
Overlegnotitie 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden – Sint Bonifatiuspark e.o. 
is vanaf 26 juli 2011 tot en met 7 september 2011 onderwerp geweest van overleg 
zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Het plan is 
hierbij voorgelegd aan de provincie, het waterschap, brandweer Fryslân, de 
betrokken rijksdiensten en andere belangenorganisaties.    
 
Van vijf overlegpartners is een reactie ontvangen. 
 
De VROM-Inspectie heeft via de mail (ingekomen op 5 september 2011) namens 
ook andere betrokken rijksdiensten aangegeven, dat het voorontwerp van het 
bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op 
de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid. 
 
Van Brandweer Fryslân is in een eerdere instantie een reactie ontvangen. 
Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 4 bij de toelichting (betreft brief van 30 juni 
2011) en de reactie van het college hierop (paragraaf 4.9 –externe veiligheid- van 
de toelichting). 
 
Wetterskip Fryslân heeft via de mail (ingekomen op 6 september 2011) te 
kennen gegeven dat het wateradvies verwerkt is in het 
voorontwerpbestemmingsplan. Tevens wordt aangegeven dat het een mooie wijk 
is geworden met veel water. Het bestemmingsplan voldoet dan ook aan de 
wensen van het Wetterskip.   
 
Wel wordt nog aangegeven dat er wat doodlopende uiteinden zijn (qua 
waterstromen), maar dat als daar het hemelwater strategisch doorgeleid wordt dit 
wellicht voldoende is voor verversing. Voor de doorstroming zou het uiteindelijk 
ideaal zijn als onder de Dammelaan door nog een verbinding met Bilgaard zou 
kunnen worden gemaakt. 
 
Reactie: 
In het verre verleden liep de Oude Meer door. Na de aanleg van de Dammelaan is 
het een dood eind geworden. Dat was ook al het geval toen het Sint 
Bonifatiuspark ontwikkeld ging worden. Daar waar mogelijk is de Oude Meer 
uitgebaggerd. Hiervoor is door de gemeente zelfs een stuk Oude Meer, ter hoogte 
van het uitvaartcentrum, aangekocht. Dat is nu op orde. Met de ontwikkelaar is 
afgesproken dat het dakwater, van de drie nog te bouwen 
appartementencomplexen aan de Dammelaan, wordt afgevoerd naar het verste 
punt van de Oude Meer, zodat dat voor enige verversing kan zorgen.     
 
Zoals hiervoor al aangegeven is het dood eind niet veroorzaakt door het nieuwe 
plan Sint Bonifatiuspark. In het kader van dit bestemmingsplan is een nieuwe 
verbinding richting Mr. P.J. Troelstraweg dan ook niet mogelijk. 
 
Provincie Fryslân heeft in de brief verzonden op 17 augustus 2011 aangegeven 
dat de provinciale belangen in het plan op een juiste wijze zijn verwerkt en dat het 
plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
 



Het Ministerie van Defensie heeft via de mail van 8 september 2011 aangegeven 
dat er geen hogere bouwwerken dan 30 meter (antennes met vrijstelling) zijn 
toegestaan en er derhalve geen reden is tot het maken van opmerkingen. 
 
Eindconclusie 
De ontvangen overlegreacties geven geen aanleiding tot plangaanpassingen. Het 
voorliggende plan wordt daarom uitvoerbaar geacht. Het ontmoet dan ook geen 
bezwaar het bestemmingsplan als ontwerp ter visie te leggen. 
 









From: Robyn Winsser
To: Robyn Winsser
Subject: FW: Vooroverleg bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o.
Date: donderdag 20 oktober 2011 13:58:12

 
 
Van: MH.Mudde@mindef.nl [mailto:MH.Mudde@mindef.nl] 
Verzonden: donderdag 8 september 2011 16:49
Aan: Swart, Marianne
Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o.
 
Geachte mevrouw Swart,
Sneller dan gedacht heb ik het plan kunnen bestuderen. Ik heb vastgesteld dat geen hogere
bouwwerken dan 30 meter (antennes met vrijstelling) zijn toegestaan. Het Ministerie van
Defensie heeft dan ook geen reden tot het maken van opmerkingen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rien Mudde
 
Van: Swart, Marianne [mailto:mswart@leeuwarden.nl] 
Verzonden: donderdag 8 september 2011 16:17
Aan: Mudde, MH, Drs., CDC/DVD/DN/ROM
Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o.
 
Geachte heer Mudde,
 
Bijgaand de link naar het voorontwerpbestemmingsplan. Bedoeling is dat  volgende week het
plan wordt klaargemaakt als ontwerpplan. Uw reactie zouden wij dan ook graag uiterlijk
woensdag 14 september ontvangen.
 
http://uploadvijn.burovijn.nl/uploader/Vijnuit/Leeuwarden/Bestemmingsplan_Leeuwarden_-
_Sint_Bonifatiuspark_VO_25-07-11.pdf
 
 
Met vriendelijke groeten,
Marianne Swart
 
Van: Swart, Marianne 
Verzonden: dinsdag 26 juli 2011 16:28
Aan: provincie@fryslan.nl; postbus.viruimtelijkeplannen@minvrom.nl;
plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl; info@cultureelerfgoed.nl; info@wetterskipfryslan.nl;
ro_oost@gasunie.nl; info@brandweerfryslan.nl; Eelke.pander@alliander.com;
Infra.affairs.zl@kpn.com; div@vitens.nl; jos.friemann@enexis.nl
Onderwerp: Vooroverleg bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o.
 
Geachte dames/heren,
Bijgaand doen wij u in het kader van het vooroverleg het voorontwerpbestemmingsplan
Leeuwarden – Sint Bonifatiuspark e.o. toekomen. Graag ontvangen wij uw eventuele
overlegreactie uiterlijk 7 september 2011.
Met vriendelijke groeten,
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Marianne Swart
Sector Ruimtelijke
Ontwikkeling en Inrichting
Adviseur juridische zaken
Telefoon 058 750 54 65 
mswart@leeuwarden.nl
Werkdagen maandag t/m vrijdag

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2

Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

http://www.leeuwarden.nl

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Vragen aan de gemeente? kijk op www.leeuwarden.nl of bel 14
058
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