrum. Daaraan mag geen onevenredige afbreuk wor-
den gedaan. Vestiging zal in bestaande bebouwing moeten worden onder-
gebracht. Er mag geen winkelachtige uitstraling ontstaan. 
 
De bebouwingsregeling is gebaseerd op de aanwezigheid van de huidige 
bedrijfsgebouwen. De toegestane bouwhoogte is in het bouwvlak aangege-
ven en correspondeert met de letters c.q. de hoogte in het bouwschema 
dat op de plankaart is opgenomen. Gebouwen moeten daarnaast in de ge-
velbouwgrens worden gesitueerd indien die is aangegeven. 
 
Bedrijf - Nutsvoorzieningen  
Alleen een groter nutsgebouw achter de Bielzen heeft deze aparte be-
stemming. De bestemming is met name een signaal voor de aan te houden 
milieu-afstanden ten opzichte van de voorziening. Kleinere nutsgebouwtjes 
tot een inhoud van 45 m² zijn vergunningsvrije bouwwerken. 
 
Bedrijf - Openbaar vervoer  
Het gebied langs het spoor is geheel ingericht voor openbaar vervoer. Ter-
reinen en gebouwen behoren onder deze bestemming voor het openbaar 
vervoer. Hier bevindt zich het busstation (bs) en het spoorwegstation (sw), 
gebouwen ten behoeve van fietsenstalling met parkeerdek en dienstverle-
ning (fpd), gebouwen ten behoeve van dienstverlening en fietsenstalling 
(dvf), bushaltes en opstelplaatsen voor de bussen. 
Bij de bestemming zijn de stationsrestauratie en onderhouds- en stallings-
gebouwen opgenomen. 
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Het bestemde terrein van “Bedrijf - Openbaar vervoer” kent een wijzigings-
bevoegdheid om volgens artikel 11 WRO nadere invulling te geven aan de 
plannen voor woningen en woongebouwen. Nieuwbouw van nog meer kan-
toren is hier op grond van het huidige gemeentelijk beleid niet (meer) aan 
de orde.  
 
Gemengd - 1  
De bestemming “Gemengd - 1” heeft betrekking op de bestaande, veelal 
kleinere winkels en zakelijke en persoonlijke dienstverlening aan de He-
renwal. Bij de panden met deze bestemming is maximaal 1 woning toege-
staan. Deze woning mag zelfstandig dan wel bedrijfsmatig worden gebruikt. 
 
De bebouwingsregeling is gebaseerd op de kleinschalige individuele pan-
den en voorkomt te forse uitbreiding van de detailhandel en dienstverle-
ning. Er is daartoe een onderscheid in hoofd- en bijgebouwen en aan- en 
uitbouwen en overkappingen opgenomen. Tevens is een maximum be-
bouwingspercentage per bouwperceel aangegeven. De toegestane bouw-
hoogte is in het bouwvlak aangegeven en correspondeert met de letters 
c.q. de hoogte in het bouwschema dat op de plankaart is opgenomen. Ge-
bouwen moeten in de gevelbouwgrens worden gesitueerd indien die is 
aangegeven. De gevel van het betreffende pand zal hooguit 8 m breed zijn 
of, indien breder, ten hoogste de bestaande maat.  
 
Deze regeling voor oorspronkelijke winkelpanden in het plangebied komt 
voort uit het gemeentelijk beleid ter versterking van de winkelfunctie in het 
centrum (Structuurplan Heerenveen 1993, Ontwikkelingsplan Heerenveen - 
Centrum (2001). Vestiging van winkels op andere locaties in panden die 
een andere bestemming hebben dan “Gemengd - 1” is bij dit beleid niet 
toegestaan.  
 
Gemengd - 2  
De Herenwal, de Parallelweg en het tussengelegen gebied kennen van-
ouds een aantal kleine bedrijven. Veel van deze ambachtelijk verzorgende 
bedrijvigheid is inmiddels verdwenen; enkele percelen zijn specifiek als 
“Bedrijf” bestemd.  
Voor de panden langs de Herenwal hebben de aanwezige bedrijven een 
passende gemengde bestemming met een bedrijfsbestemming, waarbij 
met het oog op de huidige situatie ook zakelijke en persoonlijke dienstver-
lening en al dan niet zelfstandige bewoning is toegestaan. Detailhandel is 
in deze gemengde bestemming niet toegestaan, omdat aan het functione-
ren van het nabije centrum geen onevenredige afbreuk mag worden ge-
daan. 
 
Met het oog op het behoud van een goed woonmilieu bij het centrum is het 
gemeentelijk beleid gericht op uitsluitend de aanwezigheid van lichte, voor 
het wonen niet hinderlijke bedrijvigheid.  
Binnen de bedrijfsbestemming zijn bedrijven van de milieucategorieën 1 en 
2 mogelijk, de lichtste bedrijven volgens de in de voorschiften opgenomen 
Bedrijvenlijst.  
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Met de systematiek van de Bedrijvenlijst sluit de gemeente aan op de bro-
chure Bedrijven en milieuzonering, van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Indien er een bedrijf van een zwaardere categorie (3) aanwe-
zig is, wordt dit bedrijf specifiek genoemd en aangeduid onder een klasse-
nummer.  
Dat wil zeggen dat alléén een dergelijk benoemd bedrijfstype van categorie 
3 op het perceel, naast de al toegestane categorie 1 en 2, is toegestaan en 
géén ander bedrijf van categorie 3. Bij de panden met deze bestemming is 
maximaal 1 woning toegestaan. Deze woning mag zelfstandig dan wel be-
drijfsmatig worden gebruikt.  
 
De bebouwingsregeling is gebaseerd op de aanwezigheid van kleinscha-
lige individuele panden. Er is daartoe een onderscheid in hoofd- en bijge-
bouwen en aan- en uitbouwen en overkappingen opgenomen. Tevens is, 
waar nog mogelijk, een maximum bebouwingspercentage per bouwperceel 
aangegeven. De toegestane bouwhoogte is in het bouwvlak aangegeven 
en correspondeert met de letters c.q. de hoogte in het bouwschema dat op 
de plankaart is opgenomen. Gebouwen moeten in de gevelbouwgrens 
worden gesitueerd indien die is aangegeven. De gevel van het betreffende 
pand zal hooguit 8 m breed zijn of, indien breder, ten hoogste de be-
staande maat.  
 
Gemengd - 3  
Ten aanzien van de horecafunctie wordt uitgegaan van handhaving van de 
huidige vestigingen. In het plangebied bevindt zich verspreid een aantal 
restaurants op de wal, in het water van de Fok ligt een pannenkoekschip. 
De restaurants vallen onder een gemengde bestemming, waarbij zowel ho-
reca als wonen mogelijk is. Bar-/dancings zijn hier niet toegestaan. Bij de 
horeca-gelegenheden is een al dan niet zelfstandige woning toegestaan. 
 
De bebouwingsregeling is gebaseerd op de aanwezigheid van kleinscha-
lige individuele panden. Er is daartoe een onderscheid in hoofd- en bijge-
bouwen en aan- en uitbouwen en overkappingen opgenomen. Tevens is, 
waar nog mogelijk, een maximum bebouwingspercentage per bouwperceel 
aangegeven. De toegestane bouwhoogte is in het bouwvlak aangegeven 
en correspondeert met de letters c.q. de hoogte in het bouwschema dat op 
de plankaart is opgenomen. Gebouwen moeten in de gevelbouwgrens 
worden gesitueerd indien die is aangegeven. De gevel van het betreffende 
pand zal hooguit 8 m breed zijn of, indien breder, ten hoogste de be-
staande maat. 
 
Verantwoording voor het gemeentelijk beleid inzake de horeca is opgeno-
men in de gemeentelijk nota Ruimtelijke structuurvisie Horeca (2002). 
 
Gemengd - 4 
Voor voorzieningen van maatschappelijk belang, zoals kerken, kinderdag-
verblijven, buurthuizen en gezondheidspraktijken, geldt deze maatschap-
pelijke bestemming. 
De aanwezigheid van deze maatschappelijke functies is gewenst vanuit de 
leefbaarheid en levendigheid ervan voor het centrum-stedelijk woonmilieu.  
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Bij de gemengde maatschappelijke bestemming kan gewoond worden bij 
de maatschappelijke functie zelf, maar ook kan het pand geheel of gedeel-
telijk als zelfstandige woning worden gebruikt.  
 
De bebouwingsregeling van de gemengde regeling is gebaseerd op de in-
dividuele panden, al dan niet als woning gebruikt. Er is wel een regeling 
voor de woningen met bijgebouwen en aan- en uitbouwen en overkappin-
gen. Tevens is een maximum bebouwingspercentage per bouwperceel 
aangegeven. De toegestane bouwhoogte is in het bouwvlak aangegeven 
en correspondeert met de letters c.q. de hoogte in het bouwschema dat op 
de plankaart is opgenomen. Tot slot moeten gebouwen in de gevelbouw-
grens worden gesitueerd, indien die is aangegeven.  
 
Groen  
Er is weinig groen in het  Stationsgebied. Daarom is het van belang de 
groenvoorzieningen die met name bedoeld zijn voor verhoging van de ruim-
telijk kwaliteit van de omgeving, te behouden c.q. als groen te bestemmen. 
Deze groene vlekken kunnen als gebruiksgroen ingericht worden. Het gaat 
om de groene zone langs de spoorbaan, het hart van het Stationsplein zelf 
en een groengebied langs de Veenscheiding. Beplanting (bomen) zal bij-
dragen aan de belevingswaarde van deze gebieden.  
 
Een deel van de groene rand langs de spoorbaan kan op termijn mogelijk 
nodig zijn voor de aanleg van meer parkeerruimte voor lang-parkeren voor 
treinreizigers en bezoekers van kantoren (Reactienota op de Ontwikke-
lingsvisie Stationsgebied e.o. (2001)). Op dit gebied is daartoe een be-
voegdheid tot het wijzigen van de bestemming naar “Verkeer - Parkeerter-
rein” gelegd. 
 
Kantoor 
De bestemming “Kantoor" heeft betrekking op de mogelijkheid van vesti-
ging van dienstverlenende bedrijven of instellingen in kantoorgebouwen. 
Rond de kantoren ligt een strak bouwvlak. Waar mogelijk is binnen de be-
stemming ruimte voor een onbebouwd erf ten behoeve van een eigen par-
keerterrein. De gemeenten hanteert in beginsel een norm van 1 parkeer-
plaats per 65 m² bruto kantoorvloeroppervlak.  
 
In de eerste twee bouwlagen van de kantoorgebouwen langs het spoor 
kunnen parkeerdekken gebouwd worden (maximaal 2 lagen); dit is speciaal 
aangegeven met de aanduiding parkeerdekken (pd). 
 
De toegestane bouwhoogte is in het bouwvlak aangegeven en correspon-
deert met de letters c.q. de hoogte in het bouwschema dat op de plankaart 
is opgenomen. De stedenbouwkundig verantwoording voor de hoogten is 
door de gemeente vastgelegd in de Reactienota op de Ontwikkelingsvisie 
Stationsgebied e.o. (2001).  
 
Het bestemmingsplan biedt een directe bouwtitel voor in totaal circa 19.000 
m² kantoorruimte in de omgeving van het station.  
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Daarvan heeft 15.000 m² betrekking op kantoorruimte die, volgens de af-
spraken met de provincie, niet meetelt bij het maximaal te realiseren kan-
toorvloeroppervlakte tijdens de looptijd van het bestemmingsplan. Dit be-
treft de volgende kantoorlocaties: 
- Trambaan 1a 4500 m² (vergund 2002); 
- Trambaan 3-5 5000 m² (vergund 1998); 
- Trambaan 10 5500 m² (vergund 2002). 
 
Met het oog op afspraken in regionaal verband, opgenomen in de Struc-
tuurschets A7 (2001), in de provinciale beleidsnota Ruimte voor Werk 
(2001) en het Streekplan Fryslân, passen middelschalige kantoorgebouwen 
van maximaal 2500 m² bruto vloeroppervlak (bvo) bij de status van de kern 
Heerenveen. Daarom is een maximum van 2500 m² bruto vloeroppervlak 
aan een kantoorgebouw in de voorschriften vastgelegd.  
Voor de ontwikkeling van kantoorruimte aan de noordzijde van het station 
is planologisch op grond van het gemeentelijk kantorenbeleid ruimte voor 
maximaal 2700 m² kantoorvloeroppervlakte. Bij de eventuele realisering zal 
een vrijstellingmarge moeten worden toegepast.  
De voorwaarde is dat Heerenveen in kantoorfuncties complementair blijft 
aan Leeuwarden. Dit beleid van de gemeenten is vastgelegd in de Reac-
tienota Ontwerp Kantorennotitie Heerenveen 2000 - 2010 (2002).  
 
Maatschappelijk 
Een aparte bestemming “Maatschappelijk” is bedoeld voor panden met uit-
sluitend een maatschappelijke functie; deze panden lenen zich niet voor 
bewoning. De bebouwingsregeling is hierop afgestemd. Hiertoe is een 
maximum bebouwingspercentage per bouwperceel aangegeven. De toe-
gestane bouwhoogte is in het bouwvlak aangegeven en correspondeert 
met de letters c.q. de hoogte in het bouwschema dat op de plankaart is op-
genomen.  
 
Verkeer - Parkeerterrein 
De grote parkeerterreinen bij het station, met name bedoeld voor lang par-
keren van reizigers met het openbaar vervoer, hebben een eigen bestem-
ming. 
Privé-parkeerterreinen bij kantoren en woongebouwen zijn onder de be-
treffende bestemming “Kantoor” of “Wonen - Woongebouw” als onbebouwd 
terrein opgenomen. 
Op een parkeerterrein naast het station is de aanleg van parkeerdekken in 
twee lagen toegestaan.  
 
Verkeer - Railverkeer 
De spoorbaan en bijbehorende infrastructuur heeft deze specifieke ver-
voersbestemming voor zowel personen als goederen per spoor. Kleine on-
dergeschikte gebouwtjes en bouwwerken voor de regeling van het spoor-
wegverkeer zijn toegestaan. De maatvoering en de situering van de rails is 
vastgelegd in een profiel op de plankaart. 
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In verband met de akoestische verantwoording en de berekening van ge-
luidproductie van het spoor, is het vastleggen van de situering van de rails 
door middel van een dwarsprofiel op de locaties waar in de buurt geluidge-
voelige bestemmingen liggen van belang.  
 
Verkeer - Verblijf  
Alle openbare verkeersruimte in het plangebied kent deze bestemming. De 
wegen en fietspaden zijn alleen bedoeld voor ontsluiting van de aanlig-
gende functies en niet voor doorgaand verkeer. 
De bereikbaarheid voor fietsers, auto’s en bussen van het spoor- en bus-
station dient gewaarborgd te worden met deze bestemming. 
  
Water 
De waterbestemming is gereserveerd voor de Veenscheiding en de Hee-
rensloot. Het water is hier deel van het watersysteem van de Friese Boe-
zem. Tegelijk heeft het water een belevingsfunctie in dit oude deel van He-
erenveen. Ook heeft het water een waterrecreatieve functie, bereikbaar 
voor motorboten via de Veenscheiding. Het gemeentelijk beleid volgens het 
Waterplan Heerenveen (Visie 2002) is deze drie functies te behouden en 
waar mogelijk te versterken.  
 
De aanduiding woonschepen (ws) is van toepassing op het haventje aan 
de Polderdijk, waar een aantal woonarken is gelegen. Naast de ligplaatsen 
voor woonschepen vallen geen bijbehorende bijgebouwen en/of parkeer- 
en groenvoorzieningen in de bestemming. Het gaat om een eenvoudige 
woonschepenhaven. De woonschepen mogen niet groter zijn dan 100 m² 
of hoger dan 3,00 m (gemeten vanaf de waterlijn). 
Hierbij wordt aangesloten op In de gemeentelijke Woonschepenverorde-
ning (1992); ook is in deze verordening de ligplaats van een zestal schepen 
van de “bruine vloot” geregeld. 
 
Het aangemeerde schip in de Heerensloot dat gebruikt wordt als horeca-
gelegenheid heeft een aparte aanduiding ligplaats drijvend restaurant (lr), 
in de bestemming, teneinde zowel de locatie als de functie vast te leggen. 
 
Wonen 
Met de mogelijkheden die de bestemming “Wonen” aan het plangebied 
geeft, wordt een invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie ten aan-
zien van centrum stedelijk wonen (Woonplan De Ambitie-Plus). 
De bestemming “Wonen” betekent in de eerste plaats dat de bestaande 
woonfunctie van eengezinswoningen met bijbehorende erven en tuinen 
wordt beschermd. Ook de bij de woningen behorende parkeerterreinen en 
garageboxen (in complexen) worden onder “Wonen” gerekend. 
 
Bij de woonfunctie kan tot zekere hoogte bedrijf aan huis worden uitgeoe-
fend. Bij de woonhuizen is in beperkte mate een ruimte mogelijk voor een 
bedrijf-aan-huis. 
Wélke bedrijvigheid in de afzonderlijke ruimte, naast het wonen, is toege-
staan, staat op een lijst bij de voorschriften (bijlage 1). 
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De vestiging van een aan-huis-verbonden beroep of een anderszins toege-
stane bedrijfsfunctie zal, naast de kwantitatieve bepalingen, tevens moeten 
voldoen aan de volgende kwalitatieve criteria: 
- er mag geen aantasting plaatsvinden van de uitstraling van het gebruik 

van het perceel voor het wonen, dat wil onder meer zeggen dat uitslui-
tend zeer beperkte reclame-aanduidingen (geen lichtreclames) en der-
gelijke zijn toegestaan; 

- er mag geen afbreuk worden gedaan aan het woonkarakter van het 
perceel dan wel de directe (woon)omgeving; 

- de uitoefening mag alleen plaatsvinden door de bewoner c.q. gebruiker 
van de woning en de aan de beroepsuitoefening aan huis gebonden 
medewerkers; 

- er dient voldoende parkeergelegenheid op eigen erf aanwezig te zijn; 
- er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeers- en/of pu-

blieksaantrekkende functie; 
- er mag geen buitenopslag van materiaal plaatsvinden. 
 
Vanuit ruimtelijke kwaliteitsoverwegingen en leefbaarheid is er bij woonhui-
zen een meer verfijnde regeling opgenomen, met een onderscheid in 
hoofd- en bijgebouwen en aan- en uitbouwen.  
De regeling ten aanzien van de dichtheid van de bebouwing op het bouw-
perceel is dat een zeker percentage van het bouwperceel mag worden vol-
gebouwd. Bij de bestaande (en nieuwe) woonsituatie is volbouwen tot 50% 
het uitgangspunt. In gevallen waar al meer op het bouwperceel gebouwd is 
dan deze 50%, is 70% het maximum. Indien er géén percentage is aange-
geven, mag het bouwvlak volledig worden volgebouwd. 
 
In een bouwschema op de plankaart is een toegestane hoogte (goot-
hoogte/nokhoogte) aangegeven. De hoogte van correspondeert met de mi-
nimaal vereiste hoogte per bouwlaag volgens de Woningwet en het bijbe-
horende Bouwbesluit (2003). Bouwklasse A en B zijn voor traditionele ge-
bouwen (woningen met een kap), C t/m G voor (woon)gebouwen. 
 
Waar dit aangegeven is, moeten gebouwen met hun gevel in de gevel-
bouwgrens worden gebouwd. De gevel zal maximaal 8 meter breed zijn of, 
indien deze breder is, maximaal de bestaande maat.  
 
Ter plaatse van de bestaande woningen aan het gedeelte van de Herenwal 
tussen Veenscheiding en Trambaan, kan men met een wijziging van het 
plan een bedrijf vestigen, mits de woonfunctie erbij behouden blijft (wijzi-
ging naar bedrijvigheid van toepassing).  
In dit gebied, dichtbij het centrum en station, bestaat de grootste druk van 
bedrijven. De bedrijven waar het om gaat, zijn omwille van de nabijheid van 
de woonfunctie een selectie van categorie 1 of 2 van de Bedrijvenlijst (bij-
lage 2 van de voorschriften), alsmede zakelijke en persoonlijke dienstverle-
ning. In de overige gedeelten van de Herenwal is de wijziging naar bedrij-
ven, mede in belang van de na te streven versterking van de woonfunctie, 
niet aan de orde.  
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Wonen - Woongebouw  
De bestemming “Wonen - Woongebouw” heeft betrekking op appartemen-
tengebouwen. Op de begane grond kunnen in enkele aangegeven gevallen 
diverse dienstverlenende functies gevestigd worden om de functie en le-
vendigheid van het Stationsplein te versterken. Hier is de druk van com-
merciële functies in de richting van het station (Trambaan / Stationsplein) 
aanwezig. Bij de nieuwe woongebouwen aan het plein is in de eerste 
bouwlaag mogelijk ruimte voor dienstverlenende functies.  
Deze appartementengebouwen geven een invulling met een woonkwaliteit 
van centrum-stedelijk niveau, ter verlevendiging van de kantorenbuurt en 
de stationsomgeving én om te voldoen aan de vraag naar appartementen 
in een aantrekkelijke omgeving dichtbij station en centrum.  
 
Bij de bestemming “Wonen - Woongebouw” geldt eveneens een regeling 
voor de vestiging van een aan-huis-verbonden beroep of een anderszins 
toegestane bedrijfsfunctie. Naast de kwantitatieve bepalingen zal tevens 
moeten voldoen aan de kwalitatieve criteria, die onder de bestemming “Wo-
nen” ten aanzien van een “bedrijf aan huis” zijn opgenomen.  
Bij de woongebouwen zal voor de woningen in de eigen parkeerbehoefte 
op eigen terrein moeten worden voorzien. De gemeentelijke norm hiervoor 
is 1,2 tot 1,3 parkeerplaats per woning. Bij een “bedrijf aan huis” is opho-
ging van deze norm afhankelijk van de verkeersaantrekkende aard van het 
bedrijf. 
 
De bebouwingsbepalingen zijn afgestemd op de vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt gewenste situatie. Dit heeft zijn vertaling gekregen in een strak om 
het gebouw liggend bouwvlak, waar nodig een vaste rooilijn (gevelbouw-
grens) en een maximale hoogte van de bebouwing. Ten behoeve van bij-
voorbeeld de realisering van los van het hoofdgebouw staande bergingen 
c.q. garageboxen, is een vrijstelling opgenomen. 
 
Wonen - Woongebouw uit te werken 
Een gebied dat te zijner tijd is bestemd voor nieuwbouw van woningen en 
woongebouwen, achter het complex van Arriva, nabij de Veenscheiding, 
heeft deze bestemming. Omdat het bouwplan nog niet vaststaat en met 
name de locatie van de gebouwen, is hier voor een later uit te werken be-
stemming gekozen. Voor de uitvoering zal een uitwerkingsplan worden op-
gesteld ex artikel 11 WRO.  
De kaders, vastgelegd in deze bestemming, zijn dat moet gaat om een in-
vulling met maximaal 40 woningen. Het betreft zowel appartementen in 
woongebouwen, alsook grondgebonden woningen.  
De maximaal toegestane hoogte van de nieuwbouw bedraagt 17 meter 
voor een woongebouw en 10 meter voor een woonhuis. De parkeernorm 
bedraagt 1,2 tot 1,3 parkeerplaats per woning.  
 
Indien het uitwerkingsplan een groter oppervlak dan 2.500 m² beslaat, zal 
een oriënterend archeologisch onderzoek worden uitgevoerd, op basis 
waarvan conclusies worden getrokken over eventuele bescherming van het 
archeologisch bodemarchief. 
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8.   4. Algemene wijzigingsbepalingen  

In artikel 25 van de planvoorschriften is voorzien in de bevoegdheid voor 
het college om de bestemming voor een aantal percelen te wijzigen. Hier-
mee kan flexibel worden ingespeeld op ontwikkelingen die zich tijdens de 
looptijd van het bestemmingsplan kunnen voordoen.  
 
De wijzigingsbevoegdheden zijn gebaseerd op gemeentelijk beleid voor de 
betreffende locatie en hebben merendeels betrekking op de nieuwbouw 
van woningen. Het stadium van planvorming is echter niet zo concreet dat 
tot een eigen bestemming kan worden overgegaan.  
 
Daar waar door toepassing van een wijzigingsbevoegdheid wordt gewijzigd 
in de bestemming “Wonen” of “Wonen - Woongebouw”, zal een eventuele 
uitbreiding van het aantal woningen moeten passen in een, door de provin-
cie geaccordeerd Woonplan.  
Verder zal er, wanneer een bouwaanvraag wordt ingediend, ook moeten 
worden voldaan aan de eis van artikel 2.5.30. van de Bouwverordening dat 
er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 
 
 
 
 
 
 

===  
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1. INLEIDING 
 
Op grond van artikel 7 van het Besluit Luchtkwaliteit (Stb. 2005, 316) dienen be-
stuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben 
voor de luchtkwaliteit de in het Besluit genoemde grenswaarden voor de daar ge-
noemde stoffen in acht te nemen. Tot deze bevoegdheden wordt ondermeer ook 
het vaststellen van een bestemmingsplan gerekend. Dat betekent dat de gemeen-
teraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan de in het Besluit Luchtkwaliteit 
genoemde grenswaarden in acht moet nemen.  
 
Er is een nieuw bestemmingsplan “Heerenveen-Stationsgebied” in voorbereiding. 
Voordat dit bestemmingsplan door de gemeente kan worden vastgesteld, zal daar-
om onderzocht moeten worden of voldaan wordt aan de grenswaarden van het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005.  
 
In deze rapportage is onderzocht in hoeverre kan worden voldaan aan de normen 
uit het Besluit luchtkwaliteit.  
 
2. AANPAK 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanpak van het onderzoek en het gebruikte 
rekenmodel en uitgangspunten.  
 

Omdat de ervaring leert dat de luchtkwaliteit in de gemeente Heerenveen over het 
algemeen voldoet aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 

Benadering 

1

 

) is voor plan-
nen met een (verwachte) beperkte invloed op de luchtkwaliteit een benadering ge-
kozen die snel en efficiënt is.  

Dit houdt in dat wordt nagegaan binnen welke grenzen nog voldaan wordt aan de 
normen voor luchtkwaliteit. Vervolgens is het een korte stap om aan de hand van 
verkeersberekeningen te controleren of de gevolgen van het plan binnen deze 
grenzen blijft. 
 
Aangezien naar maximale situaties wordt gezocht vindt in eerste instantie geen 
correctie plaats voor aanwezige achtergrondconcentraties.  
 

Voor de bepaling of kan worden voldaan aan de normen ten aanzien van lucht-
kwaliteit, zoals vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit, is voor het wegverkeer ge-
bruik gemaakt van het landelijke rekenmodel CAR II, versie 4.1. Het CAR model is 
ontwikkeld voor het berekenen van luchtkwaliteit in en langs wegen. Het CAR mo-
del is ontwikkeld als screeningsmodel, als een eenvoudig hanteerbaar model 
waarmee snel inzicht kan worden verkregen in de luchtkwaliteit langs straten en 
langs verkeerswegen.  

Rekenmethode 

 
Op basis van informatie over de samenstelling en intensiteit van het verkeer en 
over de omgeving berekent het model de concentraties van de verschillende stof-
fen uit het Besluit luchtkwaliteit. Tevens bepaald het model of er overschrijding van 
de normen optreedt.  
 

                                                
1) O.a. blijkt uit de Rapportage Luchtkwaliteit Heerenveen 2004 dat er geen overschrijdingen 

zijn in de gemeente Heerenveen. 



Conform de handleiding bij het model 2

 

) kan het CAR II model onder andere ge-
bruikt worden voor het zichtbaar maken van de gevolgen van beslissingen op het 
gebied van het wegverkeer op de luchtkwaliteit en voor het krijgen van een idee 
voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de toekomst.  

De vaststelling van het bestemmingsplan “Heerenveen-Stationsgebied” kan gevol-
gen hebben voor de luchtkwaliteit omdat het van invloed is op de intensiteiten van 
het wegverkeer. Het CAR II model is derhalve geschikt om inzicht in het effect van 
het wegverkeer op de luchtkwaliteit te verschaffen.  
 

Een aantal uitgangspunten is gehanteerd bij het uitvoeren van het onderzoek. De 
belangrijkste zijn in deze paragraaf weergegeven.  

Uitgangspunten  

 
Voor de berekeningen is uitgegaan van de twee drukste wegen in het plangebied 
en de twee drukste wegen van en naar het plangebied en de verkeerprognoses 
van deze wegen voor de jaren 2010 en 2020.  
 
In het rekenmodel dienen een aantal parameters te worden ingevoerd welke van 
belang zijn voor het onderzoek. Onderstaand zijn de gekozen waardes voor dit on-
derzoek weergegeven.  
 
Afstand tot de wegas 
Als afstand tot de wegas is 5 meter gekozen. Dit vertegenwoordigt een worstcase 
benadering. Op grond van jurisprudentie is het noodzakelijk dat de luchtkwaliteit op 
elke plek voldoet aan de normen. De Handleiding bij het rekenmodel en de Meet-
regeling Luchtkwaliteit 2005, bestemd voor het meten van de luchtkwaliteit, geven 
geen uitsluitsel over de te kiezen afstand. Ondanks dat dit een belangrijke para-
meter met veel invloed is.  
 
Aantal parkeerbewegingen 
Afhankelijk of er parkeerbewegingen plaatsvinden worden deze ingevoerd. Inge-
voerd dient te worden het aantal parkeerbewegingen per dag over een afstand van 
100 meter. 
Schans: 25 
K.R. Poststraat: 4 
Herenwal: 100 
Trambaan: 0 
 
Snelheidstypes  
Schans: doorstromend stadsverkeer 
K.R. Poststraat: doorstromend stadsverkeer 
Herenwal: doorstromend stadsverkeer 
Trambaan: doorstromend stadsverkeer 
 
Wegtypes 
Schans: wegtype 3a: beide zijden van de weg bebouwing, afstand weg-as-gevel is 
kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan dan 1,5 maal de 
hoogte van de bebouwing. 
K.R. Poststraat: wegtype 3b: beide zijden van de weg bebouwing, afstand weg-as-
gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (streetcanyon). 

                                                
2) TNO, 2005. Handleiding bij software pakket CAR II versie 4.1 (www.infomil.nl) 



Herenwal: wegtype 4: eenzijdige bebouwing, weg met aan een zijde min of meer 
aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van 
de bebouwing. 
Trambaan: wegtype 3b: beide zijden van de weg bebouwing, afstand weg-as-gevel 
is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (streetcanyon). 
 
Bomenfactor 
1: geen of zeer verspreid bomen langs de weg.  
 
Verkeersverdeling (voor de K.R. Poststraat) 
Licht:   90% 
Middel:   5,5% 
Zwaar:   1,3% 
Bussen  3,2% 
 
Verkeersverdeling (voor de Trambaan) 
Licht:   71% 
Middel:   4% 
Zwaar:   3% 
Bussen  22% 
 
Verkeersverdeling (voor de Schans en de Herenwal) 
Licht:   93,2% 
Middel:   5,5% 
Zwaar:   1,3% 
 
Deze verdeling is een realistische verkeersverdeling voor de genoemde straten.  
 
3. RESULTATEN 
 

Voor de locaties is met het CAR-model berekend wat de maximale verkeerintensi-
teiten zijn voor het jaar 2010 en 2020, waarbij nog wordt voldaan aan het Besluit 
luchtkwaliteit (3e kolom van de tabellen 1a en 1b). In de tabellen zijn tevens de te 
verwachten verkeersintensiteiten aangegeven (in de tweede kolom van de tabellen 
1a en 1b). Zo te zien worden de waarden uit het besluit Luchtkwaliteit langs de 
wegen van het plangebied en langs de wegen van/naar het plangebied niet over-
schreden. De berekende situaties zijn: De maximale verkeersintensiteiten op de 
Schans, de K.R. Poststraat, Herenwal en de Trambaan voor het jaar 2010 en 
2020, waarbij nog wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit. 

Resultaten  

 
Tabel 1a Verkeersgegevens Situatie 2010  
Straat Mvt/etm Maximaal  

berekende  
capaciteiten*** 

Licht 
(%) 

Middel 
(%) 

Zwaar 
(%) 

Bus 
(%) 

Voldoet 
aan 
BLK 

Schans <<21000* 21000 93,2 5,5 1,3 1,3 Ja 
Herenwal <<15000* 15000 93,2 5,5 1,3 0 Ja 
K.R. Post-
straat 

12200** 13150 90 5,5 1,7  3,2 Ja 

Trambaan 2500** 7000 71 4 1,7 22 Ja 
 
 



Tabel 1b Verkeersgegevens Situatie 2020  
Straat Mvt/etm Maximaal  

berekende  
capaciteiten*** 

Licht 
(%) 

Middel 
(%) 

Zwaar 
(%) 

Bus 
(%) 

Voldoet 
aan 
BLK 

Schans <<29700* 29700 93,2 5,5 1,3 1,3 Ja 
Herenwal <<20500* 20500 93,2 5,5 1,3 0 Ja 
K.R. Post-
straat 

15000** 17500 90 5,5 1,7  3,2 Ja 

Trambaan 3100** 13000 71 4 1,7 22 Ja 
 
* Voor zover met << aangegeven zijn de te verwachten verkeergegevens niet ver-

meld. Deze zijn veel lager dan de maximaal berekende capaciteiten, aldus on-
ze verkeersmedewerkers.  

** Verkeersgegevens overeenkomstig telling, uitgaande van een groei van 2% per 
jaar. 

*** Maximaal berekende capaciteiten zijn berekend met CARII, versie 
 

De resultaten in paragraaf 3.1 presenteren de verkeerintensiteiten van 2010 en 
2020, waarbij nog wordt voldaan aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005.  

Analyse 

 
De te verwachten gevolgen van het bestemmingsplan “Heerenveen-Stationsge-
bied” laten zien dat voor 2010 en 2020 de te verwachten intensiteiten lager zijn dan 
de maximaal berekende intensiteiten. De K.R. Poststraat is het meest kritisch, ech-
ter voldoet wel.  
 
De volgende kanttekening lijkt hier op zijn plaats. Met het rekenmodel kunnen geen 
correcties worden doorgerekend. Er dient te worden opgemerkt dat voor de jaar-
gemiddelde concentratie fijn stof, voor Heerenveen, overeenkomstig de “Meetre-
geling luchtkwaliteit 2005”, 5 μg/m3 mag worden afgetrokken. Voorts mag er een 
correctie worden uitgevoerd, vanwege de ligging: dicht bij kruisingen. Verder is 
door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) geconcludeerd dat de achtergrond-
concentraties fijn stof mogelijk 10 tot 15% lager liggen dan eerder werd aangeno-
men. 
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de berekende waarden hoger zijn, om-
dat er geen correcties zijn toegepast. 
 
4. CONCLUSIE 
 
De gemeente dient bij de uitoefening van haar bevoegdheden na te gaan of vol-
daan wordt aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005, nu en in de toekomst.  
 
Op grond van de berekeningen kan geconcludeerd worden dat de gevolgen van 
het bestemmingsplan “Heerenveen-Stationsgebied” voor de luchtkwaliteit niet zul-
len leiden tot een overschrijding van de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 in 
het plangebied.  
 
De berekende waarden voor de K.R. Poststraat zijn kritisch, maar leiden niet tot 
overschrijdingen. Indien correcties zouden worden toegepast, zouden waarden la-
ger uitkomen. Zodoende lijkt er voldoende marge om het CAR-model in het huidige 
onderzoek te hanteren bij de beoordeling van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek 
lijkt niet op zijn plaats. 
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 (Inspraak) 



1. ANTWOORDNOTA INSPRAAK  
 
1. 1. Inspraakprocedure 
 
In de zomer van 2004 is het voorontwerp-bestemmingsplan “Stationsgebied” ge-
reed gekomen. Op grond van de inspraakverordening is aan een ieder de gele-
genheid geboden op de inhoud van het bestemmingsplan te reageren.  
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Stationsgebied” is met ingang van 9 juni 2004 
voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage gelegd op het ge-
meentehuis van Heerenveen alsmede in de Openbare Bibliotheek. Deze terinza-
gelegging is gepubliceerd in de Heerenveense Courant van 8 juni 2004 alsmede 
op de website van de gemeente: www.heerenveen.nl. Daarbij is aangegeven dat 
de mogelijkheid bestaat om tijdens de periode waarin het bestemmingsplan ter in-
zage ligt, schriftelijke inspraakreacties bij de gemeente in te dienen. 
 
Op dinsdag 22 juni 2004 is er in het gemeentehuis een inspraakavond gehouden. 
Tijdens deze avond is het plan mondeling toegelicht en was er gelegenheid mon-
deling op het plan te reageren. Van deze avond is een verslag opgesteld. Een 
exemplaar daarvan is toegezonden aan de bezoekers van deze avond.  
 
Inspraakreacties zijn ontvangen van de volgende personen en instanties, voor zo-
ver niet anders vermeld, allen te Heerenveen:  
 
1. Huurdersverenging Bielzen- 

Stationsstraat Heerenveen 
Stationsstraat 117 8441 AX 

2. J. Alferink Bielzen 45 8441AW 
3.  A. de Jong-Dijkstra Trambaan 2-12 8441 BH 
4. J.C.G.M. Weijters Trambaan 2-51 8441 BH 
5.  A.F. Boersma-Koen Herenwal  48 8441 BB 
6. Fam. Nieuwland,  

Fam. Boersma-Mulder Herenwal  94,95 8441 BC 
7. J.W.R. Bremer Stationsstraat 5 8441 AX 
8. Rijkenhuis Vastgoed BV Lemmer Zijlroede 29 8531 PH 
9. K. Tuinman Herenwal  72 8441 BB 
10.  L. Bax, H.M. van der Werf-Koomen K.R. Poststraat 2-101 8441 ER 
11. S. Bleeker-Nutters Herenwal  84 8441 BC 
12. J.H. Prins Herenwal  57 8441 BB 
13. H. Kingma Trambaan 7 8441 BH  
14. G. de Ruiter Herenwal  185 8441 BG 
15. R. van Zoelen Trambaan 20 8441 BH 
16. J.L. de Haan Trambaan  18 8441 BH 
17. Familie De Winter Trambaan 14 8441 BH 
18. Familie Siderius Trambaan 16 8441 BH 
19. GriekTechnisch Installatiebedrijf BV Herenwal  64/65 8441 BB 
20. Sj. van der Woude, P. Wijnia Herenwal  67 8441 BB 
21. Alchemare BV Postbus 363 8440 AJ 
22. P.F. van der Schaar-B.J. van Popta Herenhof  23 8441 HZ 
23. Yke de Jong, Petra Atsma Herenhof  27 8441 HZ 
24. mr J. Nijenhuis 

(namens J. Veeman) 
Postbus 612 8440 AP 
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25. J.T.J. Hiemstra, T.J.J. Hiemstra Buizerd 14 8446 KK 
26.  Ing. Q. Gerard Adema Herenhof 33 8441 HZ 
27. Stichting Molen Welgelegen Altenalaan 28 8443 ED 
28. Fam.G. Bouma Polderdijk 1001 8441 PL 
28a K. van der Werf Pr. Bernhardweg 29 8453 XC 
29. L. Hoks Herenwal  8 8441 AZ 
30. C.A.R. Nip Herenwal 81 8441 BC 
31. M.F. Haanstra Gaasterlandlaan 6 8413 CK 
32. R. van den Berg Stationsstraat 117 8441 AX 
33. T. Wind Parallelweg 9 8441 AK 
34. R. Bijsterbosch en Herenhof  31 8441 HZ 
35. Schönveld    
36. H. Kerstma en Stationsplein  14 8441 AT 
37. Boersma    
38. Mw. Kuiper Dubbel Regel 17 8441 AN 
39. Mw. De Rijke Parallelweg 11 8441 AR 
 
1. 2. Inspraakreacties 
 
In de inspraakreacties worden verschillende onderwerpen uit het voorontwerp-be-
stemmingsplan aan de orde gesteld. De inspraakreacties worden in deze ant-
woordnota per onderwerp behandeld. Daarbij is door het vermelden van de volg-
nummers van de insprekers aangegeven door welke inspreker(s) het onderwerp 
aan de orde is gesteld. Deze volgnummers komen overeen met de nummering in 
het hierboven opgenomen overzicht van insprekers.  
 
1.2.1. 
 

Woontoren nabij NS-station 

De bouw van de woontoren past niet in de landelijke rust van Heerenveen. Deze 
rust is een voordeel en moet worden behouden. Juist het ontbreken van hoogbouw 
maakt de plaats aantrekkelijk. Wanneer de gemeente - terecht - probeert om (ou-
dere) mensen in het centrum te laten wonen, moet ook rekening worden gehouden 
met de mensen die er al wonen. Een torenflat van 40 meter is een bedreiging van 
hun woonsituatie. De gemeente had in dat geval jaren geleden beter kunnen kie-
zen voor alleen kantoren rond het station. Het Stationsplein moet blijven zoals het 
is. Wanneer de gemeente hogere bebouwing wil realiseren, dan kan dat beter bij 
het Abe Lenstra-stadion. Het zou verder wenselijk zijn als de gemeente eens met 
de betrokkenen zou spreken.  
Verwezen wordt naar een eerdere uitgave waarin wordt aangegeven dat een zelf-
standige procedure voor het gebouw zal worden gevoerd. Ook wordt verwezen 
naar het verslag van een inspraakbijeenkomst op 20 maart 2001: inspreker ver-
wacht nog een duidelijk antwoord op zijn vraag naar eventuele windhinder. (in-
spreker 1) 
 
Hoewel enige hoogbouw bij het station voorstelbaar is, is niet duidelijk waarom het 
gebouw zo hoog moet worden. De bewoners in de omgeving worden uitzicht en 
toetredend zonlicht ontnomen, terwijl dit woongenot in de overwegingen van de 
gemeente toch moet meetellen. Het risico van “valse” windvang is daarbij ook een 
reden om deze plannen nog eens kritisch te bekijken. Ook zonder hoogbouw blijft 
Heerenveen een aantrekkelijke plaats. Juist de “dorpse” sfeer is voor veel mensen 
uit het westen aanleiding hierheen te komen. De gemeente zou er beter aan doen 
om historische panden te bewaren.  



De oude watertoren was een oriëntatiepunt bij uitstek. Ook moet er met z’n allen 
gewerkt worden aan de sfeer van de plaats Heerenveen, zoals bijvoorbeeld de 
“doodse” sfeer in de zomermaanden. Wanneer het plan toch doorgang moet vin-
den dan wordt gevraagd om de toren “lager” uit te voeren, te verplaatsen in noor-
delijke richting en om voorzichtigheid te betrachten bij wijzigingen aan en rondom 
het station, aangezien het gebouw destijds internationale waarderingen heeft ont-
vangen. Hoogbouw zo dicht tegen of op het station, past niet. (inspreker 2) 
 
De toren dient alleen als prestige object van de gemeente en zal zeker worden 
doorgedrukt wanneer bewoners en medeburgers daar niet tegen ageren en duide-
lijk maken dat hier dezelfde fout wordt gemaakt als bij de drie Muntflats. Gewezen 
wordt op artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschade). Niemand 
is gelukkig met de geplande woontoren. Het gebouw heeft ook geen historische 
waarde. Inspreker verwijst naar de Muntflats die al jaren een probleem zijn en 
vraagt zich af wat de meerwaarde is van de woontoren. Men heeft hier nu al een 
racebaan met verkeers- en parkeerdruk. De gemeente wordt uitgenodigd om op 
zondagmiddag de situatie te bekijken vanaf 7-hoog. (inspreker 4) 
 
De voorgestelde toren nabij het station kan niet als markeringsobject dienen voor 
Heerenveen. Beton- en/of glasblokken lenen zich daar niet voor. Heerenveen heeft 
bovendien geen markeringspunt nodig. Ook wordt er in deze tijd van GSM- en 
GPS-technologie geen enkel doel mee gediend. Het wooncomfort in een dergelijke 
toren levert veel hinder, lawaai en resonantie op. Dus ook hier speelt de vraag 
naar het waarom van de toren in plaats van comfort en een aantrekkelijke woon-
omgeving. Er is elders ruimte genoeg. (inspreker 10) 
 
Inspreker vraagt of nagegaan is c.q. nog zal worden nagegaan wat de impact is 
van de slagschaduw van deze toren op de woningen in de nabijheid. (inspreker 
13) 
 
De toren is het meest waanzinnig idee, in een visie die niet op een geloofwaardige 
manier te onderbouwen is naar de bewoners van Heerenveen. Dit past bovendien 
niet in een eerdere visie. Heerenveen heeft geen markeringspunt nodig, maar 
moet het hebben van de uitstraling van binnen uit. Als omwonende wordt inspreker 
in vrij uitzicht en privacy aangetast. Bij harde wind zal er geluidsoverlast optreden. 
Door de hoogte komt het gebouw bedreigend over. Bovendien zal de toren extra 
verkeer oproepen. De gemeente is dat op onderdeel niet geloofwaardig. Loopt ook 
dit plan niet toevallig vooruit op de plannen van de NS. De senioren die hier al 
woonden zijn al ingebouwd door de realisering van het kantoorgebouw van Talant. 
Straks kijken ze ook tegen een toren aan. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
De toren is het meest waanzinnig idee, in een visie die niet op een geloofwaardige 
manier te onderbouwen is naar de bewoners van Heerenveen. Hiermee wordt een 
nieuwe “Munt-flat” gecreëerd. De gemeente heeft een aantal aandachtstrekkers 
nodig, hoogtepunten. De oude hoogtepunten heeft men afgebroken en nu wil de 
gemeente de omwonenden opzadelen met nieuwe hoogtepunten. Dit worden geen 
hoogtepunten maar dieptepunten. Als omwonende wordt inspreker in vrij uitzicht 
en privacy aangetast. Het gebied zal een vreemde sfeer gaan kennen. Bovendien 
zal de toren extra verkeer oproepen. De gemeente is dat op onderdeel niet geloof-
waardig. Inspreker vraagt zich ook af of de NS op de hoogte is van de plannen en 
of er niet een nieuw stationsgebouw moet komen. Het huidige station valt in het 
niet bij de huidige en nieuwe bebouwing. Inspreker vraagt zich verder af of de in-
woners van Heerenveeners deze toren wel willen. Volgens hem is dat niet het ge-
val. (inspreker 16) 
 



Inspreker snapt de visie van de gemeente niet. Hij verwijst naar voetbalclub Vi-
tesse die ook ooit eens grote plannen had en die nu op zijn gat ligt.  
Hij vraagt zich af of de woontoren hem moet wijzen waar hij op de trein moet stap-
pen. (inspreker 17) 
Er worden herhaaldelijk plannen voor hoogbouw in Heerenveen gesignaleerd met 
als argument om oriëntatiepunten terug te brengen. Het optrekken van de drie ge-
zusters en het hoog opgroeien van bomen heeft de laatste 50 jaar een nadelige in-
vloed gehad op de vrije windvang van molen “Welgelegen”. De recente nieuwbouw 
van Mariënbosch heeft dat nog eens duidelijk merkbaar gemaakt. Al eerder is be-
zwaar gemaakt tegen de geplande hoogbouw van 40 meter. De gemeente vond 
dat toen geen reden om de plannen aan te passen. De vraag is wanneer dat wel 
het geval is. Nu zijn er weer plannen voor markante hoogbouw aan de Trambaan 
en straks het Willigenplein. Ieder stap omhoog betekent extra onrust in de wind en 
een beperking van het draaivermogen van de molen. Aangegeven wordt dat ge-
luidswallen langs de snelweg, hoogbouw en hooggroei de molen aan het gezicht 
onttrekken. Als monument verliest het zo een deel van zijn waarde en verliest de 
molen de mogelijkheid om als monument werkzaam te blijven. In 1974 heeft de 
gemeenteraad blijk gegeven van waardering en de molen te willen behouden als 
een van de laatst overgebleven monumenten in de stad. De provincie ziet de mo-
len als monument van bovenplaatselijk belang. Dat wordt geconcretiseerd in een 
vastgelegde jaarlijkse bijdrage van de gemeente en de provinciale bijdrage. Dit 
moet ook verder gevolgen hebben, maar helaas is door de gemeente noch in een 
bestemmingsplan, noch in enige toekomstvisie een bescherming vastgelegd voor 
de molen als werkend monument. Dertig jaar werk door de huidige vrijwillige mole-
naars dreigt daardoor tot stilstand te komen. Aangedrongen wordt op maatregelen 
om de goede windvang voor de toekomst veilig te stellen. (inspreker 27) 
 
Inspreker ziet geen samenhang tussen enerzijds de geplande en aanwezige kanto-
ren rondom het stationsplein en anderzijds iets dat veel hoger moet. (Inspreker 
29) 
 
In plaats van een woontoren kan ook een mooi en monumentaal stationsgebouw 
als markant punt gelden. Er is nergens zo’n lelijk station als in Heerenveen. Vol-
gens inspreker zou men er beter aan doen om hier weer een monumentaal stati-
onsgebouw neer te zetten. (inspreker 30) 
 
Inspreker vraagt zich af waarom nu precies op het station een woontoren van 40 
meter hoog moet komen. Dit past niet in de oude structuur van het gebied. (in-
spreker 31) 
 
Inspreker herinnert de wethouder er aan dat hij een onderzoek van TNO naar 
windturbulentie heeft toegezegd. (inspreker 32) 
  
Reactie: 
Op 30 augustus 1993 heeft de gemeenteraad het Structuurplan voor de plaats He-
erenveen vastgesteld. Dit plan bevat het planologisch beleid voor de plaats He-
erenveen voor een periode van 10-15 jaar. Geconstateerd is dat de omgeving van 
het NS-station, door de aanwezigheid van een openbaar vervoersknooppunt èn de 
goede ontsluiting door het wegennet, zich goed leent voor de vestiging van kanto-
ren en dienstverlening. Daarom is in dit Structuurplan de omgeving van het station 
aangewezen als gebied waar zich kantoren en dienstverlening kunnen en mogen 
vestigen. In het plan is dit aangegeven door de omgeving van het station aan te 
wijzen als zone waar dienstverlening dominant is.  
 



Ook is in het Structuurplan aangegeven dat hier intensivering van de bebouwing 
mag plaatsvinden, dat wil zeggen dat de gemeente hier mogelijkheden ziet om ten 
opzichte van de bestaande bebouwing hier meer en grotere bebouwing te realise-
ren. Dit uitgangspunt is verder uitgewerkt en gedetailleerd in de Ontwikkelingsvisie 
Stationsgebied uit 1998. Over deze visie is al eerder de gelegenheid voor inspraak 
geboden. De gemeente verwijst naar de hiervoor opgestelde Reactienota.  
 
Deze Ontwikkelingsvisie bevat het gewenste stedenbouwkundige beeld voor het 
station en de omgeving. Zij geeft aan waar de bebouwing bij het station mag ko-
men. Ook geeft zij de globale hoogte van de bebouwing aan. Uitgangspunt is om 
de bebouwing voor wat betreft hoogte en situering zo te realiseren dat er een af-
gebakende ruimte voor het station ontstaat. Dit verhoogt de stedenbouwkundige 
kwaliteit van het gebied.  
 
Ook voorziet deze visie in een hoogteaccent ter hoogte van het station. Hiermee 
wordt de plaats van het station gemarkeerd. Dit is wenselijk omdat op deze wijze 
duidelijk wordt dat hier een gebouw staat met een bijzondere functie. Ook om an-
dere reden vindt de gemeente dit hoogteaccent wenselijk, namelijk als afsluiting 
van de verbinding tussen station en Rijksweg 32. In zijn algemeenheid vindt de 
gemeente een enkel hoogteaccent in de bebouwing niet onjuist, omdat enkele 
hoogteaccenten al van ouds in Heerenveen voorkomen en ook meer in algemene 
zin kenmerkend zijn voor een dorp of stad. Juist dat betekent een hoogteverschil 
tussen dit gebouw en de omringende bebouwing. Tenslotte geldt dat deze woonto-
ren ook vanuit planeconomische overwegingen wenselijk is.  
 
De ontwikkelingsvisie voor het stationsgebied is weer verder geconcretiseerd en 
uitgewerkt in het voorontwerp-bestemmingsplan “Stationsgebied”. Dat betekent dat 
dit bestemmingsplan dus uiteindelijk een verdere uitwerking inhoudt van het pla-
nologisch beleid van de gemeente dat reeds is ingezet met het Structuurplan uit 
1993.  
 
Hieruit volgt dat de plannen voor het hoogteaccent bij het station passen in een 
samenhangende planologische visie voor het stationsgebied. Er is dus geen spra-
ke van een op zich zelf staand prestigeobject, maar van verwezenlijking van een 
coherente stedenbouwkundige visie waar ook de reeds gerealiseerde kan-
toorgebouwen alsmede het appartementengebouw “Heerenhuys” deel van uitma-
ken.  
 
De gemeente heeft globaal onderzoek gedaan naar de schaduweffecten van het 
gebouw. Daaruit blijkt dat in de periode rond 21 december een aantal woningen 
ten noordoosten hiervan schaduweffecten zullen ondervinden van het gebouw. 
Omdat deze effecten in tijd beperkt zijn, vindt de gemeente vooralsnog niet deze 
gevolgen onevenredig zijn. Overigens zullen er binnenkort uitvoeriger schaduwbe-
rekening worden uitgevoerd. Deze zullen zo mogelijk al in het ontwerp-bestem-
mingsplan worden opgenomen en anders bij het ter visie leggen van het ontwerp 
plan als bijlage worden toegevoegd. 
 
De gemeente zal verder (laten) bekijken of en in hoeverre het gebouw nadelige 
gevolgen heeft voor wat betreft windhinder. In het ontwerp-bestemmingsplan zal 
daar verder aandacht aan worden besteed.  
 
Het is de gemeente niet duidelijk op welke wijze de bouw van de toren als bedrei-
ging kan worden opgevat. Daar ziet de gemeente in ieder geval geen aanleiding 
toe. De problematiek van de hoogbouw in De Greiden is van een andere aard en 
kan daarom niet vergeleken worden met hoogbouw bij het station.  



De hoogbouw in De Greiden dateert uit de jaren ’70. Toen werd nog op heel ande-
re wijze gedacht over hoogbouw dan anno 2005. Destijds was het de insteek om 
op snelle en relatief goedkope wijze te kunnen voorzien in de woningbehoefte, 
thans is de aandacht veel meer gericht op de kwaliteit van het bouwen èn het wo-
nen. Ook de bouwregelgeving bevat nu veel meer eisen aan de wijze van bouwen. 
Daarnaast is het aantal woningen bij het station veel minder: circa 40 in plaats van 
120 in De Greiden. Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat er van de zijde van 
de gemeente ook eisen gesteld zullen worden aan de architectuur van het gebouw.  
 
Opgemerkt moet verder worden dat er ook vanuit inwoners van Heerenveen zelf 
vraag bestaat naar appartementen en dat er mensen zijn die best wat hoger willen 
wonen. Ook van buiten de plaats bestaat overigens vraag naar woonruimte in He-
erenveen. Het station ligt vlakbij de voorzieningen en is goed bereikbaar. Voor de 
inwoners die nu al in het gebied wonen, betekent de bouw deze woontoren dat de 
omgeving zal veranderen. Door de groei van Heerenveen is het echter niet te ver-
mijden dat, zeker in het centrum, de bestaande situatie veranderingen ondergaat. 
 
De gemeente benadrukt dat het stationsgebied geen historisch onderdeel van He-
erenveen is. De Herenwal is dat uitdrukkelijk wel. Het gebied rondom het huidige 
station heeft de bestaande functie pas vanaf halverwege de jaren ‘80. Dat verklaart 
ook het verschil in benadering door de gemeente. In zoverre zijn er dan ook geen 
historische waarden die zich verzetten tegen de realisering van de woontoren.  
 
Voor wat betreft de aangedragen alternatieven, merkt de gemeente op dat het ver-
schuiven van de woontoren in noordelijke richting of het lager uitvoeren hiervan, 
niet zou passen bij de stedenbouwkundige visie om juist op of nabij het NS-station 
een hoogteaccent te realiseren. Bovendien zou de toren door verschuiving naar 
het noorden veel dichter bij de bestaande bebouwing aan de Trambaan-Stations-
plein komen te staan. De gemeente deelt de visie dat het stationsgebouw vervan-
gen zou moeten worden door een markant monumentaal pand niet. Een dergelijke 
pand zou namelijk niet passen bij de al gerealiseerde moderne bebouwing rondom 
het station. Hoewel natuurlijk over smaak niet valt te twisten, wil de gemeente er 
wel op wijzen dat het huidige stationsgebouw veel waardering heeft opgeleverd.  

 
De relatie met architectuur NS-station is een verantwoordelijkheid van de initiatief-
nemer. De gemeente zal de initiatiefnemer daar wel op attent maken. Daarnaast 
zal er in het kader van het welstandstoezicht gelet moeten worden op de relatie 
met bestaande bebouwing.  
 
De gemeente is eigenaar van molen “Welgelegen”. Ook heeft de gemeente geld 
ter beschikking gesteld voor de restauratie van de molen. Dat betekent echter niet 
dat de gemeente ook belemmeringen van de vrije windvang zal voorkomen of te-
gengaan. De molen is gelegen in de bebouwde kom van Heerenveen. Het behoud 
van de vrije windvang laat zich niet verenigen met de planologische ontwikkelingen 
en de daarmee ook gepaarde gaande sociaal-economische ontwikkelingen (wo-
nen, werken en dergelijke). Dat betekent dat er dus een afweging verricht zal moe-
ten worden tussen het molenbelang aan de ene kant en het belang dat gediend is 
met de planologische ontwikkeling van Heerenveen aan de andere kant. Gelet op 
de bijzondere mogelijkheden van het stationsgebied en de daarmee verband hou-
dende positieve gevolgen, vindt de gemeente dat aan de ontwikkelings-
mogelijkheden van het stationsgebied meer gewicht moet worden toegekend. De 
gemeente tekent daarbij nog aan dat de woontoren een incidentele onderbreking 
van de windvang zal opleveren doch geen onmogelijkheid om te kunnen draaien.  
 



Op dit moment is er nog geen formele bouwaanvraag. De wetgeving voorziet in de 
mogelijkheid op bouwvergunning te verlenen vooruitlopende op het rechtskracht 
verkrijgen van het bestemmingsplan. In dat geval wordt een afzonderlijke proce-
dure doorlopen.  
 
Wat betreft de verkeerssituatie is er rondom het station sprake van de nodige ver-
keersbewegingen. Dit is een logisch gevolg van alle functies die in dit gebied een 
plaats hebben. Bij de herinrichting is hiermee rekening gehouden door de vormge-
ving van de weg (smal, klinkers en parkeren langs de rijbaan) en het instellen van 
een 30 km/uur-zone. Deze invulling als verblijfsgebied kan echter niet altijd voor-
komen dat er op bepaalde momenten sprake is van te snel rijdende auto’s. 
 
1. 3. Herontwikkeling Stationsplein 2 
 
De grootte en hoogte van het appartementencomplex staan in geen verhouding tot 
het huidige pand. Voor inspreker houdt dat in dat vanuit de woonkeuken en achter-
kamer zicht op een “torenhoge” muur ontstaat en dat het vrije uitzicht, wat juist re-
den was deze woning te kopen, verdwijnt. De privacy zal verdwijnen, ook in ach-
tertuin. De waarde van de woning zal hierdoor dalen, terwijl inspreker de afgelopen 
zeven jaar veel heeft geïnvesteerd in het huis en nog steeds intensief daarmee be-
zig is. Er zal dan ook een beroep worden gedaan op de planschadeprocedure. De 
aanpassing staat niet verhouding tot wat het oplevert. Het plan is te hoog en past 
niet het huidige beeldbepalende karakter van omliggende en aangrenzende wo-
ningen. Inspreker vraagt zich verder af op hoeveel afstand van de erfgrens het 
toegestaan is om te bouwen, dit omdat in het bouwplan ramen en balkons zijn ge-
pland aan de zijde van de woning van inspreker. Het bouwplan zal verder parkeer-
problemen gaan veroorzaken, gezien de geringe parkeergelegenheid. Nu al wordt 
overlast ondervonden van in het openbaar groen geparkeerde auto’s. De ge-
meente kan daar met eenvoudige maatregelen iets tegen doen. Tenslotte meldt in-
spreker dat de plattegrond van het gebied, getoond tijdens 22 juni, niet klopt met 
de werkelijke situatie. (insprekers 15, 16, 17, 18). 
 
De grootte en hoogte van het appartementencomplex staan in geen verhouding tot 
het huidige pand. Goed voor de OZB, slecht voor de woonomgeving en een gro-
tere druk op het gebied. Aan- en afvoer van het verkeer in relatie tot parkeren, in-
voering betaald parkeren en het verstrekken van bouwvergunningen: de druk is nu 
al groot en zijn er verkeers- en parkeerproblemen ontstaan. Het parkeerterrein is 
eigendom van NS. De auto’s (eigenaren, werknemers, bezoekers van bestaande 
en nieuwe bebouwing) dienen in de omgeving van het stationsgebied op eigen ter-
rein te worden geplaatst. Als de NS een andere invulling wil geven, ontstaat een 
zeer groot probleem. De gemeente moet daarom overleggen met de NS. 
Vanuit de naastgelegen woning is er straks zicht op een “torenhoge” muur en ver-
dwijnt het vrije uitzicht. Voor meerdere woningen en/of achtertuinen geldt dat de 
privacy wordt aangetast. De woning zal in waarde dalen, zodat een beroep zal 
worden gedaan op de planschaderegeling. Inspreker heeft de woning Trambaan 
18 sinds 1997 gerenoveerd. Het is nu een prachtige en karakteristieke woning, 
passend in de omgeving. Door de bouw van het appartementengebouw zullen de 
panden Trambaan 14 tot en met 20 in de schaduw komen te staan. Het nieuwe 
gebouw staat in geen enkele verhouding.  
Net als in de gemeenten Leeuwarden en Sneek zou het beleid van Heerenveen 
gericht moeten zijn op het behouden en renoveren van oude panden en de omge-
ving. Er is geen oog voor de historie van Heerenveen. (inspreker 16) 
 
 
 



Insprekers hebben bezwaar tegen de hoogte zoals deze in de bouwplannen is 
aangegeven. Die hoogte zal het woongenot aanzienlijk verminderen door inkijk in 
de achtertuin en door de schaduw die het gebouw gedurende een groot deel van 
de dag op de achtertuin zal werpen. Tevens zullen de genoemde argumenten een 
waardevermindering van het huis opleveren (inspreker 23). 
 
Ten noorden van de Stationsstraat dient kleinschalig en op karakteristieke wijze te 
worden gewoond. Bouwhoogten en volumes passen niet in dit deelgebied. Ten on-
rechte is het Belastingkantoor als uitgangspunt genomen. In plaats van de samen-
hang met het belastingkantoor dient er samenhang te zijn met de huidige be-
staande bebouwing (inspreker 26). 
 
Het bouwplan naast het belastingkantoor is te hoog. Er wordt zo inbreuk gemaakt 
op privacy en er is sprake van vermindering van lichttoetreding (inspreker 34). 
 
Reactie: 
Op 30 augustus 1993 heeft de gemeenteraad het Structuurplan voor de plaats He-
erenveen vastgesteld. Dit plan bevat het planologisch beleid voor de plaats He-
erenveen voor een periode van 10-15 jaar. Geconstateerd is dat de omgeving van 
het NS-station door de aanwezigheid van een openbaar vervoersknooppunt èn 
door de goede ontsluiting door het wegennet, zich goed leent voor de vestiging van 
kantoren en dienstverlening. Daarom is in dit Structuurplan de omgeving van het 
station (inclusief de hoek van de Trambaan en de Stationsstraat ten zuiden van het 
Belastingkantoor alsmede de strook langs het spoor) aangewezen als gebied waar 
zich kantoren en dienstverlening kunnen vestigen. In het plan is dit aangegeven 
door de omgeving van het station aan te wijzen als zone waar dienstverlening do-
minant is. Ook is in het Structuurplan aangegeven dat hier intensivering van de 
bebouwing mag plaatsvinden, dat wil zeggen dat de gemeente hier mogelijkheden 
ziet om ten opzichte van de bestaande bebouwing hier meer èn grotere gebouwen 
te realiseren. 
 
In het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied is dit uitgangspunt in zoverre 
bijgesteld dat de grens voor kantoren en dienstverlening is gelegd op de Stations-
straat. In het gebied ten noorden daarvan is de woonfunctie dominant en dient zo 
mogelijk versterkt te worden.  
 
De gemeente vindt de voorgestelde afmetingen van het plan inpasbaar, mede ge-
let op de mogelijkheden die al bestaan op grond van het geldende bestemmings-
plan “Heerenveen-Noord” (1975). Op grond van dit bestemmingsplan mag ter 
plekke een gebouw worden gerealiseerd met een goothoogte van 6 meter met 
daarboven een kap. Het bebouwingsvlak - dat voor 60% mag worden bebouwd - 
reikt daarbij verder dan de achtergrens van het bouwvlak in het bestemmingsplan 
“Stationsgebied”. De bouwmogelijkheden sluiten aan bij de afmetingen van het be-
lastingkantoor en sluiten verder ook aan bij de voorgenomen intensivering van de 
bebouwing rondom het station. Om die reden voorziet het bestemmingsplan ook in 
de mogelijkheid om de bebouwing Trambaan 14-20 te vervangen door ap-
partementen. Het is een mogelijkheid die het bestemmingsplan niet onmogelijk wil 
maken, maar waarvan uitvoering niet verplicht is. Het is een mogelijkheid waar ge-
bruik van kàn worden gemaakt. In afwachting daarvan heeft het bestemmingsplan 
de bestaande situatie bestemd conform de bestaande bebouwing. 
 
Op grond van de bouwverordening moet een bouwplan in beginsel voorzien in de 
parkeerbehoefte die het plan oproept. Toetsing daarvan zal zijn beslag krijgen bij 
de bouwvergunning.  



Uitgangspunt is dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen ter-
rein en dat doorvoor geen gebruik behoeft te worden gemaakt van het openbaar 
gebied. Er is overleg gaande met de Nederlandse Spoorwegen over een herinrich-
ting van het parkeerterrein.  
 
Uit gegevens ontnomen aan het kadaster is de gemeente gebleken dat de grens 
tussen de bestemmingen op het Stationsplein 2 enerzijds en Trambaan 20 ander-
zijds niet overeenkomt met de kadastrale grenzen tussen de beide percelen. Aan-
gezien in dit geval de kadastrale verhoudingen wel van belang zijn voor de uitvoer-
baarheid van het plan, zal de gemeente nader bekijken wat de juiste ligging is van 
deze kadastrale grens en het bestemmingsplan zonodig aanpassen. Deze ligging 
is ook van belang voor het wettelijk verbod om binnen 2 meter van de erfgrens ge-
velopeningen te hebben die uitzicht bieden op het nabij gelegen erf (artikel 5.50 
Burgerlijk Wetboek) 
 
De gemeente herkent zich niet in de stelling dat er geen historisch besef is. Wel-
licht dat in het verleden enkele bouwwerken gesloopt zijn die in de huidige inzich-
ten niet meer gesloopt zouden zijn, maar daaruit kan niet worden opgemaakt dat 
de gemeente thans geen historisch inzicht meer zou hebben. 
De gemeente wijst daartoe in de eerste plaats op de lijst van gemeentelijke beeld-
bepalende panden. Niet ieder pand dat een bepaalde leeftijd heeft bereikt, dient 
zondermeer bewaard te blijven. Om op de lijst van gemeentelijke beeldbepalende 
panden te kunnen worden geplaatst, moet het betreffende pand wel een bepaalde 
cultuurhistorische waarde hebben. Zonder daarmee een inhoudelijk oordeel te ge-
ven over het woonmilieu langs de Trambaan, wordt opgemerkt dat de betreffende 
panden op grond van die beoordeling niet als karakteristiek zijn aangemerkt.  
 
Door deze nieuwe invulling zal het karakter van het gebied gaan veranderen. Om-
dat ervan wordt uitgegaan dat dit een stedelijk centrumgebied is, vindt de ge-
meente dat er geen onaanvaardbare situatie ontstaat.  
 
1.3.1. 
 

Wijzigingsbevoegdheid Trambaan 14-20 

De visie dat Trambaan 14-20 worden vervangen, spoort niet met de realiteit. Be-
woners willen namelijk niet verhuizen omdat de gemeente Heerenveen daar ap-
partementen plant. Verder vindt inspreker het betreurenswaardig om op tekenin-
gen te zien dat Trambaan 14-20 al zijn vervangen door appartementengebouw. 
Hoewel het toekomstplannen zijn is het beschamend hoe er (niet) met de gevoe-
lens van bewoners wordt omgegaan. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
De visie dat Trambaan 14-20 worden vervangen, spoort niet met de realiteit. Be-
woners willen namelijk niet verhuizen omdat de gemeente Heerenveen daar ap-
partementen plant. Verder vindt inspreker het betreurenswaardig om op tekenin-
gen te zien dat Trambaan 14-20 al zijn vervangen door appartementengebouw. 
Hoewel het toekomstplannen zijn is het beschamend hoe er (niet) met de gevoe-
lens van bewoners wordt omgegaan. De plannen staan niet in verhouding tot el-
kaar staan. Inspreker is van plan om nog zeker 25 jaar in zijn woning te blijven wo-
nen en al die tijd is er dan sprake van een gat in de bebouwing. (inspreker 16) 
 
Reactie: 
In het bestemmingsplan heeft de gemeente haar planologische visie op het stati-
onsgebied neergelegd. Zie ook de opmerkingen daarover onder 2.2. Het gaat 
daarbij om datgene wat de gemeente aanvaardbaar acht. Dat hoeft niet overeen te 
komen met de werkelijkheid. Dat gaat ook op voor de woningen Trambaan 14 tot 
en met 20. De gemeente vindt de bouw van appartementen op deze plaats aan-



vaardbaar. Het bestemmingsplan houdt echter wel rekening met de bestaande si-
tuatie en biedt alleen via een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid voor de bouw 
van deze appartementen. Daarmee bestaat geen verplichting tot realisering van 
deze bebouwing. De gemeente heeft voor het gebied tussen het belastingskantoor 
aan de ene kant en het woonhuis Trambaan 12 aan de andere kant als visie dat 
hier herontwikkeling mogelijk is. Bij eventuele herontwikkeling mag hogere bebou-
wing worden teruggebouwd. Hiermee wordt qua bebouwingsbeeld aangesloten bij 
enerzijds het belastingkantoor maar anderzijds ook bij het bestaande woonhuis 
Trambaan 12. In haar visie gaat de gemeente uit van objectieve overwegingen en 
beziet daar vanuit wat de meest wenselijke ontwikkeling is. De gemeente erkent 
dat dit voor belanghebbenden op een teleurstelling kan stuiten, maar ziet daarin 
geen doorslaggevend argument om een bepaalde ontwikkeling niet toe te staan. 
 
1.3.2. 
 

Parkeergelegenheid 

Inspreker geeft aan dat het voorgestelde parkeerdek – niet genoemd in de infor-
matiefolder - geen goed alternatief is voor het parkeerprobleem, omdat het zicht 
voor treinreizigers wordt verpest (men komt Heerenveen binnen in een betonnen 
tunnel), als bewoner hij zijn vrije uitzicht kwijt is en tegen een parkeerdek aankijkt. 
Het is beter het parkeerdek aan de andere zijde van het spoor te realiseren.  
Het maaiveld ligt daar lager. Verwezen wordt naar een artikel in de Leeuwarder 
Courant waarin wordt bericht dat de NS zelf in een vergevorderd stadium zijn met 
plannen voor parkeergelegenheid. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente hiervan 
niet op de hoogte is. Het vertrouwen wordt (weer) aangetast. (insprekers 15, 16, 
17 18) 
 
Het parkeerdek zou kunnen, maar het lijkt inspreker te klein en niet fraai in een be-
staande omgeving. Waarom kan dit niet achter het ARRIVA-terrein en in 5 of 6 
bouwlagen. Is wel vlakbij het station en minder opvallend. (inspreker 10) 
 
Het parkeerdek zal een verminderde verkeersveiligheid, meer verkeer en meer so-
ciale onveiligheid tot gevolg hebben. Het beetje veiligheid zal met de komst van het 
parkeerdek verdwijnen. Inspreker vindt dat het beeldbepalende in deze buurt een-
zijdig wordt bekeken. Bovendien kan het parkeren ook aan de andere kant van de 
spoorlijn plaatsvinden. Het parkeerdek zal leiden tot overbelasting van de wegen 
en tot een verkeersonveilige situatie. De gemeente loopt achter de feiten aan. In-
spreker verwijst naar de situatie op het terrein van het kantoor van Talant en rond 
het Belastingkantoor. De chaos wordt steeds groter. Wanneer er zoveel mogelijk 
appartementen in het gebied worden gebouwd, ontstaat er juist een parkeerpro-
bleem. (inspreker 15) 
 
Het parkeren kan ook aan de andere kant van de spoorlijn plaatsvinden. Het par-
keerprobleem wordt afgewenteld op de burgers. Volgens inspreker moet het parke-
ren juist uit het zicht gebeuren. Inspreker vindt dat de gemeente voor het parkeren 
met één maat moet meten. (Inspreker 31) 
 
De mogelijkheid van het parkeerdek is een grote verrassing. Van het uitgangspunt 
om het straatbeeld te bewaren, komt op deze wijze niets terecht. Bovendien komt 
het parkeerdek pal voor de bewoners te staan. (inspreker 33) 
 
Inspreker vraagt of er geen ondergrondse parkeergelegenheid kan worden gereali-
seerd? (inspreker 34) 
 
Inspreker vraagt zich af waarom het parkeren er doorheen wordt gedrukt. (inspre-
ker 35) 



 
Inspreker wijst op een uitspraak van de heer G. de Vries van 15 jaar geleden dat 
65 parkeerplaatsen voldoende zouden zijn voor het Belastingkantoor. Nu is het 
dubbele aantal nodig. Hij pleit er voor om voor de berekening van de parkeerbe-
hoefte goede normen te hanteren. (inspreker 36) 
 
Inspreker is bezorgd over de verkeersveiligheid voor kinderen. De weg nabij het 
kantoor van Talant is nu al onoverzichtelijk. Het wordt nog erger als er een par-
keerdek wordt gerealiseerd. Zij wijst er op dat dit een kinderrijk gebied is. (inspre-
ker 39) 
 
Reactie: 
In de afweging voor het parkeerdek is het gedurende korte tijd ontnemen van het 
uitzicht van de treinreizigers voor de gemeente geen doorslaggevend argument. 
Deze reizigers zullen ter hoogte van het parkeerdek geen zicht hebben op Heeren-
veen, maar daarmee is geen sprake van een tunnel. Het uitzicht verdwijnt welis-
waar, maar de gemeente vindt dat aan een bestaande feitelijke situatie, vooral in 
het centrum, geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. Overigens hebben 
de gronden thans nog de bestemming “Spoorwegdoeleinden” en zijn bestemd voor 
vervoer per rail met de daarbij behorende gebouwen en andere bouwwerken (be-
stemmingsplan “Heerenveen-Noord” uit 1975). Hierbij mag de hoogte van de an-
dere bouwwerken ten hoogste 6 meter bedragen.  
 
Bovendien hebben deze gronden altijd al in de invloedsfeer van het station gele-
gen. Dat was al zo toen het station nog verder noordelijk was gesitueerd. Toen wa-
ren op deze plaats allerlei stationsvoorzieningen aanwezig (zoals rangeersporen). 
De gemeente vindt dat vanuit planologische overwegingen het behoud van be-
staand uitzicht in de omgeving van het station dan ook niet opweegt tegen het tref-
fen van voorzieningen die in een stationsomgeving noodzakelijk zijn. 
 
De behoefte aan parkeergelegenheid vloeit voort uit de autonome ontwikkeling. De 
gevreesde verkeersbeweging zal sowieso plaatsvinden ook wanneer het parkeer-
dek niet zal worden aangelegd. Bovendien is dit een logisch gevolg van alle func-
ties die in dit gebied een plaats hebben. Bij de herinrichting is hiermee rekening 
gehouden door de vormgeving van de weg (smal, klinkers en parkeren langs de 
rijbaan) en het instellen van een 30 km/uur-zone.  
 
Het staat de Nederlandse Spoorwegen als eigenaar van de gronden vrij om zelf 
plannen te maken voor parkeergelegenheid. Dat betekent echter niet dat de ge-
meente per definitie gehouden is aan deze plannen medewerking te verlenen. Ook 
deze plannen zullen moeten passen in het door de gemeente vastgelegd ruimtelijk 
kader, zoals het bestemmingsplan. Overigens zal, om ruimte te bieden aan een 
herinrichting van het parkeerterrein, de bestemming “Groendoeleinden” die in het 
voorontwerp-bestemmingsplan is ingetekend ten oosten en ten zuiden van de be-
stemming “Parkeerterrein”, vervallen en worden opgenomen in de bestemming 
“Parkeerterrein”.  
 
De aanwezigheid van het station op deze plaats is een gegeven. Juist deze voor-
ziening heeft een verkeersaantrekkende werking. Aan de oostzijde van het spoor 
doet zich nu de situatie voor dat het aantal parkeerplaatsen niet toereikend is, dit 
ondanks de omstandigheid dat zich aan de westzijde ook een parkeerterrein be-
vindt. De gemeente vindt dat aan dit knelpunt tegemoet moet worden gekomen. 
Het is daarbij mogelijk om de parkeercapaciteit aan de westzijde van het spoor te 
vergroten, maar daarmee zal de knelsituatie aan de oostzijde niet opgelost wor-
den.  



Bovendien heeft een vergroting van de parkeercapaciteit aan de westzijde ook 
daar nadelen. Ook daar wonen mensen en ook daar heeft het een verkeers-
aantrekkende werking. Daarnaast is niet bekend hoe de toekomstige ontwikkeling 
er daar uitziet. Vanwege de kosten acht de gemeente ondergronds parkeren geen 
haalbare zaak.  
 
Uitgangspunt is om het beeldbepalende karakter van de Herenwal te behouden. 
Dit vanwege de historische waarde die dit straatbeeld heeft. Deze historische 
waarde geldt niet voor het gebied tussen de Herenwal en de spoorlijn. Het ge-
meentelijk beleid is daar dan ook niet op gericht.  
 
Er is geen verschil in behandeling tussen gemeentelijke bouwplannen enerzijds en 
particuliere bouwplannen anderzijds. In alle gevallen dient er voldaan te worden 
aan de eis dat er voldoende nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat kan 
ondergronds, maar als er op maaiveld voldoende ruimte is dan kan dat ook op 
maaiveldniveau. Dat laatste was het CWI-gebouw het geval. Voor appartementen 
geldt deze eis eveneens. Deze moeten voldoen aan de parkeereisen. Voor appar-
tementen in het stationsgebied geldt gemiddeld een parkeereis van 1,3 parkeer-
plaats per appartement.  
 
Over de vraag of het parkeerdek er moet komen, neemt de gemeenteraad uitein-
delijk een beslissing, deze beslissing heeft dan nog goedkeuring nodig van het 
provinciaal bestuur en kan nog worden aangevochten bij de Raad van State. De 
conclusie dat het parkeren er doorheen wordt gedrukt, is dan ook niet terecht.  
 
Ten tijde van de bouw van het Belastingkantoor stond het Rijksbeleid niet toe dat 
het aantal parkeerplaatsen een bepaald maximum te boven ging. Thans wordt uit-
gegaan van een norm van 1 parkeerplaats per 65m² bvo. Daarin is rekening ge-
houden met de aanwezigheid van het station. Een verdere ophoging van de par-
keernorm is overigens in strijd met het provinciaal beleid.  
 
1.3.3. 
 

Voorkomen negatieve effecten Stationsstraat 6 

Het noordelijke deel van de Stationsstraat valt in het noordelijk deel van het plan-
gebied. Bij gebruik van de wijzigingsbevoegdheden moet optimaal aandacht wor-
den besteed van karakteristieke panden, structuren en bebouwingsbeelden. Bo-
vendien moeten negatieve effecten op Stationstraat 6 zoveel mogelijk voorkomen 
worden. (inspreker 24) 
 
Reactie: 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor Stationsstraat 8-10 en 3-5 zijn als wijzigings-
bevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Dat betekent dat alleen na een 
verdere belangenafweging door het de gemeente medewerking kàn worden ver-
leend aan dergelijke ontwikkelingen. In het kader van deze afweging zal ook op het 
beeldbepalende karakter van deze eventuele ontwikkelingen gelet worden.  
 
1.3.4. 
 

Nieuwbouw Stationsstraat 3-5 en 8-10 

De mogelijkheden voor Stationsstraat 3-5 en Stationsstraat 8-10 betekenen een 
aantasting van de huidige klassieke bebouwing. Dit is een karakteristieke impres-
sie van “Oud-Heerenveen”. Stationsstraat 8-10 is het oudste houten woonhuis in 
Heerenveen, de aansluitende bebouwing Trambaan 14-20 completeert dit beeld. 
Bovendien zal het monumentale pand Trambaan 12 aan accent inboeten. Dit is 
strijdig met de aanwijzing van Trambaan 12 als “beeldbepalend” pand. De bouw-
hoogte zal een precedent gaan vormen voor andere bouwinitiatieven.  



De hoogten en het volume betekenen een aantasting van woongenot en privacy 
alsmede vermindering van zonlicht en lichtinval. Bovendien zal bij afbraak van de 
woning een aanzienlijke hoeveelheid kankerverwekkend asbest verwijderd moeten 
worden. Het is onvermijdelijk dat asbeststof zich door de tuinen verspreid. In eer-
dere initiatieven zijn 3 bouwlagen geaccepteerd, nu worden 4 bouwlagen voorge-
steld Insprekers stellen voor om voor Stationsstraat 8-10 de bouwhoogte en bouw-
volume te verminderen door uit te gaan van maximaal 3 bouwlagen en een hoogte 
van maximaal 3 bouwlagen conform de aansluitende flats in de Stationsstraat. 
Daarbij kan het bovengrondse volume met 20% worden verminderd door deels on-
dergronds te bouwen. (insprekers 15, 16, 17, 18, 24) 
 
Reactie: 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor Stationsstraat 8-10 en 3-5 zijn als wijzigings-
bevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Dat betekent dat alleen na een 
verdere belangenafweging door het de gemeente medewerking kàn worden ver-
leend aan dergelijke ontwikkelingen. In het kader van deze afweging zal ook op het 
beeldbepalende karakter van deze eventuele ontwikkelingen gelet worden. Verder 
moet worden opgemerkt dat het pand Trambaan 12 vanwege zijn architectuur is 
aangewezen als beeldbepalend pand, niet vanwege het accent op zijn omgeving.  
 
Versterking van de woonfunctie past in de visie van de gemeente voor dit deel van 
Heerenveen. Voor wat betreft de toename van overlast en vermindering van zon-
lichttoetreding merkt de gemeente op dat een en ander inherent is aan het wonen 
in het centrum van een zich ontwikkelende plaats. Ook wanneer de gemeente 
geen medewerking zou verlenen aan dergelijke bouwplannen, zal het gebied niet 
blijven zoals het is. 
Juist de ligging in het centrum van Heerenveen maakt het een dynamisch gebied, 
een gebied waar zich ontwikkelingen zullen blijven voordoen.  
 
De mogelijkheid het bestemmingsplan te wijzigen is beperkt tot gebouwen met een 
goothoogte van 10 meter. Dat komt neer op een gebouw met drie bouwlagen met 
daarboven een kapconstructie tot een maximale hoogte van 13,50 meter. Door de-
ze hoogteopbouw sluit het gebouw aan bij de goot- en bouwhoogten van de naast-
gelegen panden, met inbegrip van de daar gelegen flats aan de overzijde.  
 
De in het voorontwerp-bestemmingsplan opgenomen hoogten voor de panden 
Trambaan 12 en Stationsstraat 6 zijn door de gemeente gecontroleerd en dienen 
te worden aangepast aan de feitelijke situatie 
 
Voor het slopen van een gebouw waarin asbest is verwerkt gelden strenge regels 
die moeten voorkomen dat er asbest vrijkomt. De regels gelden niet alleen ter be-
scherming van het personeel dat moeten slopen. Eerst zal de aanwezigheid van 
asbest geïnventariseerd moeten worden, waarna alleen een gecertificeerd bedrijf 
de asbest mag verwijderen. Daarbij moet eerst alle asbest verwijderd zijn voordat 
het pand gesloopt mag worden. 
  
1.3.5. 
 

Arriva-terrein 

Inspreker vraagt welke zekerheden of mogelijkheden de gemeente heeft die waar-
borgen dat de onmiddellijke nabijheid van het beeldbepalende ‘zuurkoolpakhuis’ 
niet verstoord gaat worden door hoogbouw of verdere bestemmingen en het parke-
ren van bussen. Deze zaken kunnen het woongenot alsmede het beeldbepalend 
aanzicht (visueel) aantasten.  
 



Ook wordt gevraagd wat de voorgenomen ontsluiting van het “zuurkoolpakhuis” is 
en of de gemeente op de hoogte is van het bestaan van het recht van overpad die 
expliciet een strook van 4 meter langs de gehele oostelijke zijde van het grondstuk 
onbebouwd laat. Verzocht wordt de reeds bestaande grove schets publiekelijk be-
kend te maken. (inspreker 13) 
 
Het ARRIVA-terrein is de geschikte plek om het parkeerprobleem op te lossen. 
Door hier betaald parkeren in te voeren, levert het de gemeente het broodnodige 
geld op. Het ligt centraal ten opzichte van het station en andere voorzieningen. 
Door het in eigen beheer te houden en het door “relatief” goedkope krachten te 
beheren, is ook de veiligheid enigszins gewaarborgd. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
Het ARRIVA-terrein is de geschikte plek om het parkeerprobleem op te lossen of 
aan te pakken. Het ligt centraal ten opzichte van het station en andere voorzienin-
gen. Het moet juist niet bebouwd moet worden met woningen en appartementen 
(en een klein parkeerterrein). Dit betekent weer een te grote bebouwing met wo-
ningen en te weinig plaatsen voor parkeerterreinen en recreatievoorzieningen. Dit 
terrein is nog de enige mogelijkheid om nabij het station een parkeervoorziening te 
realiseren. (inspreker 16) 
 
Gevraagd wordt wanneer de weg achter de bebouwing aan de Herenwal wordt 
aangelegd. Wat inspreker betreft is dat zo snel mogelijk, omdat dat een bijdrage 
kan leveren aan de oplossing van het parkeerprobleem. (inspreker 29) 
 
Reactie: 
De gemeente heeft er voor gekozen de omgeving van het station te bestemmen 
voor dienstverlening en woningbouw. Het ARRIVA-terrein is daarbij aangewezen 
als gebied waar het wonen dominant is. Het realiseren van parkeergelegenheid op 
het ARRIVA-terrein is daarmee niet in overeenstemming. Bovendien is de ge-
meente geen eigenaar van deze gronden en kan verwezenlijking van een parkeer-
bestemming niet afdwingen. 
Het voor parkeerdoeleinden bestemmen van deze gronden zou dan ook weinig 
zinvol zijn. De gemeente ziet daar ook geen noodzaak voor omdat het parkeren 
ook op andere wijze kan worden geregeld. Dit met uitzondering van het parkeren 
voor de ter plaatse gevestigde kantoren. 
 
De gemeente vindt verder dat de voorgenomen invulling van het ARRIVA-terrein 
vanuit ruimtelijke en functionele kwaliteit veel beter is dan de bestaande bedrijfs-
matige invulling als stalling voor bussen en parkeerterrein. Op grond van het vige-
rende bestemmingsplan mogen de gronden namelijk gebruikt worden ten behoeve 
van bedrijfsdoeleinden tot en met milieucategorie 3 en mag op relatief korte af-
stand bedrijfsbebouwing worden opgericht met een goothoogte van 8 meter met 
daarboven een dakconstructie met een helling van ten hoogste 70 graden. Ten op-
zichte van de bestaande situatie en de mogelijkhede, is de in het bestemmingsplan 
opgenomen mogelijkheid een duidelijke verbetering.  
 
De gemeente neemt kennis van de opmerking van het bestaan van een recht van 
overpad. Dit is een zakelijk recht en beperkt de eigenaar van de gronden. Deze zal 
bij de planvoorbereiding rekening moeten houden met dit recht van overpad. De 
ontsluiting van zuurkoolpakhuis is dus privaatrechtelijk gewaarborgd. Over de in-
vulling van het ARRIVA-terrein vindt nog nader overleg plaats. Zolang dit overleg 
niet is afgerond, kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de toekomstige 
invulling van dit terrein.  
 



Op dit moment kan de gemeente nog niet aangeven wanneer de weg achter de 
bebouwing langs de Herenwal wordt aangelegd. Dit hangt samen met de verdere 
planvorming over de invulling van het ARRIVA-terrein.  
 
1.3.6. 
 

Plannen ARRIVA onderhoud en stalling van bussen 

Is de gemeente in detail op de hoogte van de verdere plannen van ARRIVA met 
betrekking onderhoud en stalling van bussen op het huidige terrein. Inspreker heeft 
van ARRIVA vernomen daar geen behoefte meer aan te hebben, bestemmings-
plan voorziet daar nog wel in. (Inspreker 13)  
 
Reactie: 
Het bestemmingsplan wordt in beginsel vastgesteld voor een periode van 10 jaar. 
Ook zou ARRIVA op dit moment geen plannen hebben, dan nog vindt de ge-
meente dat het bestemmingsplan hiermee rekening moeten houden. Mogelijk dat 
er in een later stadium toch behoefte aan een dergelijke voorziening bestaat. 
 
1.3.7. 
 

Fietsverbinding over de Veenscheiding 

Aangezien het zuurkoolpakhuis alsmede het Breedpad via de Veenscheiding met 
“staande mast” bereikbaar is, kan de gemeente waarborgen dat dit ook voor de 
toekomst zou blijft? (inspreker 13)  
 
Reactie 
Het ligt in de bedoeling om hier een beweegbare brug te realiseren. 
 
1.3.8. 
 

CWI-gebouw 

De hoogte van het gebouw belemmert het zicht van de bewoners wonend in de al 
bestaande (koop)appartementen t.o. Hielkema, de Herenwal. Dit is zeer onaange-
naam en een ernstige aantasting van het woongenot. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
Inspreker vraagt of het klopt dat de plicht om het CWI-gebouw te voorzien van een 
parkeergarage, vanwege de kosten is vervallen. (inspreker 16) 
Reactie: 
De realisering van het CWI-gebouw is afgerond en het gebouw is inmiddels in ge-
bruik genomen. Het gebouw kon worden gerealiseerd na het verlenen van een 
planologische vrijstelling. Deze vrijstelling is verleend omdat de realisering hiervan 
in overeenstemming is met de visie op het stationsgebied: het benutten van de 
mogelijkheden hiervan (zie Structuurplan 1993: stationsomgeving leent zich voor 
intensiveren van de bebouwing, Ontwikkelingsvisie Stationsgebied: stedenbouw-
kundige invulling). Het gebouw betekent voor de bestaande appartementen aan de 
Trambaan weliswaar een vermindering van het uitzicht vanuit de bestaande ap-
partementen, maar zoals eerder opgemerkt kan aan een bestaande feitelijke situa-
tie niet het recht worden ontleend dat niet mag veranderen. Dit geldt zeker in dit 
deel van Heerenveen. 
 
 Bovendien moet worden opgemerkt dat op grond van het geldende bestemmings-
plan “Heerenveen-Centrum” de desbetreffende gronden zijn voorzien van de be-
stemming “bedrijven” op grond waarvan bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en 
met 3 waren toegestaan en waarbij de bebouwing een goothoogte kon hebben van 
8 meter. Wanneer dergelijke bebouwing zou zijn verwezenlijkt, zou dat waarschijn-
lijk een grotere invloed hebben gehad op het woonklimaat in deze appartementen, 
dan de bouw van het CWI-kantoor.  



Een kantoorgebouw is in dat opzicht minder storend ten opzichte van woningen 
dan de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. Nu de betrokken vrij-
stelling reeds onherroepelijk is geworden en het gebouw gereed is, heeft de ge-
meente geen andere optie om het gebouw in het bestemmingsplan op te nemen. 
De gemeente heeft verder geen aanleiding om te veronderstellen dat, gezien de 
onderlinge afstand en de activiteiten waarvoor het CWI-gebouw is bedoeld, en ge-
let het centrumkarakter van het gebied, er een onevenredige aantasting van het 
woonklimaat zal ontstaan.  
 
Er is geen verschil in behandeling tussen gemeentelijke bouwplannen enerzijds en 
particuliere bouwplannen anderzijds. In alle gevallen dient er voldaan te worden 
aan de eis dat er voldoende nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat kan 
ondergronds, maar als er op maaiveld voldoende ruimte is dan kan dat ook op 
maaiveldniveau. Dat laatste was het CWI-gebouw het geval.  
 
1.3.9. 
 

Verkeersdrukte 

Tijdens de ochtend en avond spits loopt het verkeer op de K.R. Poststraat dage-
lijks vast. In de bestemming is opgenomen het Stationsgebied bedrijviger te ma-
ken. Een gevolg hiervan zal toenemende verkeersdrukte zijn. De gemeente heeft 
enige tijd geleden kapitalen uit gegeven aan de vernieuwing K.R. Poststraat in 
aansluiting op de snelweg. (inspreker 30) 
 
Reactie: 
Zoals bekend zijn er recent werkzaamheden gestart op de verkeersopstoppingen 
op de K.R. Poststraat te verhelpen.Bij het bepalen van de daarvoor noodzakelijke 
maatregelen is ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in het stationsge-
bied. De doorstroming van de K.R. Poststraat staat de ontwikkelingen in het stati-
onsgebied dan ook niet in de weg. 
 
1.3.10. 
 

Bouwplan Herenwal 86-88 

De bewoners van Herenwal 94 en 95 hebben ernstige bezwaren tegen de plannen 
die beraamd worden. Hoewel duidelijk is dat er iets moet gebeuren, is een dergelijk 
hoog en diep gebouw op deze plaats niet aanvaardbaar. De hoogte hiervan zou 
beperkt moeten worden tot maximaal 2 lagen. Ook zou het gebouw een stuk min-
der diep moeten zijn en moeten worden aangepast aan de andere oudere huizen 
in de omgeving, zodat de buurt karakteristiek blijft. 
Nu vallen de aangrenzende woningen in het niet. Het woongenot gaat achteruit 
door véél minder licht en zon, zowel in de tuin als in de woning, minder privacy, 
waardevermindering en parkeerproblemen. (inspreker 6). 
 
Inspreker geeft aan bezwaar te hebben tegen de nieuwbouw omdat haar woning 
“in de verdrukking” zal komen, hetgeen de waarde niet ten goede zal komen. Een 
bescheidener opzet is haar inziens aan te bevelen. Gevraagd wordt een inbreuk op 
de privacy te voorkomen. Er gelden hiervoor wettelijke eisen. (inspreker 11) 
 
Inspreker is het eens met de verandering in wonen in plaats van de bedrijfsfunctie. 
Wel maakt inspreker bezwaar tegen de mogelijke hoogte van het appartementen-
complex. Ook vindt inspreker dat er een onvolledig beeld wordt gegeven van hoe 
de nieuwe bebouwing zich tot de omgeving verhoudt. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 



Het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen inzake het perceel Herenwal 
86-88 roept bij insprekers een aantal vragen op: wat zijn de maximale bouwvolu-
mes die op dit perceel mogelijk zijn (inclusief de binnenplaatsen en daarvoor even-
tueel te verstrekken vrijstellingen), voorziet de bestemming in een bouwvlak op het 
betreffende perceel, is de economische haalbaarheid getoetst en welke afstanden 
worden aangehouden ten aaanzien van aangrenzende percelen en is er rekening 
gehouden met de door de gemeente te hanteren parkeernorm (inspreker 22) 
 
Het bouwplan voor Herenwal 86-88 getuigt van crisisarchitectuur. Het sluit volgens 
inspreker niet aan bij het bestaande bebouwingsbeeld.  
(inspreker 29) 
 
Inspreker geeft aan dat het parkeren op de Herenwal nu al problematisch is. Hoe 
gaat het als dit gebouw klaar is? (inspreker 30) 
 
Reactie: 
In het bestemmingsplan wil de gemeente de mogelijkheid bieden om ter vervan-
ging van bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel Herenwal 86-88 een appar-
tementengebouw te realiseren. Voorkomen moet namelijk worden dat er aan be-
staande bedrijfsbebouwing geen andere invulling kan worden gegeven. Dat bete-
kent het risico dat de bedrijfsbebouwing leeg blijft staan met alle mogelijke onwen-
selijke gevolgen van dien. Tegelijkertijd draagt de realisering van een woonfunctie 
bij aan het versterken van de woonfunctie. In het bestemmingsplan is immers op-
genomen dat in het gebied ten noorden van de Stationsstraat het wonen dominant 
is en versterkt dient te worden. Invulling van het gebied met wonen is derhalve in 
overeenstemming met het gemeentelijk beleid. 
 
Vanuit economische overwegingen is herinvulling met woningen alleen mogelijk 
door hier appartementen te realiseren in gestapelde vorm (drie bouwlagen). Mits 
aansluiting wordt gezocht bij de omliggende bebouwing vindt het gemeentebestuur 
dit niet bij voorbaat onaanvaardbaar, een en ander afhankelijk van de steden-
bouwkundige en architectonische uitwerking. 
 
De gemeente vindt dat bebouwing als passend bij de bestaande bebouwing kan 
worden aangemerkt indien zowel qua gevelindeling als hoogte wordt aangesloten 
bij de bestaande bebouwing. Langs de Herenwal geldt als maximaal goothoogte 
6,50 – 7,00 meter, welke bebouwing daarbovenop nog mag worden voorzien van 
een kapconstructie. Ervan uitgaande dat dit een extra laag van 3,00 meter inhoudt, 
betekent dit dat de maximale hoogte van bebouwing langs de Herenwal ongeveer 
10 meter bedraagt. 
 
Om verder te benadrukken dat hier een appartementengebouw is geprojecteerd 
zal in het bestemmingsplan hier de bestemming “WGB”(woongebouw) worden op-
genomen met een maximale bouwhoogte van 10 meter. (bouwklasse C). Voor de 
maximale toegestane bouwhoogte maakt dit geen verschil ten opzichte van de 
bouwmogelijkheden van het voorontwerp-bestemmingsplan, met dien verstande 
dat een gedeeltelijk overschrijding mogelijk is tot 12,50 meter ten behoeve van lift-
kokers, trappenhuizen e.d. Het bestemmingsplan zal de diepte van het bouwdeel 
met een hoogte van 10 meter bepalen op circa 25 meter, gerekend vanaf de He-
renwal.  
 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen er geen ramen of andere gevelope-
ningen aangebracht worden binnen een afstand van 2 meter van de perceelsgrens 
die direct zicht hebben op het naburig erf.  



De bouwer c.q. architect zal hieraan moeten voldoen en kan daar zonder toe-
stemming van de betrokken buurman of buurvrouw niet van afwijken. Doordat het 
bestemmingsplan alleen de mogelijkheid zal bieden om het appartementengebouw 
tot halverwege het perceel te bouwen en het op grond van het burgerlijk wetboek 
niet is toegestaan ramen in de zijgevel te hebben, zal er alleen zicht bestaan op de 
achterste delen van de tuinen van aangrenzende woningen. In dat verband merken 
wij op dat het geldende bestemmingsplan uit 1975 voorziet in een bestemming die 
ter plekke al wonen toelaat. Ook dan zou er sprake kunnen zijn van inkijk. 
 
Ten tijde van de bouwvergunning zal het bouwplan moeten worden getoetst aan 
het criterium of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Op voorhand 
biedt het ingediende bouwplan in ieder geval geen aanleiding te veronderstellen 
dat daar niet aan kan worden voldaan. De gemeente ziet daarom vooralsnog geen 
aanleiding bevreesd te zijn voor parkeeroverlast. Op het achterterrein is voldoende 
ruimte voor het realiseren van parkeerruimte.  
 
De gemeente kan met een dergelijke invulling instemmen. Voor zover omwonen-
den menen dat zij schade leiden door waardedaling van hun woning, hebben zij de 
mogelijkheid een verzoek om een schadevergoeding in te dienen bij de gemeente-
raad. Het plan is economisch uitvoerbaar, de kosten van eventuele planschade 
komen voor rekening van de gemeente. 
 
1.3.11. 
 

Herenwal 101 

Insprekers hebben bezwaren vanwege de onzekerheid dat hier weer de hoogte in 
zal worden gegaan om zoveel mogelijk bewoners op zo weinig mogelijk ruimte te 
laten wonen en met de nodige parkeerproblemen. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
Inspreker vindt het lelijke pand nabij Herenwal 101 niet beeldbepalend. Zij pleit er 
voor om een herhaling hiervan te voorkomen. (inspreker 37) 
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er hier sprake is van een parkeerprobleem. Er 
zijn meer bewoners dan parkeerplaatsen. De bouw van nieuwe woningen betekent 
ook extra parkeerbehoefte. Er gebeurt hier al 3 jaar niets, terwijl de bewoners er-
naast wèl hierop worden aangekeken. Gesuggereerd wordt om deze grond aan te 
kopen om daar parkeerplaatsen aan te leggen. De grond behoeft dan ook minder 
gesaneerd te worden. (verslag inspraakavond) 
 
Reactie: 
In het voorontwerp-bestemmingsplan is de hoogte van de bebouwing ingedeeld in 
bebouwingsklasse B, dat wil zeggen dat de bebouwing een maximale goothoogte 
mag hebben van 7 meter. Uitgangspunt is dat de nieuwbouw zelf moet voorzien in 
de extra parkeerbehoefte die dit oproept. 
Omdat het terrein particulier eigendom is, heeft de gemeente geen mogelijkheden 
om de “rommelige situatie” aan te pakken, anders dan de mogelijkheid om hier en-
kele woningen te realiseren. Het voorstel om deze grond aan te kopen en daar 
parkeerplaatsen aan te leggen, vindt de gemeente geen goed idee. Het bieden van 
de mogelijkheid om hier enkele woningen te bouwen, is juist bedoeld om het rom-
melige en stedenbouwkundige ongewenste beeld te verbeteren. Het aanleggen 
van een parkeerterrein komt hieraan niet tegemoet. 
 



1.3.12. 
 

Aantasting culturele erfgoed 

Het is jammer dat de culturele panden (Trambaan-Noord, Trambaan-Zuid, Stati-
onsstraat 3-5, Herenwal 86-88 ect) moeten wijken voor nieuwbouw. De gemeente 
moet trots zijn op haar culturele erfgoed, al dan niet verwaarloosd. Verder is het 
jammer al die nieuwbouw naast al die oude panden. Het past niet in het dorps-
beeld. (inspreker 7) 
 
Reactie: 
De omgeving van het station maakt deel uit van het centrumgebied van Heeren-
veen. Het gebied heeft potenties door zijn ligging op een knooppunt van openbaar 
vervoerlijnen. Het is wenselijk deze mogelijkheden te benutten op zodanige wijze 
dat optimaal rendement wordt getrokken van de economische en verkeerskundige 
pluspunten van het gebied, waarbij een verantwoorde inpassing in de omgeving 
een voorwaarde is. Een aanzet daarvoor is reeds neergelegd in het Structuurplan 
uit 1993 en is verder uitgewerkt in de Ontwikkelingsvisie voor het Stationsgebied.  
 
Het stationsgebied kenmerkte zich aanvankelijk door het open en groene karakter. 
Door het uitgangspunt de mogelijkheden van het stationsplein te benutten, is dat 
het afgelopen paar jaar veranderd in een (meer) stedelijke omgeving, die – ook 
qua situering en bouwhoogte past bij het centrumgebied van een middelgrote 
plaats als Heerenveen. De bouwhoogten sluiten aan bij de appartementengebou-
wen tegenover het NS-station, het nieuwe Mariënbosch, het appartementenge-
bouw op de hoek van de Fok en de K.R. Poststraat (het “Friesche Haagje”) als-
mede het gemeentehuis. 
 
Anders dan inspreker beschouwt de gemeente de bestaande panden op de loca-
ties Trambaan-Noord, Trambaan-Zuid alsmede Herenwal 86-88 niet als culturele 
panden. Met het verdwijnen van deze panden worden dan ook geen culturele 
waarden geschaad. Voor het pand Stationsstraat 3 - 5 ligt dat anders, maar hier is 
het uitgangspunt om de bestaande gevel te handhaven.  
 
1.3.13. 
 

Herinrichting gebied achter de Dubbele Regel 

Inspreker geeft aan bevreesd te zijn dat de gemeente met de ontwikkelingen geen 
rekening houdt met de huidige bewoners in het gebied. De omvang van het te 
bouwen appartementengebouw past qua beeldbepaling niet tussen de huidige wo-
ningen. Ook zullen de bewoners aantasting van hun privacy ondervinden. (inspre-
kers 15, 16, 17, 18) 
 
In de reactie wordt opgemerkt dat de bestemming “Openbaar Groen” is toegekend 
aan een stukje grond direct bij de woonboot van inspreker. Vanwege de openbare 
toegankelijkheid is inspreker daarom bevreesd voor aantasting van privacy. Kan de 
gemeente bekijken welke mogelijkheden zij heeft. (inspreker 28) 
 
Inspreker merkt op blij te zijn met de aandacht voor de Dubbele Regel. De invulling 
zoals die nu wordt voorgesteld, is volgens haar echter nog steeds niet passend in 
het gebied. Er moet ook goed naar de verkeersbewegingen worden gekeken. Het 
is er nu al druk. (inspreker 38) 
Reactie: 
Het bestemmingsplan voorziet op dit moment, ten opzichte van het geldende be-
stemmingsplan niet in een verandering van de gebruiksmogelijkheden van het 
stukje groen bij de woonboot. Het is in het voorontwerp-bestemmingsplan aange-
wezen als “Groenvoorzieningen” en is behalve groenvoorzieningen ook bestemd 
voor beplanting en bebossing, straten en paden enzovoorts.  



Het is een bestemming die een aantal gebruiksmogelijkheden toelaat. Op dit mo-
ment staat de toekomstige inrichting van dit terrein nog niet vast. De gemeente is 
bereid om te bekijken of rekening kan worden gehouden met de opmerkingen van 
de bewoners van de nabijgelegen woonboot en zal te zijner tijd met de betrokken 
bewoners in overleg treden.  
 
Ten onrechte is het voorontwerp-bestemmingsplan het bouwvlak niet voorzien van 
de bouwklasse B, dat wil zeggen een maximale goothoogte van 7 meter. Het be-
stemmingsplan zal hierop worden aangepast. Gelet op deze hoogte en omvang is 
er in het bouwvlak ruimte voor een gebouw van 8 tot 10 appartementen. Hiermee 
ontstaat een kleinschalig appartementengebouw dat naar de mening van de ge-
meente goed aansluit bij de kleinschaligheid van de bestaande bebouwing. Gelet 
op het kleine aantal woningen ontstaan er ook evenmin nadelige gevolgen voor de 
verkeersveiligheid.  
 
Overigens zal de gemeente over de verdere aanpak en invulling van dit stukje her-
ontwikkeling naar verwachting in de loop van dit jaar met de betrokken bewoners in 
overleg treden. In het bestemmingsplan wordt voorzien in de mogelijkheid het 
bouwvlak aan te passen.  
 
1.3.14. 
 

Trambaan-Zuid 

Inspreker geeft aan dat volgens een persbericht eerder sprake was van 17 appar-
tementen met kantoren. Nu het gebouw 20 appartementen gaat tellen, is dat be-
zwaarlijk omdat het gebouw daardoor hoger gaat worden. Het karakter van de He-
renwal moet worden behouden en dat kan alleen wanneer het gebouw niet hoger 
wordt dan het gebouw van de Leeuwarder Courant. Voorts is een hoogte van 20 
meter, dus nog boven de hoogte van het CWI-gebouw veel te hoog en ontsiert ge-
bouw het gehele aanzien. Een gebouw ter grootte van het Friesche Haagje (17 
appartementen en kantoren) behoeft dus niet de hoogte te hebben van het voor-
gestelde bouwplan: het door de gemeente geschetste concept-plan op alle bouw-
lagen een laag minder levert de beoogde 17 appartementen. (inspreker 10) 
 
De hoogte van het gebouw onttrekt het zicht van de bewoners aan de overkant van 
de Herenwal. Het beeldbepalend karakter van omliggende woningen wordt ver-
pest. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
Reactie: 
Het gebouw komt in de lengte parallel aan de Trambaan te liggen, zodat vanaf de 
Herenwal tegen de zijkant ertegen aan wordt gekeken. Deze zijde van het gebouw 
wordt bovendien qua uiterlijke vormgeving afgestemd op die van de bestaande be-
bouwing van de Herenwal, qua gevelhoogte, kapvormen en gevelindelingen. Ver-
der moet worden opgemerkt dat het gebouw een gefaseerde hoogteopbouw kent, 
dat wil zeggen dat het hoekgedeelte een hoogte heeft van 10 meter, vervolgens 
een middendeel van 13 meter en tenslotte een gedeelte met een hoogte van 20 
meter. Deze hoogte wordt pas bereikt op een afstand van ruim 30 meter van de 
Herenwal.  
 
De gemeente vindt dat het beeld van de Herenwal door het onderhavige bouwplan 
niet wordt aangetast, noch dat het gebouw het zicht op de Herenwal ontneemt.  
Overigens wordt er nog op gewezen dat het bouwplan is voorgelegd aan de wel-
standscommissie, die heeft geoordeeld dat het bouwplan voldoet mits voldaan 
wordt aan enkele voorwaarden. Daarbij heeft de commissie mede gelet op de rela-
tie van het bouwplan met de omgeving.  
 



1.3.15. 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk te bouwen op percelen direct grenzend 
aan het perceel Herenwal 48. Dit zelfs tot een hoogte van 13,50 meter. Door ver-
mindering van privacy, uitzicht, en zonlicht zou het woongenot voor haar onac-
ceptabel worden. Bovendien zal de waarde van de woning aanzienlijk dalen. Ge-
meente wordt aansprakelijk gehouden voor alle schade. Inspreker heeft tegen de-
ze mogelijkheid ernstig bezwaar. (inspreker 5) 

Ontwikkelingen Trambaan-Noord 

 
De hoogte van het gebouw onttrekt het zicht van de bewoners aan de overkant van 
de Herenwal. Het beeldbepalend karakter van omliggende woningen dus die van 
Heerenveen wordt verpest. (insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
Reactie:  
In de eerste plaats verwijst de gemeente hier naar de algemene overwegingen van 
haar beleid zoals besproken bij de onderwerpen 2.1 en 2.2 Het gemeentelijk beleid 
komt er onder andere op neer dat gestreefd wordt naar intensievere en hogere be-
bouwing bij het station. Als afronding van de bebouwing bij het station past het om 
op de hoeken van de Trambaan en de Herenwal bebouwing te realiseren die aan 
de ene kant aansluiting heeft bij de hogere bebouwing op het station, maar ander-
zijds vooral ook een relatie heeft met de lagere bebouwing aan de Herenwal. Het 
bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om deze bebouwing mogelijk te ma-
ken via een wijzigingsbevoegdheid. Vooralsnog is de bestaande situatie inbestemd 
en is de hoogte van de bebouwing langs de Trambaan beperkt tot 7 meter.  
 
De gemeente vindt in principe wel dat met de realisering van deze hogere bebou-
wing een wenselijk bebouwingsbeeld wordt bereikt. Dat betekent echter niet dat de 
gemeente aan elk bouwplan medewerking zal verlenen. Naar aanleiding van een 
concreet bouwplan zal de gemeente een afweging moeten verrichten tussen de 
betrokken belangen waarbij het woongenot van het perceel Herenwal 48 er een is. 
Omdat een concreet plan nu nog ontbreekt, is het niet mogelijk daar nu al op in te 
gaan.  
 
1.3.16. 
 

Algemene opmerkingen over het stationsplein 

Inspreker wil het volgende onder de aandacht brengen: 
- het vermelden van de straatnaam “Trambaan” in de omgeving van de toegang 

naar het appartementengebouw; 
- de grasperken aan weerszijden van het fietspad naar de fietstunnel zijn verloe-

derd; 
- steunpalen rond de bomen verhinderen het grasmaaien rond die bomen; 
- narcissen verwijderen, want ze bloeien 14 dagen en daarna veroorzaken ze 

rommel; 
- mogelijk kunnen de grasperken anders ingevuld worden, dit zou het aanzien 

sterk verbeteren en wat kleur brengen in de nu saaie perken; 
- fietsen voor het station uit het zicht brengen door i.p.v. het hekwerk een 1,00 

m hoog muurtje te maken c.q. een dicht hekwerk 
- de stationsopbouw te voorzien van een fleuriger aanzicht, het nu toegepaste 

blauw is niet geslaagd. (inspreker 3) 
 
Reactie: 
De inhoud van deze reactie gaat over zaken die in het bestemmingsplan niet kun-
nen worden geregeld, zoals het beheer van de openbare weg. 
Daarom zijn de opmerkingen doorgegeven aan de afdeling die over deze zaken 
gaat. Het stationsgebouw is van de Nederlandse Spoorwegen.  



Over de kleur heeft de gemeente niets te zeggen, waarbij de vraag of het toege-
paste blauw al dan niet geslaagd is afhankelijk is van iemands persoonlijke smaak. 
Wel is het zo dat het ontwerp voor het station destijds bij de bouw nationale waar-
dering heeft opgeroepen.  
 
1.3.17. 
 

Beleid inzake de bestemmingen langs de Herenwal 

Inspreker verhuurt een aantal panden langs de Herenwal als winkel-, kantoorpand 
en/of ten behoeve van klein zakelijke dienstverlening. Het kan in de visie van in-
spreker niet zo zijn dat als de huurder van een kantoorpand ermee ophoudt het 
pand niet volgens het bestemmingsplan aan een zakelijke dienstverlener kan wor-
den verhuurd. Er bestaat veel vraag naar dit soort bedrijfsruimte. Sommige bedrij-
ven zullen zich nooit in het centrum of op een industrieterrein vestigen. Er zijn op 
deze wijze al veel bedrijven hiermee geholpen. Inspreker heeft het pand Herenwal 
61 vorig jaar aangekocht en de gevel, zonder subsidie , gerestaureerd. Gevraagd 
wordt dan ook om aan te geven welke belemmeringen er zijn bij verandering van 
huurder inzake de panden Herenwal 45, 45a, 46, 49, 50, 61. Kan Herenwal 61 ge-
bruikt worden voor een aan-huis-gebonden kantoor met max. oppervlakte van 50 
m² en minder dan 30% van de oppervlakte.  
Op bladzijde 30, § 4.1.3 staat vermeld dat met name deze vernieuwing rond het 
station kan een extra impuls geven aan de vraag naar dienstverlenende (win-
kel)ruimte aan dit deel van de Herenwal. Inspreker vraagt zich af waarom dan ook 
niet op het stuk Herenwal tussen Trambaan en Stationsstraat 
Op bladzijde 31 vermeldt het bestemmingsplan dat in het gebied ten noorden van 
de lijn Stationsplein en Trambaan het primaat meer ligt bij de woonfunctie. Er is 
geen mogelijkheid voor de vestiging van nieuwe afwijkende functies. Bij vertrek 
van bedrijven dient hier gezocht te worden naar mogelijkheden ter versterking van 
de woonfunctie. Inspreker merkt op dat in de notulen van 22 juni 2004 wordt ge-
sproken over het dominant houden van de woonfunctie van het gebied ten noorden 
van de stationsstraat en vraagt zich af hoe dat nu zit. Het versterken van de woon-
functie is daar niet haalbaar en wat wordt bedoeld met een afwijkende functie.  
De grens van het gebied “uitloopcentrum” loopt dwars door het 3e en 4e

Tenslotte wijst inspreker op de vestiging van een Kringloopwinkel op het perceel 
Schoolstraat 12. Dat past volgens hem niet in het beleid. (Inspreker 8) 

 pand van 
inspreker heen. Inspreker vraagt zich af waar de grens nu precies loopt.  

 
Inspreker geeft aan het niet zo leuk te vinden dat het bestemmingsplan voor de 
Herenwal gaat veranderen. Het is een oud stukje Heerenveen en dit zou zo moe-
ten blijven. Eigenlijk zouden er meer winkels en restaurantjes aan de Herenwal 
moeten verschijnen. De straat en de sloot moeten aantrekkelijk worden en nodig 
worden schoongemaakt. De spoorbrug kan beter worden verhoogd zodat er gro-
tere boten kunnen binnenvaren. Om het toerisme veel aantrekkelijker te ma-
ken.Inspreker vindt verder dat beter kantoren kunnen worden toegelaten, want 
kleine zelfstandigen kunnen de huur- en koopprijzen van de grotere kantoorge-
bouwen niet ophoesten. (inspreker 14) 
 
Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat er geen mogelijkheid wordt geboden 
voor nieuwe afwijkende functies van bedrijfspanden. Tevens wordt bezwaar ge-
maakt tegen het feit dat in geval van vertrek van bedrijven, van de bedrijfs- of win-
kelfunctie een woonfunctie te maken, zoals omschreven op pagina 31 van de toe-
lichting op het bestemmingsplan. Er wordt dus bezwaar gemaakt tegen de moge-
lijkheid om het pand te verkopen aan een zakelijke dienstverlener. Het pand van 
inspreker is een bedrijfspand met een winkel en bovenwoningen. Inspreker wil 
graag dat deze functies zou blijven als ze zijn. (inspreker 19) 
 



In een aantal inspraakreacties worden bezwaren naar voren gebracht tegen de be-
stemming die het voorontwerp-bestemmingsplan “Stationsgebied” aan bepaalde 
percelen heeft toegekend:  
- de percelen Herenwal 45 en 45a zijn inbestemd als Bedrijfsdoeleinden, naar 

inspreker wijst er op dat dit pand al meer dan 100 jaar in gebruik is als winkel-
pand en verzoekt dit aan te passen in het bestemmingsplan. (inspreker 8); 

- het perceel Herenwal 57 is ten onrechte aangeduid met een woonbestem-
ming. Dit is niet correct omdat het pand al sinds 1937 een “Woon- en winkel-
bestemming” heeft en wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. Verzocht 
wordt het pand weer als “Woon- en winkelpand” in het bestemmingsplan op te 
nemen. (inspreker 12); 

- het perceel Herenwal 67, 67a en 69 is verkeerd genummerd. Bovendient dient 
het perceel Herenwal 69 dient z’n bedrijfstemming vast te houden, omdat in-
sprekers het pand juist gekocht hebben vanwege deze bedrijfsbestemming 
(inspreker 20); 

- het perceel Herenwal 72 is ten onrechte niet als winkelpand inbestemd. Dit 
pand heeft al 80 jaar of langer een winkelfunctiebestemming. Inspreker ver-
zoekt dit aan te passen. (inspreker 9); 

- de bestemming klopt voor zover betrekking dat betrekking heeft op restaurant 
perBacco. Het naast gelegen perceel Herenwal 185 waar inspreker zijn kan-
toor uitoefent en een bovenwoning aanwezig is, heeft echter ook een horeca-
bestemming. Dit levert bij eventuele verkoop problemen op omdat het bene-
dengedeelte niet als woning ingericht mag worden. Het is ook altijd een be-
drijfspand geweest. (inspreker 14); 

- het perceel Herenwal 124 heeft ten onrechte de bestemming “Woondoelein-
den” gekregen. Het pand is sinds 1988 in gebruik door Alchemare BV en La-
boratorium Medisan BV. Gezien het karakter, de inrichting en uitrusting van 
het pand is zakelijk gebruik de enige toepasbare bestemming en inspreker 
wenst hoe dan ook aan de geldende zakelijke bestemming vast te houden. 
(inspreker 21); 

- de panden Herenwal 131, 131a en 132 zijn in het voorontwerp-bestemmings-
plan “Stationsgebied” bestemd voor Doeleinden van Dienstverlening, terwijl de 
huidige bestemming “Bedrijven, categorie 1 en 2” is. Insprekers menen dat de 
huidige bestemming ruimer is dan de voorgestelde bestemming en daarom 
zouden zij graag zien dat de huidige bestemming wordt gehandhaafd. (in-
spreker 25); 

- het perceel Herenwal 181-183 heeft ten onrechte de bestemming “Maat-
schappelijke Doeleinden” toegekend gekregen. Vanwege de ruime be-
stemming in het geldende bestemmingsplan is het pand uitermate geschikt 
voor verhuur. Het pand is momenteel verhuurd aan: Dagblad De Telegraaf, 
Grimeur Van der Grijn, Inloophuis GGZ en Mencke Othovideo. De 1e en de 2e

 

 
etage worden voor bewoning verhuurd. Beperking van de bestemming tot al-
leen Maatschappelijke Doeleinden beperkt de verhuurmogelijkheden, terwijl er 
nu al regelmatig van leegstand sprake is. Hierdoor zal ook de waarde van het 
pand negatief worden beïnvloed. Vermindering van de huurmogelijkheden 
heeft verder ook gevolgen voor het pensioen van inspreker. (inspreker 28a). 

Reactie: 
Op grond van het geldende bestemmingsplan “Heerenveen-Noord” (oud), vastge-
steld in 1975, hebben de meeste panden langs de Herenwal de bestemming “Ge-
mengde Doeleinden. Deze panden mogen gebruikt worden voor woningen, kanto-
ren, winkels, horeca e.d.. Heerenveen is echter sinds 1975 niet stil blijven staan en 
heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Ook het planologisch beleid van de 
gemeente is sindsdien veranderd.  



Daarom komen de mogelijkheden van het oude bestemmingsplan “Heerenveen-
Noord” niet meer overeen met het huidige planologisch beleid van de gemeente. 
Het ongewijzigd laten van de mogelijkheden van dit oude plan zou tot ongewenste 
gevolgen kunnen leiden. 
Ook de Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt dat de gemeente een bestemmings-
plan eenmaal tien jaar moet herzien. Bij deze herziening worden de gebruiksmo-
gelijkheden aangepast aan de actuele planologische inzichten.  
 
Belangrijk daarbij is dat ten opzichte van vroeger meer dan een scheiding van 
functies wordt gestreefd. Dat betekent dus dat alleen die functies in een bepaald 
gebied worden toegelaten wanneer dat gebied daarvoor ook geschikt is. Bedrijven 
op bedrijventerreinen, winkels alleen in het centrum enzovoorts. De panden langs 
de Herenwal zijn voor uiteenlopende functies in gebruik en veranderen ook nogal 
eens van functie. Ook is er sprake wonen. Dat betekent dat deze panden een pas-
sende en voor zover mogelijk een flexibele bestemming moeten hebben.  
 
Het gebied van de Herenwal ten noorden van de Stationsstraat wordt gekenmerkt 
door de woonfunctie, enkele uitzonderingen daargelaten. Dat betekent dat de 
meeste panden langs de Herenwal ten noorden van de Stationsstraat een woon-
bestemming toegekend hebben gekregen. 
Nieuwvestiging van niet-woonfuncties in bestaande woningen is daarom niet ge-
wenst. Dat geldt ook voor eventuele nieuwvestiging van horeca. De gemeente wil 
deze graag ook in het centrum geconcentreerd zien en daarom heeft de gemeen-
teraad enkele jaren geleden de Horecastructuurvisie vastgesteld.  
 
Het gebied ten zuiden van de Trambaan ziet de gemeente als uitloper van het cen-
trum. Daar kan ook nieuwvestiging van dienstverlenende bedrijven mogelijk wor-
den gemaakt. Het gebied tussen Stationsstraat en Trambaan heeft een wat ge-
mengd karakter. Er zijn hier een aantal woningen, maar daartussen komt ook wel 
bedrijvigheid en dienstverlening voor. Vestiging van niet-woonfuncties in be-
staande woningen acht de gemeente ook langs dit gedeelte van de Herenwal niet 
gewenst.  
 
Voorzover panden voor andere doeleinden dan wonen in gebruik zijn, zal dat ui-
teraard positief worden inbestemd. Hiermee kan het bestaande gebruik worden 
voorgezet, ook bij vertrek van de huidige huurder of gebruiker. Het moet daarbij 
wel gaan om bestaand gebruik en niet om (mogelijk) gebruik op dat op grond van 
het geldend bestemmingsplan toegelaten is, maar welke optie thans niet (meer) 
wordt benut. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen die panden waarin nu nog feite-
lijk detailhandel wordt uitgeoefend, nog een detailhandelsbestemming krijgen, al 
dan niet in combinatie met andere functies. Panden waar geen detailhandel meer 
aanwezig is, zullen geen mogelijkheid voor detailhandel toebedeeld krijgen. Het-
zelfde geldt voor de horecafunctie.  
 
De gemeente wil voorkomen dat vrijkomende bedrijfspanden leeg blijven staan en 
gaan verpauperen of verrommelen. Het bestemmingsplan biedt daarom op een 
beperkt aantal plaatsen de mogelijkheid

 

 om bedrijfsgebouwen te vervangen door 
appartementengebouwen. Een dergelijke verandering is uiteraard pas aan de orde 
wanneer het bedrijf naar elders verhuist. 

Om verder flexibel te kunnen inspelen om functieveranderingen voor niet-woningen 
langs de Herenwal, zal het bestemmingsplan aan deze panden één van de vol-
gende bestemmingen toekennen: 



- bedrijfsdoeleinden: deze panden mogen worden gebruikt voor lichte bedrijvig-
heid (categorie 1 en 2 van de VNG-Lijst) almede zakelijke en persoonlijke 
dienstverlening en woningen; 

- doeleinden van Detailhandel en dienstverlening c.q. Gemengd: behalve ten 
behoeve van winkel mogen deze panden ook worden gebruikt voor zakelijke 
en persoonlijke dienstverlening en woningen; 

- doeleinden van dienstverlening c.q. Kantoren: alleen zakelijke en persoonlijke 
dienstverlening;  

- horecabedrijven: specifiek bestemd voor horecadoeleinden. 
 
Dit heeft voor het plan de volgende wijzigingen tot gevolg 
 
De percelen Herenwal 45 en 45a zijn nu bestemd als Bedrijfsdoeleinden, maar zul-
len worden bestemd als Doeleinden van Detailhandel en Dienstverlening 
 
Herenwal 46 zal in plaats van een Detailhandelsbestemming een bestemming 
“Bedrijfsdoeleinden” toebedeeld krijgen die o.a. gebruik ten behoeve van zakelijke 
en persoonlijke dienstverlening toestaat. Hetzelfde geldt voor Herenwal 50.  
 
Ten aanzien van het perceel Herenwal 57 blijft de bestemming ongewijzigd. De 
gemeente acht het niet wenselijk om de mogelijkheid voor detailhandel te handha-
ven nu het pand niet voor detailhandel gebruikt wordt. Bovendien bestaat er bin-
nen de bestemming “Woondoeleinden” de mogelijkheid een woning te gebruiken 
voor beroepsuitoefening-aan-huis, mits de oppervlakte van de voor zakelijke doel-
einden gebruikte ruimten niet meer bedraagt dan 50 m² en niet meer beslaat dan 
30% van de oppervlakte van de begane grond (hoofdgebouw, aan- en uitbouwen 
alsmede aangebouwde bijgebouwen). 
 
Op Herenwal 61 is thans detailhandel aanwezig. Dit perceel zal een bestemming 
krijgen die zowel Detailhandel als zakelijke en persoonlijke dienstverlening toe-
staat, dat wil zeggen een bestemming “doeleinden van detailhandel en dienstver-
lening” 
 
Het perceel Herenwal 67, 67a en 69 zal worden bestemd als “Bedrijfsdoeleinden”. 
Op grond hiervan mag de eerste bouwlaag gebruikt worden ten behoeve van be-
drijfsdoeleinden en mag de 2e

 

 bouwlaag (Herenwal 67) als woning worden ge-
bruikt.  

Het perceel Herenwal 72 is ten onrechte niet als winkelpand bestemd. Dit zal wor-
den aangepast en het perceel zal daarom een bestemming “Doeleinden van de-
tailhandel en dienstverlening” krijgen. Op grond hiervan zal het pand ten behoeve 
van een winkel (1e

 

 bouwlaag) mogen worden gebruikt alsmede als woning. Tevens 
zal hier de mogelijkheid van dienstverlening worden geboden. 

Het perceel Herenwal 124 heeft ten onrechte de bestemming “Woondoeleinden” 
gekregen. Naar de gemeente inmiddels heeft begrepen, zal zich ter plekke een Ar-
bo-dienst vestigen. Om dit gebruik een passende bestemming te geven, zal het 
pand worden bestemd als Dienstverlening. 
 
De panden Herenwal 131, 131a en 132 zijn in het voorontwerpbestemmingsplan 
“Stationsgebied” bestemd voor Doeleinden van Dienstverlening. Op grond van het 
geldende bestemming “Heerenveen-Noord (oud)” uit 1975 heeft het pand de be-
stemming “Bedrijven (B)” mag het worden gebruikt voor ambachtelijke en verzor-
gende bedrijven (met uitzondering van detailhandel) met de daarbij behorende 
kantoren. Gelet op het verzoek van inspreker(s) zal het pand worden voorzien van 



de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”, op grond waarvan het pand gebruikt mag 
worden voor bedrijvigheid genoemd in bijlage 2 van het voorontwerpbestemmings-
plan inclusief zakelijke en persoonlijke dienstverlening.  
 
Ook het perceel Herenwal 181-183 zal deze bestemmingsplan toebedeeld krijgen, 
op grond waarvan het pand gebruikt mag worden voor bedrijvigheid genoemd in 
bijlage 2 van het voorontwerpbestemmingsplan inclusief zakelijke en persoonlijke 
dienstverlening. Het perceel Herenwal 185 is ten onrechte bestemd als Horeca. 
Het pand zal worden bestemd als bedrijven”, op grond waarvan het pand gebruikt 
mag worden voor bedrijvigheid genoemd in bijlage 2 van het voorontwerpbestem-
mingsplan inclusief zakelijke en persoonlijke dienstverlening alsmede wonen.  
 
Het perceel van Technisch Installatiebedrijf Griek is in het voorontwerpbestem-
mingsplan bestemd als “Bedrijfsdoeleinden” en mag behalve ten behoeve van een 
technisch installatiebedrijf ook gebruikt worden voor bedrijven genoemd in catego-
rieën 1 en 2 van bijlage 2, daaronder ook begrepen bepaalde vormen van zakelijke 
en persoonlijke dienstverlening. Dat betekent dat het voorontwerpbestemmings-
plan reeds een directe mogelijkheid biedt om aan het bedrijfspand een alternatieve 
invulling te geven.  
 
Op 30 maart 2004 heeft de gemeente voor een periode van 5 jaar vrijstelling van 
de bepalingen van het bestemmingsplan verleend voor het uitoefenen van detail-
handel achter Parallelweg 6 in het kader van een kringloopwinkel. Aan deze vrij-
stelling is de voorwaarde verbonden dat in de winkel alleen ter plaatse bewerkte 
en/of gerepareerde goederen mogen worden verkocht. Gelet op enerzijds het tijde-
lijke karakter en anderzijds de beperkingen in de detailhandel, vindt de gemeente 
dat deze handel niet op één lijn kan worden gesteld met reguliere detailhandel. 
Daarom is van inconsistentie in het beleid dan ook geen sprake.  
 
Figuur 5 van de toelichting op het bestemmingsplan zal worden aangepast, waarbij 
het gebied tussen Stationsstraat en Trambaan via een arcering wordt aangegeven 
als overgangsgebied tussen wonen ten noorden van de Stationsstraat en het Cen-
trumgebied ten zuiden van de Trambaan. Overigens leent dit kaartje zich niet

 

 voor 
het trekken van conclusies over (on)mogelijkheden van de individuele percelen in 
het plangebied. Daarvoor moet de plankaart bekeken worden in combinatie met de 
voorschriften.  

De Heeresloot is voor vaartuigen ook bereikbaar vanuit het noorden. Het ophogen 
van de bestaande spoorbrug is een mogelijkheid om de bereikbaarheid van de 
Heeresloot te vergroten, maar daar staat een hoge investering tegenover. De ge-
meente ziet op dit moment de noodzaak daarvan niet in, nog daargelaten de vraag 
of de Heeresloot zich leent voor een intensiever gebruik als haven. Zeker het 
noordelijke gedeelte van de Herenwal wordt hoofdzakelijk als woongebied benut. 
 
1.3.18. Geen uitnodiging
 

  

Gevraagd wordt waarom er geen uitnodiging of bericht is ontvangen over de voor-
lichtingsavond en de op handen zijnde wijzigingen. (inspreker 25) 
 
Reactie:  
Het voorontwerp-bestemmingsplan is aangekondigd in de Heerenveense Courant 
alsmede op de internetsite van de gemeente. Tevens is er in het gebied “huis-aan-
huis” een folder bezorgd waarin dit nieuwe bestemmingsplan is aangekondigd. De-
ze wijze van publiceren voldoet niet alleen aan de eisen van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening maar is ook de meest praktische wijze van handelen.  



Gelet op de vele eigendommen in het gebied en de wisselende eigenaren is het 
voor de gemeente ondoenlijk om iedere eigenaar of andere belanghebbende indi-
vidueel te informeren, temeer daar de gemeente niet beschikt over de actuele ka-
dastrale gegevens. Het huis-aan-huis folderen is extra service van de gemeente. 
De publicaties in het huis-aan-huisblad en op internet zijn uitdrukkelijk bedoeld om 
bewoners en andere belanghebbenden te informeren.  
1.3.19. 
 

Verzoek andere naam aan bestemmingsplan 

Opgemerkt wordt dat de naam van het bestemmingsplan ten onrechte suggereert 
dat het alleen betrekking heeft op de omgeving van het station, terwijl dat niet zo 
is. (inspreker 26) 
 
Reactie: 
De naam van het bestemmingsplan wordt gewijzigd in “Stationsgebied-Herenwal 
e.o.”  
 
1.3.20. 
 

Gebruik wijzigingsbevoegdheden 

Gevraagd waarom gewerkt wordt met wijzigingsbevoegdheden en waarom de 
voorgestane ontwikkelingen niet meteen in het bestemmingsplan worden verwerkt. 
(inspreker 26) 
 
Reactie: 
Bij particuliere ontwikkelingen komt de eventueel uit te betalen planschadevergoe-
dingen voor rekening van de gemeente, terwijl dit niet kan worden gecompenseerd 
door inkomsten. Dat betekent dat de gemeente moet afwegen of het bouwplan 
haar de planschadekosten waard is. Een wijzigingsbevoegdheid wordt dan ook 
opgenomen om in een latere fase aan de hand van een concreet plan de financiële 
effecten goed te kunnen inschatten.  
 
1.3.21. 
 

Gebruik onjuiste tekeningen, feiten en gegevens 

De brochure kent veel onjuistheden alsmede eenzijdige en niet duidelijke foto’s . 
De uitleg van de stedenbouwkundige was zwak. De historische lijn spoort niet met 
de plannen van een parkeerkelder en woontoren. (inspreker 4) 
 
Het is teleurstellend dat gegevens die aan omwonenden worden getoond tijdens 
een inspraakavond niet kloppend zijn. Dat doet het vertrouwen in de gemeente 
geen goed. De foto’s konden voor de ouderen niet of niet voldoende gevolgd wor-
den. Het verbaast inspreker niet dat de visie niet door de bewoners gedeeld wor-
den, aangezien er te weinig rekening wordt gehouden met de huidige bewoners en 
er te groot en te ver vooruit wordt gedacht. Heerenveen is een dorp en moet niet 
proberen een stad te zijn/te lijken. Er wordt een tekort aan en voor verwarring ge-
vende informatie gegeven. Insprekers twijfelen of er geen sprake is van misleiding. 
(insprekers 15, 16, 17, 18) 
 
De plannen voor de woontoren worden met opzet onvoldoende toegelicht. (in-
spreker 35) 
  
Reactie: 
De gemeente heeft geprobeerd om richting omwonenden zoveel mogelijk informa-
tie en duidelijkheid te verschaffen. Helaas heeft niet iedereen dit kennelijk als zo-
danig ervaren. De gemeente zal bij een volgende gelegenheid proberen e.e.a. te 
verbeteren. Over één ding kan echter geen misverstand bestaan. Van een opzet-
telijke misleiding is geen sprake.  



Daarbij zij nog opgemerkt dat de constatering dat er sprake is van eenzijdige in-
formatie ook een kwestie is van persoonlijke beleving die door de gemeente niet 
wordt gedeeld. 
 
Samenvatting van vastgestelde wijzigingen als gevolg van de inspraak 2005 
 
1. Onderzoek naar mogelijke schaduwwerking en windhinder als gevolg van de 

woontoren op het NS-station is aanvullend in de toelichting opgenomen; 
2. De grenzen van het bestemmingsvlak WGB tussen Trambaan 20 en Stations-

plein 4 zijn aangepast aan de actuele kadastrale grenzen; 
3. De gronden ten zuidoosten en zuidwesten van het bestemmingsvlak PT, nabij 

het Station en tegenover het kantoorgebouw Talant zullen bij het bestem-
mingsvlak PT worden getrokken, teneinde een flexibeler invulling van het 
P+R-terrein mogelijk te maken. 

4. De in het plan opgenomen goothoogten voor de percelen Trambaan 12 en 
Stationsstraat 6 zijn aangepast op 9 meter; perceel Trambaan 12 is buiten het 
gebied van de wijzigingsbevoegdheid gelaten.  

5. Op de percelen Herenwal 86 is een bestemmings- en bouwvlak WGB gelegd 
waarbij over een afstand van 22 meter vanaf de Herenwal tot 10 meter hoogte 
mag worden gebouwd (bebouwingsklasse C) en daarachter slechts in één 
bouwlaag (bebouwingsklasse A); Herenwal 88 heeft een bestemming Bedrijfs-
doeleinden; 

6. Het bebouwingsvlak achter de Dubbele Regel heeft een bebouwingsklasse B 
(7 meter) gekregen; de wijzigingsbevoegdheid is overbodig geworden; 

7. De percelen Herenwal 45 en 45a waren bestemd als Bedrijfsdoeleinden, maar 
zijn nu bestemd als Gemengd, c.q. doeleinden van detailhandel en dienstver-
lening, op grond waarvan de panden gebruikt mogen worden ten behoeve van 
detailhandel, zakelijke en persoonlijke dienstverlening alsmede voor wonen; 

8. Herenwal 46 heeft in plaats van een Detailhandelsbestemming een bestem-
ming “Bedrijfsdoeleinden” toebedeeld gekregen, die ook het gebruik ten be-
hoeve van zakelijke en persoonlijke dienstverlening toestaat; 

9. Hetzelfde geldt voor Herenwal 50.  
10. Op Herenwal 61 is detailhandel aanwezig. Dit perceel heeft een gemengde 

bestemming gekregen die zowel detailhandel als zakelijke en persoonlijke 
dienstverlening toestaat. 

11. Het perceel Herenwal 67, 67a en 69 is bestemd als “Bedrijfsdoeleinden”. Op 
grond hiervan mag de eerste bouwlaag gebruikt worden ten behoeve van be-
drijfsdoeleinden en mag de 2e bouwlaag (Herenwal 67) als woning worden 
gebruikt.  

12. Het perceel Herenwal 72 was ten onrechte niet als winkelpand bestemd. Dit is 
aangepast en het perceel heeft daarom alsnog een bestemming Gemengd, 
c.q. Doeleinden van Detailhandel en dienstverlening toegekend gekregen. Op 
grond hiervan zal het pand ten behoeve van een winkel (1e bouwlaag) mogen 
worden gebruikt alsmede als woning. Tevens zal hier de mogelijkheid van 
dienstverlening worden geboden. 

13. Het perceel Herenwal 124 heeft ten onrechte de bestemming “Woondoelein-
den” gekregen. Naar de gemeente inmiddels heeft begrepen, zal zich ter plek-
ke een Arbo-dienst vestigen. Om dit gebruik een passende bestemming te ge-
ven, heeft het pand de bestemming Dienstverlening (DV) c.q. kantoren (K). 

14. De panden Herenwal 131, 131a en 132 zijn in het voorontwerp-bestemmings-
plan “Stationsgebied” bestemd voor Doeleinden van Dienstverlening. Op 
grond van het geldende bestemming “Heerenveen-Noord (oud)” uit 1975 heeft 
het pand de bestemming “Bedrijven (B)” mag het worden gebruikt voor am-
bachtelijke en verzorgende bedrijven (met uitzondering van detailhandel) met 
de daarbij behorende kantoren.  



15. Gelet op het verzoek van inspreker(s) zal het pand worden voorzien van de 
bestemming “Bedrijfsdoeleinden”, op grond waarvan het pand gebruikt mag 
worden voor bedrijvigheid genoemd in een bijlage van het bestemmingsplan 
inclusief zakelijke en persoonlijke dienstverlening.  

16. Ook het perceel Herenwal 181-183 heeft deze bestemming “Bedrijfsdoelein-
den” toebedeeld gekregen, op grond waarvan het pand gebruikt mag worden 
voor bedrijvigheid genoemd in bijlage 2 van de voorschriften van het vooront-
werp-bestemmingsplan inclusief zakelijke en persoonlijke dienstverlening.  

17. Het perceel Herenwal 185 was ten onrechte bestemd als Horeca. Het pand zal 
worden bestemd als bedrijven ”, op grond waarvan het pand gebruikt mag 
worden voor bedrijvigheid genoemd in bijlage 2 van het voorontwerp-bestem-
mingsplan inclusief zakelijke en persoonlijke dienstverlening alsmede wonen.  

18. De naam van het bestemmingsplan wordt gewijzigd in bestemmingsplan “Sta-
tionsgebied-Herenwal e.o”. 

 
 
 



 
Nota vooroverleg ex artikel 10 Bro 

BIJLAGE 7 



1. ANTWOORDNOTA OVERLEG EX ARTIKEL 10 BRO 
 
1. 1. Overleg ex artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening 
 
In de zomer van 2004 is het nieuwe bestemmingsplan voor de Herenwal en het 
Stationsgebied gereed gekomen. De gemeente heeft besloten om overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening het bestem-
mingsplan voor overleg toe te zenden aan de volgende instanties: 
 
1. Commissie van Overleg ex artikel 10 Bro; 
2. Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. directie Noord, t.a.v. de direc-

teur; 
3. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland; 
4. Ministerie van Economische Zaken, Rijksconsulent Regio Noord, afdeling Be-

stemmingsplannen; 
5. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, consulent in de regio Noord/Oost; 
6. VROM-Inspectie Regio Noord; 
7. Wetterskip Fryslân; 
8. Ministerie van Defensie Directie Noord Ruimtelijke Ordening en Milieu; 
9. NV Nederlandse Gasunie; 
10. Hûs en Hiem, welstandsadvisering en Monumentenzorg; 
11. KPN Telecom BV, UTN Straalverbindingen; 
12. KPN Telecom BV, UTN Leidingbeheer; 
13. ROB Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
14. Vitens Fryslân; 
15. NUON Friesland; 
16. NV NUON Transport; 
17. NV Nederlandse Spoorwegen Afdeling Bedrijfs- en Productontwikkeling; 
18. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland; 
19. Pro Rail. 
 
1. 2. Overlegreacties 
 
1. 2. 1. 
 

Commissie van Overleg 

De Commissie kan in het algemeen instemmen met het plan. Wel heeft de Com-
missie een aantal opmerkingen gemaakt. Om duidelijk te maken wat het gewicht 
van deze opmerkingen is, wordt verwezen naar blz. 36 van de Handleiding Ge-
meentelijke Plannen 2000.  
 
Kantoren (categorie 2) 
Een maximale looptijd van 10 jaar (tot circa 2015), gecombineerd met een gemid-
delde uitgifte van 1.500 m² bvo per jaar in de periode 2001-2015, betekent dat 
maximaal (14 x 1.500) 21.000 m² bvo aan kantoren, met daarbij opgeteld de vóór 
2001 reeds gerealiseerde kantoren, bij recht kan worden inbestemd. De Commis-
sie merkt op dat in het plan niet wordt aangegeven hoeveel bvo vanaf 2001 aan 
kantoren is gerealiseerd. In het plan wordt ook niet inzichtelijk gemaakt hoeveel 
bvo kantoren in totaal nog kunnen worden gebouwd. Alhoewel het maximum van 
21.000 m² bvo waarschijnlijk niet wordt overschreden is een goede inventarisatie 
van de reeds gerealiseerde en de bij recht inbestemde kantoren van belang bij het 
bepalen van de mogelijkheden kantoren te vestigen via wijziging.  
Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid om de stationslocatie mede te ontwik-
kelen voor kantoren. Niet duidelijk wordt in hoeverre hiermee de oppervlakte van 
21.000 bvo wordt overschreden.  



De locatie biedt ruimte voor een grote oppervlakte. Toepassen van de wijzigings-
bevoegdheid zou dan ook kunnen leiden tot een (aanzienlijke) overschrijding van 
het voor Heerenveen aanvaardbare volume.  
Gelet op afspraken in provinciaal verband (o.a. de positie van Leeuwarden) acht 
de Commissie het niet wenselijk dat het gemiddelde te realiseren bvo per jaar 
wordt overschreden.  
De Commissie adviseert om inzichtelijk te maken hoeveel bvo aan kantoren vanaf 
2001 is gerealiseerd en hoeveel bvo op grond van het bestemmingsplan bij recht 
nog kan worden gerealiseerd. De Commissie adviseert u daarnaast de wijzigings-
bevoegdheid te beperken door een maximaal te realiseren oppervlakte in de voor-
schriften op te nemen. De Commissie is daarbij van mening dat de totale opper-
vlakte van 21.000 bvo niet mag worden overschreden.  
  
Reactie:  
in de toelichting zal inzichtelijk worden gemaakt hoeveel kantoorruimte vanaf 2001 
is gerealiseerd en hoeveel bvo op grond van direct recht nog kan worden gereali-
seerd. Daar zal overigens uit blijken dat de hoeveel van 21.000 m² bvo niet zal 
worden overschreven.  
 
De opmerking van de Commissie dat kantoren die voor 2001 zijn gerealiseerd, 
moeten worden meegeteld, bevreemdt de gemeente. In de kantorennotitie is een 
opsomming gemaakt van de kantoren (> 1.000 m² bvo)gerealiseerd in de periode 
1996 tot en met 2000 Het in 1998 gerealiseerde kantoor van thans Arriva, Tram-
baan 3, van 5.000 m² is in deze opsomming begrepen. Deze opsomming en de 
daarbij gehanteerde oppervlakten zijn de Commissie van Overleg in haar advies 
over de kantorennotitie overgenomen. Daaruit volgt reeds dat er geen aanleiding 
bestaat dit kantoor mee te tellen bij de maximale capaciteit in de periode na 2001. 
 
Naar aanleiding van bestuurlijk overleg tussen provincie en de bestuurders van de 
A7-gemeenten is door Gedeputeerde Staten besloten dat Heerenveen in de peri-
ode 2001 tot en met 2009 gemiddeld max. 5.000 m² bvo aan kantoren per jaar 
bouwen. Bovendien wordt kantoorvolume gerealiseerd voor 1 januari 2001 niet in 
mindering gebracht op dit volume. Daarnaast geldt dat kantoorvolume waarvoor 
reeds een bouwaanvraag is ingediend of een vergunning is verstrekt eveneens niet 
in mindering gebracht, mits deze volumes geplaatst zijn op de lijst op basis waar-
van het voorstel aan GS is gemaakt. 
 
Toegespitst op de feitelijke situatie geldt dat behalve het gebouw van VE-
ONN/GUO ook dat het kantoorgebouw van Talant en Burgfonds als “bestaande” 
kantoorruimte worden aangemerkt en niet meetellen bij het nog te realiseren kan-
toorvolume van max 5.000 m² gemiddeld per jaar.  
 
In de omgeving van het station is voorzien bij direct recht voorzien in de ontwikke-
ling van circa 21.300 m² bvo aan kantoorruimte. Daarvan heeft echter 15.000 m² 
bvo (Arriva-GUO: 5.500 m²; Talant: 5.000 m² en Burgfonds: 4.500 m²) betrekking 
op kantoorruimte die niet meetelt bij de maximaal te realiseren kantoorruimte in de 
periode 2001-2010. Derhalve voorziet het bestemmingsplan voor 6.500 m² en is er 
nog planologische ruimte voor 14.500 m² aan kantoren. In het bestemmingsplan 
zal als toetsingscriterium worden opgenomen dat de via wijzigingsbevoegdheden 
te realiseren kantoorruimte niet tot gevolg mag hebben dat het totaal aantal m² bvo 
aan kantoren een maximum aantal van 21.000 m² overschrijdt.  
  
 
 
 



Wonen (categorie 2) 
In het Woonplan zijn voor de omgeving van het station 175 appartementen gere-
serveerd voor de periode 2000 - 2010. Verder wordt in het Woonplan rekening ge-
houden met een reservecapaciteit van 218 woningen. 
Deze reservecapaciteit kan worden gebruikt voor de particuliere initiatieven voor 
herinvulling met (woon)appartementen in aangrenzende straten van het Stations-
plein en langs de Herenwal. In het plan kunnen bij recht op een aantal plaatsen 
woningen worden gerealiseerd. Daarnaast is een uit te werken bestemming woon-
bebouwing in het plan opgenomen.  
Onduidelijk is hoeveel appartementen/woningen vanaf 2000 in het gebied zijn ge-
bouwd en hoeveel woningen/appartementen op grond van het voorliggende plan 
bij recht of na uitwerking kunnen worden gebouwd. Niet inzichtelijk is in hoeverre 
voldoende contingent aanwezig is voor het uitvoeren van het bestemmingsplan.  
De Commissie adviseert u in de toelichting van het plan aan te geven hoeveel wo-
ningen/appartementen de afgelopen jaren zijn gebouwd en hoeveel wonin-
gen/appartementen in totaal de komende 10 jaar bij recht of na uitwerking kunnen 
worden gerealiseerd. Verder adviseert de Commissie u een maximum aantal te 
bouwen appartementen/woningen in de voorschriften op te nemen.  
 
De Commissie merkt op dat in de instructies van de beschrijving in hoofdlijnen is 
bepaald dat bij de toepassing van de verschillende wijzigingsbevoegdheden dan 
wel de in het plan opgenomen uitwerkingsverplichting zal worden getoetst aan de 
woningbouwmarges in het gemeentelijk Woonplan. De Commissie merkt daarbij op 
dat het contingent niet alleen in het gemeentelijk Woonplan moet zijn opgenomen 
maar dat het in het Woonplan opgenomen contingent tevens moet zijn geaccor-
deerd door de provincie.  
 
De Commissie adviseert de bepaling met in achtneming van het voorgaande aan 
te passen. Overigens is de Commissie van mening dat het de voorkeur geniet de 
bepaling niet bij de instructies maar in de toetsingscriteria op te nemen.  
 
Reactie:  
In het bestemmingsplan wordt bij direct recht de mogelijkheid geboden voor het 
bouwen van een appartementengebouw op Stationsplein 2 (18 appartementen), 
Dubbele Regel (8-10 appartementen), Herenwal 86-88 (12 appartementen), He-
renwal 106-110 (8 appartementen) Herenwal 101 (2 woningen) alsmede de woon-
toren nabij het Station (42 appartementen). Deze aantallen zullen in het be-
stemmingsplan worden vastgelegd. Daarnaast biedt het plan de mogelijkheid voor 
woningbouw via wijziging of uitwerking op de volgende plaatsen: het terrein tussen 
Oude Veenscheiding en Trambaan (Arriva-terrein), de percelen Trambaan 14-20, 
Stationsstraat 8-10, Stationsstraat 3-5. Als toetsingscriterium zal in de voorschrif-
ten de eis worden opgenomen dat door toepassing geen overschrijding van het 
door de provincie geaccordeerde woonplan mag plaatsvinden. De beschikbare ca-
paciteit wordt daarbij gevormd door de specifieke reservering van 175 woningen 
voor het stationsgebied alsmede de 200 woningen als gevolg van particuliere ont-
wikkelingen.  
 
Parkeren (categorie 2) 
In het bestemmingsplan wordt de bouw van kantoren en woongebouwen mogelijk 
gemaakt. In de beschrijving in hoofdlijnen is als algemene instructie opgenomen 
dat er voldoende parkeergelegenheid moet worden geboden. Voor kantoren geldt 
als uitgangspunt 1 parkeerplaats per 65 m² bedrijfsoppervlak. De Commissie con-
stateert dat geen inzicht wordt gegeven in de huidige en de toekomstige parkeer-
capaciteit. In het plan zijn een aantal parkeerterreinen inbestemd. Daarnaast zijn 
een aantal bestemmingen voorzien van de aanduiding ‘parkeerdekken toege-



staan’. Niet inzichtelijk is in hoeverre ook daadwerkelijk genoeg parkeerplaatsen 
aanwezig zijn en zullen zijn in de toekomst. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat 
een deel van de parkeerbehoefte van het stadion tijdelijk wordt opgevangen in het 
stationsgebied. 
Niet duidelijk is in hoeverre hier bij de planvorming ook rekening gehouden is. De 
Commissie acht het van belang dat gewaarborgd wordt dat voor treinreizigers die 
gebruik maken van de auto voor het traject woning-treinstation voldoende parkeer-
plaatsen aanwezig zijn.  
 
De Commissie adviseert:  
1. een berekening (van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de bestaande 

bvo aan kantoren nabij het station) op te nemen in de toelichting waaruit blijkt 
dat op dit moment aan het vereiste van 1 parkeerplaats per 65 m² bvo wordt 
voldaan; 

2. inzichtelijk te maken hoeveel parkeerplaatsen aangelegd moeten worden in-
dien de totaal bij recht ingestemde bvo aan kantoren wordt gerealiseerd en 
hoeveel parkeerplaatsen in het bestemmingsplan zijn inbestemd ten behoeve 
van deze kantoren;  

3. bij appartementsgebouwen aan te geven hoeveel parkeerplaatsen gemiddeld 
aanwezig zijn/zullen worden aangelegd per appartement; 

4. te waarborgen dat voor treinreizigers voldoende parkeermogelijkheden aanwe-
zig zijn, zelfs met inachtneming van de omstandigheid dat parkeerplaatsen in 
het stationsgebied tijdelijk worden gebruikt om een deel van de parkeerbe-
hoefte van het stadion op te vangen. 

 
Reactie: 
De gemeente heeft als uitgangspunt dat bij de te realiseren appartementengebou-
wen, woningen en kantoren wordt voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein. 
De eis wordt ondersteund door artikel 2.5.30 Bouwverordening. Hierbij is een norm 
van gemiddeld 1,3 parkeerplaats per appartement uitgangspunt. Voor de kantoren 
geldt als parkeereis een norm van 1 parkeerplaats per 65m² bvo kantoor. Ook 
hiervoor geldt in beginsel dat het bouwplan dan wel de inrichting van het omlig-
gende terrein in deze behoefte moet voorzien. Het kantoorgebouw van Talant heeft 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein Het gebouw heeft een oppervlakte 
van circa 4560 m² en heeft daardoor een parkeerbehoefte van circa 70 parkeer-
plaatsen. Op eigen terrein zijn meer dan 70 plaatsen beschikbaar. 
 
Voor de kantoren Trambaan 1a (CWI-gebouw) en 3 (Kantoor Arriva/UWV)) is voor-
zien in parkeergelegenheid op het achterliggende terrein. Deze gebouwen zijn ove-
rigens al door toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening al 
gerealiseerd. Het CWI-gebouw heeft een oppervlakte van circa 4000 m² en heeft 
een parkeerbehoefte van 62 parkeerplaatsen. Deze zijn ter plekke ook aanwezig. 
Het Arriva-UWV kantoor heeft een oppervlakte van 5000 m² en daardoor een par-
keerbehoefte van 72 parkeerplaatsen. Deze ruimte is op het aangrenzende terrein 
beschikbaar. Overigens zal bij de herinrichting van het Arriva-terrein definitief in 
deze parkeerbehoefte worden voorzien 
 
Dan resteert nog de bouw van kantoren ten noorden van het station. Ook deze zul-
len moeten worden voorzien van parkeergelegenheid op eigen terrein. In de toe-
lichting op het bestemmingsplan zal een overzichtskaartje worden opgenomen met 
daarin de voorziene aanleg van parkeergelegenheid met daarbij de parkeertoets.  
 
Ook de reeds gebouwde appartementen voldoen aan de parkeereis. Het apparte-
mentengebouw Trambaan 2 heeft 18 appartementen en beschikt over parkeerge-
legenheid op eigen terrein. 



Voor de nog te bouwen appartementen zal via het bepaalde in artikel 2.5.30 van 
de Bouwverordening worden geregeld dat er voldoende parkeergelegenheid wordt 
aangelegd. 
 
De gemeente beschouwt het niet als haar primaire taak om zorg te dragen voor 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van treinreizigers. Dat is een verant-
woordelijkheid van de Nederlandse Spoorwegen. Wel zal het bestemmingsplan ui-
teraard de mogelijkheid bieden om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
bij het NS-station. Daartoe is in het bestemmingsplan een flexibele invulling en uit-
breiding van het huidige P+R-terrein mogelijk gemaakt. 
 
Stedenbouwkundige uitgangspunten (categorie 2) 
In de specifieke criteria van de beschrijving in hoofdlijnen wordt bepaald dat be-
bouwing dient aan te sluiten bij de bestaande ruimtelijke karakteristiek. 
In de instructies van de beschrijving in hoofdlijnen zijn daarnaast algemene eisen 
geformuleerd ten behoeve van de uit te werken woonbestemming.  
De Commissie acht het van belang dat naast deze in de beschrijving in hoofdlijnen 
genoemde randvoorwaarden tevens een maximaal te bebouwen oppervlak en de 
minimaal aan te houden afstand met de aangrenzende bestemmingen in de voor-
schriften wordt opgenomen.  
De Commissie adviseert u met betrekking tot de uit te werken woonbebouwing een 
maximaal te bebouwen oppervlak en de minimaal aan te houden afstand tussen de 
woonbebouwing en de aangrenzende bestemmingen in de voorschriften (bij voor-
keur in de bestemming Uit te werken woonbebouwing) op te nemen.  
 
Reactie:  
De gemeente ziet geen aanleiding voor het opnemen van dergelijke afstanden. De 
bestemming “WU” is reeds vrijwel geheel omgeven door de bestemming “Ver-
keersdoeleinden” op grond waarvan reeds automatisch een bepaalde afstand ten 
opzichte van andere bestemmingen moet worden aangehouden. Ten opzichte van 
de bestemmingsplan is er geen aanleiding om nu reeds een minimale afstand aan 
te houden. Bovendien wil de gemeente deze vraag ook graag laten afhangen van 
de concrete invulling van het uit te werken woongebied, Het nu reeds opnemen 
van een minimale afstandmaat beperkt de flexibiliteit bij de invulling daarvan. De 
gemeente ziet geen bezwaar in het opnemen van maximale hoeveelheid aan be-
bouwing.  
  
Watertoets (categorie 2) 
In paragraaf 3.3. (gemeentelijk beleid) van de toelichting wordt aandacht besteed 
aan het Waterplan Heerenveen dat door de gemeente samen met het Waterschap 
Sevenwolden, het Wetterskip Boarn en Klif en het Wetterskip Fryslân is opgesteld. 
De Commissie heeft waardering voor de ambities die de gemeente tentoonspreidt 
ten aanzien van het water. Met betrekking tot het plangebied wordt in het Water-
plan opgemerkt dat sprake is van een complex waterbeheersgebied. Dit lezende is 
het niet duidelijk waarom nog geen wateradvies van het waterschap in een water-
paragraaf is opgenomen in het ontwerpplan. De Commissie is van mening dat een 
Waterplan te globaal is om de watertoets bij elk specifiek bestemmingsplan te ver-
vangen. Pas na overleg met het waterschap kunnen de voornemens die in een 
Waterplan zijn genoemd met betrekking tot het voorliggende plan concreet vorm 
krijgen.  
De Commissie adviseert alsnog overleg te voeren met het waterschap. De Com-
missie adviseert u daarnaast in de toelichting van het plan aan te geven hoe het 
advies van de waterschappen omtrent het plan luidt, welke consequenties dit heeft 
gehad voor het plan en hoe de motivering van eventuele afwijkingen van het ad-
vies luidt.  



 
Reactie:  
Er is reeds uitvoerig overleg gepleegd met het Wetterskip Fryslân, zoals ook moge 
blijken uit de brief van het Wetterskip d.d………. Daaruit blijkt dat het Wetterskip 
Fryslân zich kan verenigen met de inhoud van het bestemmingsplan. De gemeente 
vindt het nogmaals in overleg treden met het Wetterskip dan ook weinig zinvol.  
  
Archeologie (categorie 2) 
Er is nog geen archeologisch onderzoek verricht. De Commissie merkt op dat het 
plangebied op de FAMKE nog de aanduiding ‘nader onderzoek noodzakelijk’ heeft. 
Door het verrichten van nader onderzoek zal derhalve nog nader moeten worden 
bekeken in hoeverre archeologische waarden of gronden met een archeologische 
verwachtingswaarde aanwezig zijn. De Commissie is van mening dat het de voor-
keur geniet het gehele plangebied op archeologische waarden te onderzoeken. 
Het alternatief is dat alle gronden waar ontwikkelingen bij recht kunnen plaatsvin-
den worden onderzocht.  
Ook zal voordat gebruik kan worden gemaakt van de in het plan opgenomen wijzi-
gingsbevoegdheden eerst archeologisch onderzoek plaats moeten vinden. De 
Commissie adviseert archeologisch onderzoek te laten verrichten en de resultaten 
hiervan te verwerken in het bestemmingsplan.  
Reactie:  
De gemeente merkt op dat de provincie in de proceduretijd van het bestemmings-
plan de FAMKE heeft herzien. Het plangebied is in deze vernieuwde FAMKE aan-
gewezen als zone “Karterend onderzoek 2” voor wat betreft de steentijd en “Karte-
rend onderzoek 3” voor wat betreft middeleeuwen. Gelet op de toelichting op de 
FAMKE is in de betrokken gebieden alleen archeologisch onderzoek vereist voor-
zover het ingrepen betreft van meer dan 2.500 m². Dat betekent dat alleen voorzo-
ver het bestemmingsplan bij direct recht ontwikkelingen toelaat van meer dan 
2.500 m² archeologisch onderzoek vereist is. Voor de ontwikkeling op de zuidelijke 
hoek Trambaan-Herenwal en bij het Stationsplein (westzijde) is (nog) wel onder-
zoek verricht. De resultaten hiervan zijn in het plan opgenomen.  
Voor uit te werken en te wijzigen gebieden zal voordat deze plannen door het col-
lege worden vastgesteld archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.  
 
Externe Veiligheid (categorie 2) 
Begin oktober treedt het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen in werking. In dit 
besluit zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid geformuleerd, 
met het doel de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld 
door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar mini-
mum te beperken. In het plangebied ligt een deel van de spoorbaan Leeuwarden-
Zwolle. De Commissie is van mening dat inzichtelijk gemaakt moet worden in hoe-
verre per spoor goederen worden vervoerd die onder het besluit externe veiligheid 
vallen. Indien hiervan sprake is moet worden beoordeeld in hoeverre, na realise-
ring van de ontwikkelingsmogelijkheden die het plan biedt, kan worden voldaan 
aan de milieukwaliteitseisen die in het Besluit worden genoemd. De Commissie 
adviseert in de toelichting van het plan nader te verantwoorden op welke manier 
aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen wordt voldaan.  
 
Reactie:  
De gemeente wijst er op dat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet valt onder het 
Besluit Externe Veiligheid. Dit besluit heeft namelijk alleen betrekking op de statio-
naire inrichtingen die overigens in het plangebied niet voorkomen.  
 
 



Voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor merkt de ge-
meente op dat haar uit informatie van ProRail is gebleken dat er thans geen ver-
voer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en dat op dit moment niet de verwachting 
bestaat dat daar in de komende jaren verandering in zal komen. De toelichting op 
het bestemmingsplan zal op dit punt overigens nog worden aangevuld.  
 
Spoorweglawaai (categorie 2) 
Langs de spoorweg ligt een zone van 200 meter. Met betrekking tot de woontoren 
aan het spoor en de te realiseren appartementen aan het stationsplein is akoes-
tisch onderzoek verricht. Volgens de uitkomsten van dit onderzoek moet een ho-
gere waarde worden vastgesteld voor beide complexen. Met betrekking tot de uit 
te werken woonbebouwing en andere bij recht inbestemde initiatieven (Herenwal 
101) is geen onderzoek uitgevoerd. De Commissie adviseert alsnog akoestisch 
onderzoek te doen met betrekking tot de uit te werken woonbebouwing en de bij 
recht inbestemde nog te realiseren woningen. De eventueel benodigde hogere 
waarde zal vastgesteld moeten worden voor de vaststelling van het plan.  
 
Reactie:  
Voorzover nodig zal de gemeente alsnog akoestisch laten uitvoeren naar het rail-
verkeerslawaai (grens van de 57 dB(A)-contour) alsmede het wegverkeerslawaai 
voorzover het om wegen gaat die geen onderdeel uitmaken van een 30 km/h-zone. 
Voorzover daaruit blijkt dat een hogere waarde noodzakelijk is, zal deze voor vast-
stelling door de gemeente worden aangevraagd.  
 
Wegverkeerslawaai (categorie 2) 
In de toelichting wordt aangegeven dat geluid van het wegverkeer alleen relevant 
is op de doorgaande wegen Trambaan-Stationsplein en Trambaan-busstation. 
Er is onderzoek gedaan naar de gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer van 
gebouwen met geluidgevoelige functies. Vastgesteld is dat voor appartementen 
aan het Stationsplein een hogere waarde aangevraagd moet worden op grond van 
het wegverkeerslawaai. De Commissie merkt op dat uit de bijgevoegde bijlagen 
blijkt dat voor de voor-noemde appartementen inderdaad onderzoek is gedaan 
naar wegverkeerslawaai in combinatie met spoorweglawaai. Onduidelijk is waarom 
voor de woontoren, die net als de appartementen aan het Stationsplein is gesitu-
eerd, geen onderzoek is gedaan naar wegverkeerslawaai.  
De Commissie adviseert om voor de volledigheid in het plan aan te geven welke 
wegen in het plan zijn aangewezen als 30 km/u zone. Daarnaast adviseert de 
Commissie om nader te motiveren waarom het wegverkeerslawaai op de gevel 
van de woontoren niet in het akoestisch onderzoek is verwerkt. De eventueel be-
nodigde hogere waarde zal vastgesteld moeten worden voor de vaststelling van 
het plan. 
 
Reactie:  
Voorzover nodig zal de gemeente alsnog akoestisch laten uitvoeren naar het rail-
verkeerslawaai (grens van de 57 dB(A)-contour) alsmede het wegverkeerslawaai 
voorzover het om wegen gaat die geen onderdeel uitmaken van een 30 km/h-zone. 
Voorzover daaruit blijkt dat een hogere waarde noodzakelijk is, zal deze voor vast-
stelling door de gemeente worden aangevraagd. Het bestemmingsplan zal verder 
worden voorzien van een overzicht welke wegen zijn aangewezen als 30 km/h-
zone 
 
Vaarwegenverordening (categorie 2) 
De Heeresloot en Veenscheiding zijn in provinciaal beheer. Op deze vaarwegen is 
de Vaarwegenverordening Friesland van toepassing. Dit wil zeggen dat een be-
heerszone van 10 meter en een bebouwingsvrije zone van 5 meter van toepassing 



is. Werkzaamheden binnen de beheerszone zijn ontheffingsplichtig. De Commissie 
adviseert om de bouw van bouwwerken binnen de bebouwingsvrije zone in de 
voorschriften uit te sluiten en daarnaast in de beschrijving in hoofdlijnen een af-
stemmingsbepaling betreffende de Vaarwegenverordening op te nemen. Tevens 
adviseert de Commissie u nader overleg te voeren met het team Vaarwegen van 
de provincie over de aan te leggen fietsbrug en indien mogelijk alvast een onthef-
fing voor de brug aan te vragen.  
 
Reactie: 
Voor wat betreft de Heeresloot merkt de gemeente op dat deze vaarweg grenst 
aan de bij de gemeente in beheer zijnde Herenwal en dat het voor goed beheer 
daarvan noodzakelijk kan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te plaatsen. 
Een bebouwingsvrije zone acht de gemeente hier dan ook niet mogelijk. In de be-
schrijving in hoofdlijnen zal wel een afstemmingsbepaling worden opgenomen. Ge-
let op het relatieve belang van de Veenscheiding als vaarweg alsmede gelet op 
beperkte bebouwingsmogelijkheden in de beheerszone en de opnamen van een 
afstemmingsbepalingen in de Beschrijving in Hoofdlijnen, ziet de gemeente het nut 
van een bebouwingsvrije zone niet in. 
 
Verkeer (categorie 3) 
In het plan wordt aangegeven dat de ontsluiting voor het autoverkeer via de K.R. 
Poststraat loopt. 
Er wordt geen aandacht geschonken aan de ontsluiting van het station in weste-
lijke richting. De Commissie adviseert u in de toelichting van het plan aandacht te 
besteden aan de ontsluiting van het station in westelijke richting. 
 
Reactie:  
In het bestemmingsplan is nader ingegaan op de ontsluiting van het station in wes-
telijke richting. 
 
Uitvoerbaarheid (categorie 3) 
De Commissie adviseert u in de toelichting aandacht te besteden aan de uitvoer-
baarheid van het bestemmingsplan.  
 
Reactie:  
In de toelichting is ingegaan op de uitvoerbaarheid. 
 
Plantechnisch/juridisch 
 De Commissie adviseert u een dwarsprofiel van de spoorbaan in het plan op 

te nemen (cat 2); 
 De Commissie adviseert u bij bedrijven met milieucategorie III of hoger geen 

verdere uitbreiding van de bebouwing toe te staan (cat 2); 
 Op grond van artikel 9 zijn de verschillende maatschappelijke voorzieningen 

bij recht uitwisselbaar. Aangezien bij functieveranderingen binnen de maat-
schappelijke functies vaak alleen sprake is van een gebruiksverandering kan 
niet via het systeem van nadere eisen en een bepaling in de beschrijving in 
hoofdlijnen een beoordeling naar de gevolgen van de functiewijziging voor de 
woonfunctie plaatsvinden. De Commissie adviseert u derhalve de functiewijzi-
ging naar ‘sociaal-culturele doeleinden’ die op grond van de VNG-brochure in 
categorie 3 vallen alleen bij vrijstelling toe te staan (cat 2).  

 De woonschepenhaven heeft een foutieve aanduiding op de plankaart gekre-
gen. De Commissie adviseert u dit te corrigeren (cat 3).  

 



Reactie: 
 Het dwarsprofiel van de spoorlijn is in het plan worden opgenomen. 
 De gemeente ziet geen aanleiding om bij bedrijven in milieucategorie III geen 

verdere uitbreiding van de bebouwing toe te staan. Uitgangspunt is om de ge-
vestigde bedrijven ruimte te bieden om enige aanpassingen en veranderingen 
aan te brengen. Gelet op de beperkte ruimte die het bestemmingsplan daar-
voor biedt zijn grote veranderingen niet mogelijk en bovendien voorkomt de 
milieuwetgeving dat er een verslechtering van de woon- en leefomgeving ont-
staat.  

 In de Beschrijving in Hoofdlijnen staat vermeld dat veranderingen binnen de 
maatschappelijke functies moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor de 
woonfunctie. Daarmee bedoelt de gemeente de veranderingen die niet reeds 
op grond van de geldende bestemmingsplan zijn toegelaten. Terecht wijst de 
Commissie er op dat een nadere afweging niet mogelijk voor gebruik dat reeds 
op grond van direct recht is toegelaten. De gemeente zal bezien of deze pas-
sage in de Beschrijving in Hoofdlijnen verduidelijkt kan worden. Binnen de be-
stemming Maatschappelijke Doeleinden zijn slechts functies toegelaten die 
naar aard met elkaar vergelijkbaar zijn. Daarmee is de aanvaardbaarheid in 
globale zin aangegeven. Daarmee zijn echter niet alle functies zondermeer 
toelaatbaar. De toelaatbaarheid van een concrete functie zal daarbij moeten 
voldoen aan de milieuregelgeving.  

 De aanduiding van de woonschepenhaven is gecorrigeerd. 
 
1.2.2. 
Op basis van de FAMKE is vastgesteld dat in het plangebied vooralsnog geen ar-
cheologische (verwachtings)waarden bekend zijn, wat in zou houden dat er geen 
archeologische belangen in het geding zullen komen. De advieskaart steentijd-
bronstijd van de FAMKE geeft voor dit gebied aan dat er nog geen advies ligt. 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Het is dus niet duidelijk of in het kader van de op deze locatie voorgenomen ont-
wikkelingen archeologisch vooronderzoek zal moeten worden uitgevoerd. Geadvi-
seerd wordt daarom de provinciaal archeoloog te consulteren 
 
Reactie:  
De FAMKE is intussen herzien. De provincie adviseert om bij ingrepen van meer 
dan 2500 m² een verkennend onderzoek uit te voeren. 
Dat betekent dat de gemeente voor nieuw te voorziene ontwikkelingen welke een 
ruimtebeslag hebben van meer dan 2500 m² verkennend archeologisch onderzoek 
zal uitvoeren. Zie ook bij de desbetreffende opmerkingen van de Commissie van 
Overleg.  
 
1.2.3. 
 

Pro Rail 

Externe Veiligheid 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen vooraf getoetst te worden aan (toekom-
stig) vervoer van gevaarlijke stoffen per rail. Het is niet duidelijk in hoeverre is na-
gegaan of vervoer van gevaarlijke stoffen per rail nu of in de toekomst over de spo-
ren nabij het plangebied plaatsvindt of zal plaatsvinden. Dit dient te gebeuren mid-
dels een zgn. IPORBM-berekening, indien er vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt dan wel gaat vinden.  
 
Reactie:  
De gemeente heeft informatie ingewonnen bij ProRail over de huidige en geprog-
notiseerde vervoersstromen.  
 



Daaruit is naar voren gekomen dat er in de huidige situatie geen vervoer van ge-
vaarlijke stoffen plaatsvindt over de nabijgelegen spoorlijn. Evenmin is op dit mo-
ment voorzien dat dit vervoer in de toekomst zal gaan plaatsvinden. De toelichting 
zal op dit onderdeel worden aangevuld.  
 
Spoorweglawaai 
Het is niet duidelijk of er een afweging heeft plaatsgevonden waarbij ook andere 
maatregelen zijn meegenomen waarmee de voorkeursgrenswaarden bereikt kun-
nen worden. Het blijft onduidelijk waarom niet voor andere maatregelen is geko-
zen. Daarnaast is het gestelde in de toelichting over spoorweglawaai niet geheel 
juist. De cijfers van het Servicebureau De Friese Wouden betreffende de toename 
van het geluid tussen 2001 en 2010 - 2015 op de lijn Zwolle-Leeuwarden kloppen 
niet.  
 
Overigens merkt ProRail op dat een afwijking van de prognose 2010 - 2015 - die 
volgens Prorail bovendien niet eenzijdig is vastgesteld - voor “eigen risico” van de 
gemeente is. Wanneer de prognose toch werkelijkheid wordt, zal ProRail geen 
maatregelen nemen treffen die de gemeente nu had moeten treffen om te voldoen. 
 
Reactie:  
ProRail heeft terecht opgemerkt dat het verschil tussen de prognose 2001 ener-
zijds en 2010 - 2015 anderzijds niet juist in het plan is weergegeven. In de toelich-
ting op pagina 39 staat vermeld dat de prognose 2010 - 2015 op het baanvak 
Leeuwarden - Zwolle resulteert in een verhoging van 3 tot 9,5 dB(A). Deze con-
statering is niet geheel juist overgenomen.  
 In de gemeente Heerenveen blijft het verschil beperkt tot circa 3,5 dB(A). Het ver-
schil van 9 dB(A) doet zich op het baanvak Zwolle - Leeuwarden niet voor. In de 
toelichting zal deze onjuistheid worden gecorrigeerd. Dit laat echter het standpunt 
van de gemeente om te kiezen voor prognose 2001 onverlet. 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat de prognose 2010 - 2015 werkelijkheid zou wor-
den, ontstaat er een saneringssituatie. In dergelijke gevallen berust het treffen van 
saneringsmaatregelen tot de verantwoordelijkheid van de railinfrabeheerder en niet 
bij de gemeente. 
Overigens wijst de gemeente er nog op dat op grond van het Besluit Geluidhinder 
Spoorwegen (Bgs) het zonder treffen van geluidswerende maatregelen niet is toe-
gestaan vergaande wijzigingen in de dienstuitvoering door te voeren.  
 
Trillingen 
Omdat bouwwerken in de nabijheid van de spoorbaan trillingshinder kunnen on-
dervinden, moet met de bouw hiervan rekening worden gehouden. Voor schade 
en/of klachten acht ProRail zich niet aansprakelijk.  
 
Reactie: 
De gemeente neemt hier kennis van en zal de opmerkingen ter kennis brengen 
aan de betrokken bouwondernemer.  
 
Spoorwegdoeleinden (art. 17 voorschriften) 
In de bebouwingsbepalingen staat dat de hoogte van bouwwerken, geen gebou-
wen zijnde, ten hoogste 15,00 meter zal bedragen. ProRail ziet daaraan graag toe-
gevoegd 15,00 meter bovenkant spoorstaaf 
 



Reactie:  
Vanuit overweging om de regeling in het bestemmingsplan zo eenvoudig en uni-
form te houden, houdt de gemeente vast aan de opgenomen meetvoorschriften. 
Het verschil tussen 15 meter te rekenen vanaf het gemiddeld afgewerkt peil dan 
wel bovenkant spoorstaaf is niet zo groot dat dit een onredelijke beperkingen van 
de bouwmogelijkheden inhoudt.  
 
Algemeen 
Volledigheidshalve merkt Pro Rail nog op dat 
- verzocht wordt hen tijdig te informeren bij het uitvoeren van bepaalde werk-

zaamheden; 
- er op grond van het Reglement Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen een 

deugdelijke afscheiding dient te zijn tussen het spoorwegterrein en de rest van 
het plangebied; 

- rekening moet worden gehouden met het bepaalde in de artikelen 36 t/m 41 
van de Spoorwegwet; 

- o.a. kabels en/of leidingen, die op, in, boven, onder of langs de spoorweg (in 
het beheersgebied van RIB) worden gelegd, onder het vergunningenregime 
vallen van artikel 15 RDHL.  

 
Reactie:  
Aangezien deze opmerkingen in het kader van het bestemmingsplan verder niet 
van belang zijn, gaat de gemeente hier op in, maar neemt daar kennis van en zal 
daar rekening mee houden c.q. zal anderen voorzover nodig daarop wijzen. 
 
1.2.4. 
 

NUON, Postbus 413, 8901 BE Leeuwarden 

NUON deelt mede dat zolang de werkzaamheden niet concreter zijn, dit voor de 
NUON geen reden is voor werkzaamheden van hun kant. 
 
Reactie:  
Het bestemmingsplan is de NUON toegezonden in het kader van het vooroverleg 
ex. Artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening vanwege mogelijke be-
langen. Uit de tekst van hun reactie begrijpt de gemeente dat de NUON kan in-
stemmen met de planologische regeling in het bestemmingsplan.  
 
1.2.5. 
 

KPN divisie Vaste Net, Postbus 10013, Zwolle 

KPN verzoekt rekening te houden met de volgende belangen van KPN. Dit betreft 
in hoofdlijnen een aantal met name genoemde zaken. Ook wordt gevraagd reke-
ning te houden met het vrijhouden van straalverbindingspaden van KPN. 
 
Reactie:  
De opmerkingen van de KPN zullen worden doorgegeven aan de betrokken in-
stanties en bedrijven. Er is ook een exemplaar van het bestemmingsplan gezon-
den aan dat deel van de KPN dat zich bezighoudt met straalverbindingen. Van die 
zijde is daar niet op gereageerd, zodat mag worden aangenomen dat er geen pro-
blemen zijn. 
 
1.2.6. 
 

Nederlandse Spoorwegen, Regio Noordoost 

De NS constateren dat hun gronden (juridisch eigendom van NS vastgoed) deels 
onder de bestemming “Groenvoorzieningen” vallen en dat deze bestemming op 
bepaalde plaatsen de door NS wenselijke invulling van het gebied in de weg staat.  



Deze plaatsen zijn op een bij de overlegreactie behorende kaart met groene kleur 
gewaarmerkt. Dit betreft het gebied tegenover het belastingskantoor. Dit belem-
mert invulling als nieuw aan te leggen P&R-terrein, alsmede het gebied in de hoek 
van de spoorlijn en de Oude Veenscheiding. De NS ziet hier graag een invulling 
enerzijds ten behoeve van doeleinden van openbaar vervoer (OV) anders voor een 
mogelijk andersoortige invulling. 
 
Reactie:  
Teneinde de invulling van het terrein zo flexibel mogelijk te maken, zullen de gron-
den ten zuidoosten en ten zuidwesten van het P+R-terrein bij de bestemming “Par-
keerterrein” worden getrokken. De gemeente gaat er overigens vanuit dat de ge-
meente tijdig wordt betrokken bij de planvorming voor het P+R-terrein. Voor wat 
betreft de hoek van de spoorlijn en de Oude Veenscheiding merkt de gemeente op 
dat er voor gekozen is om de thans bestaande situatie in te bestemmen met de 
mogelijkheid om via een wijzigingsbevoegdheid deze bestemming te wijzigen in 
woondoeleinden, hetgeen overeenkomt met de planologische visie van de ge-
meente op dit gebied.  
 
1.2.7. 
 

Vitens Fryslan Leeuwarden 

Verzocht wordt om bij de invulling van het plan rekening te houden met de aanwe-
zigheid van bestaande hoofd- en distributieleidingen en voor eventuele aanleg van 
nieuwe leidingen een nutsstrook te creëren in de vorm van een trottoir of gras-
strook, Deze grasstrook moet worden vrijgehouden van bomen en/of diepworte-
lende struiken en voor de nutsstrook dient een breedte te worden aangehouden 
van tenminste 1,80 meter. 
 
Reactie:  
Bij bouwwerkzaamheden wordt het beloop van het algemene leidingennet geraad-
pleegd; uitsluitend leidingen die risico’s op grond van externe veiligheid (gastrans-
port) vormen worden bestemd met een veiligheidsafstand in overleg met de Gas-
unie. 
 
1.2.8. 
 

Gasunie 

De Gasunie heeft geen opmerkingen. 
 
1.2.9. 
 

Ministerie van Defensie, Postbus 40184, 8004 DD Zwolle 

Het ministerie van Defensie heeft evenmin opmerkingen. 
 
1.2.10. 
 

Wetterskip Fryslân 

Al eerder hebben de waterschappen de gelegenheid gehad te reageren op de 
concept-waterparagraaf. Geconstateerd is dat de destijds gemaakt opmerkingen in 
het plan zijn verwerkt. Voor het overige merkt het Wetterskip nog op dat: 
- als basis van het waterkwaliteitsbeheer in paragraaf 3.1.1 wordt voorgesteld 

de trits “schoonhouden, scheiden en zuiveren” te noemen uit het Structuur-
schema Groene Ruimte-2.  

- op de plankaart de aanduiding “woonschepen toegestaan”als onderdeel van 
de bestemming water. In de legenda is deze wel opgenomen, 

 



Reactie:  
De waterparagraaf is hierop aangevuld. Gelet op de inhoud van de reactie van het 
Wetterskip stelt de gemeente vast dat zij met het bestemmingsplan kan instem-
men. De gemeente verwijst in dit kader naar de opmerking van de Commissie van 
Overleg. 
 



Samenvatting van wijzigingen als gevolg van het overleg 
 
1. De planning van kantoren voor de komende jaren is aangepast aan de kanto-

renmarkt. Het bestemmingsplan biedt een directe bouwtitel voor in totaal circa 
19.000 m² kantoorruimte in de omgeving van het station. Daarvan heeft 
15.000 m² betrekking op kantoorruimte die, volgens de afspraken met de pro-
vincie, niet meetelt bij het maximaal te realiseren kantoorvloeroppervlakte tij-
dens de looptijd van het bestemmingsplan. Dit betreft de volgende kantoorlo-
caties:Trambaan 1a 4500 m² (vergund 2002), Trambaan 3-5 5000 m² (vergund 
1998), Trambaan 10 5500 m² (vergund 2002).Ten aanzien van de bestemming 
Kantoren is in de toelichting aangeven dat de totale hoeveelheid te realiseren 
kantoorruimte in de Kantoorbestemming per 2007 maximaal 2.700 m² mag 
bedragen. Onbenutte capaciteit van bestaande panden wordt niet meegeteld. 
In de voorschriften is opgenomen dat nog te realiseren kantoren in principe 
niet groter dan 2500 m² mogen zijn. Een vrijstelling is mogelijk waarbij getoetst 
moet worden op de vestigingsnoodzaak van het betreffende kantoor in Leeu-
warden.  

2. Voorzover het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van nieuwe, nog 
te realiseren woongebouwen (WGB) zal in het bestemmingsplan het maximale 
aantal woningen in het bestemmingsplan worden aangegeven en wel als volgt: 

Woontoren nabij het Station   45 appartementen 
Woongebouw Stationsplein 2  16 appartementen 
Woongebouw Herenwal 86   8 appartementen 
Woongebouw Herenwal 106-110  7 appartementen 
Dubbele Regel    10 appartementen. 

3. Voor de nieuwe, bij wijzigingsplan,of uitwerking te realiseren plannen is in de 
toelichting opgenomen dat er geen overschrijding mag plaatsvinden van de in 
het door de provincie goedgekeurd woonplan.  

4. In het bestemmingsplan is opgenomen dat te bouwen kantoren een parkeer-
norm kennen van 1 parkeerplaats per 65 m², de te bouwen woningen moeten 
voldoen aan een parkeereis van minimaal 1,2 parkeerplaats per woning.  

5. De uitgevoerde ecologische en archeologische onderzoeken zijn in het be-
stemmingsplan verwerkt.  

6. De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn in het plan opgenomen. 
7. In het bestemmingsplan is in de toelichting verwezen naar de provinciale vaar-

wegenverordening ten aanzien van de Heerensloot. 
8. In het plan is ingegaan op de ontsluiting van het station in westelijke richting. 
9. In de toelichting zijn de resultaten van de uitvoerbaarheid opgenomen. 
10. Het dwarsprofiel van de spoorlijn is opgenomen,  
11. De beschrijving is ten aanzien van de functieveranderingen binnen de bestem-

ming “Maatschappelijke Doeleinden” is verduidelijkt.  
12. De aanduiding woonschepenhaven is aangegeven. 
13. De passage over het niet hanteren van de prognose railverkeerslawaai 2010 - 

2015 is op juistheid nagelopen en is gecorrigeerd. 
14. De toelichting is aangevuld met informatie over vervoer gevaarlijke stoffen 

over de spoorlijn. 
15. De opmerkingen Pro Rail, NUON, KPN, Vitens zijn ter kennis gebracht van de 

desbetreffende instellingen en bedrijven. 
16. De toelichting is aangevuld met gegevens over Wetterskip Fryslân. 
17. De Beschrijving in Hoofdlijnen is vervallen, de gegevens waren reeds geheel 

in de toelichting opgenomen, en zijn nu waar noodzakelijk in de bestemmings-
voorschriften verwerkt. 

 
  



 

Schaduwstudie nieuwbouw stationsomgeving 
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Oriënterend onderzoek windhinder woontoren 
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Beschikkingen Hogere waarde spoorweglawaai 
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