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Inleiding 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “industrieterreinen Leeuwarden – Oost en De Hemrik” is 
in het kader van het Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de 
volgende overleginstanties:  

1. Provincie Fryslân; 
2. Ministerie van Defensie; 
3. Ministerie van economische zaken 
4. Ministerie EL&I/energie 
5. Wetterskip Fryslân; 
6. Gasunie; 
7. Brandweer Fryslân; 
8. Brandweer Leeuwarden; 
9. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
10. Alliander; 
11. KPN; 
12. Vitens; 
13. Enexis; 
14. Prorail, Beheer & Instandhouding, Noordoost, Milieu & Juridisch beheer  
15. Gemeente Tytsjerksteradiel 
16. Bedrijvenvereniging Industrieterrein Oost 
17. Bedrijvenvereniging De Hemrik 
18. Koopmans meel b.v. 

 
De schriftelijke reacties van de overlegpartners onder 1, 5, 6, 7 en 18 zijn hierna afzonderlijk van 
commentaar voorzien. De overige instanties hebben aangegeven dat het voorontwerp van het 
bestemmingsplan “industrieterreinen Leeuwarden – Oost en De Hemrik” hen geen aanleiding geeft 
tot het maken van opmerkingen of hebben niet gereageerd. Alle ontvangen reacties zijn in de bijlage 
bij deze toelichting aan het plan toegevoegd. 
 

Overlegreacties 

Gedeputeerde Staten van Fryslân

 

 hebben bij brief van 29 januari 2013 gereageerd op het 
voorontwerp bestemmingsplan. De provinciale belangen zijn op een juiste wijze in het plan verwerkt.  

 
Wetterskip Fryslân 

 

heeft zijn wateradvies gegeven bij brief van 20 februari 2013. Het 
bestemmingsplan is conserverend van aard op de ontwikkelingen rond het voormalige FVC-terrein 
na. Voor deze ontwikkelingen is reeds een wateradvies opgesteld. Als de bouwplannen in onderhavig 
bestemmingsplan zijn aangepast in vergelijking met het wijzigingsplan, dan wordt verzocht om een 
aanvullend wateradvies op te laten stellen. 

Binnen het plangebied is een rioolwaterzuiveringsinstallatie gevestigd. Rond deze installatie liggen 
geluids- en geurcontouren. Wetterskip Fryslân is momenteel bezig met het opstellen van een 
slibketenstrategie. Als onderdeel daarvan wil het Wetterskip het zuiveringsslib centraal gaan 
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vergisten in een zogenoemde Energiefabriek. Een mogelijke locatie hiervoor is de rwzi Leeuwarden. 
De bestaande slibvergisting moet daarvoor worden uitgebreid. Dit heeft mogelijke gevolgen voor de 
geluids- en geurcontouren en wellicht ook de veiligheidscontour. Momenteel wordt onderzocht of de 
rwzi Leeuwarden geschikt is voor de Energiefabriek. Verzocht wordt om bij het opstellen van het 
bestemmingsplan rekening te houden met de realisatie van de Energiefabriek. 
 
Conserverend deel van het bestemmingsplan 
In het plangebied liggen hoofdwatergangen. Deze watergangen hebben een belangrijke aan-, af- en 
doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan beide zijden een obstakelvrije 
zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag niet worden gebouwd. 
 
Langs het plangebied liggen boezemkaden. De boezemkade heeft een kerende werking. Deze 
kerende werking moet ten allen tijde gehandhaafd worden. Aan beide kanten van de boezemkade 
hanteert Wetterskip Fryslân een obstakelvrije zone van 5 meter gerekend vanaf de teen van de kade. 
 
In het plangebied ligt een rioolpersleiding. Dit houdt o.a. in dat aan een strook van 6 meter (3 meter 
aan weerszijden van de persleiding, gerekend vanuit het hart van de leiding) beperkingen gelden 
voor het grondgebruik. Er mogen o.a. geen vaste verharding en diep wortelende beplanting worden 
aangelegd boven de genoemde strook. Bebouwing is hier ook niet toegestaan. 
 
In delen van het plangebied is weinig oppervlaktewater aanwezig. Bij toekomstige plannen en 
herinrichtingen kan de mogelijkheid ontstaan om meer oppervlaktewater te realiseren. De 
bestemmingen moeten de functie Water zoveel mogelijk toestaan, zodat toekomstige realisatie van 
oppervlaktewater niet door het bestemmingsplan wordt belemmerd. 
 
In het kader van Waterplan de Blauwe Diamant is voor de Potmarge een gezamenlijke visie 
opgesteld, Duurzaam watersysteem Potmarge. Het gaat er onder andere om dat de oevers zoveel 
mogelijk natuurlijk en openbaar worden gehouden, dat de bebouwing langs de Potmarge zoveel 
mogelijk wordt afgekoppeld en dat de opvaartjes waar mogelijk in ere worden hersteld. Er wordt 
vanuit gegaan dat het bestemmingsplan de realisatie van deze afspraken mogelijk maakt. 
 
Wanneer bovenstaande adviezen worden opvolgt ziet het Wetterskip geen waterhuishoudkundige 
bezwaren en geven dan ook een positief wateradvies.  
 
Reactie gemeente 
In onderhavig bestemmingsplan zijn de bouwmogelijkheden op het voormalige FVC-terrein 
overgenomen van het wijzigingsplan wat reeds in procedure is gebracht. In het kader van dit 
wijzigingsplan is al een wateradvies opgesteld.  
 
Binnen het bestemmingsplangebied is een rioolwaterzuiveringsinstallatie gevestigd. Het Wetterskip 
bekijkt de mogelijkheden van een vergistingsinstallatie van slib op deze locatie. Op het betreffende 
terrein zijn bedrijven toegestaan tot milieucategorie 4.2 en aanvullend hierop een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Binnen milieucategorie 4.2 zijn in ieder geval toegestaan: 

• Bio-energieinstallaties, elektrisch vermogen < 50 MWe: 
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o covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 

o vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 
De beoogde activiteiten passen binnen deze regels en zijn hierdoor niet in strijd met het 
bestemmingsplan. 
 
Tijdens een gesprek met het Wetterskip bleek dat er de wens is om een tankstation op te richten 
voor biogas. Dit tankstation is bedoeld voor het eigen wagenpark en wellicht voor het wagenpark van 
de omliggende bedrijven. De mogelijkheid van een tankstation (zonder LPG) voor eigen gebruik en 
eventueel voor enkele omliggende bedrijven is mogelijk binnen de bestemming.  
 
Het is niet mogelijk om op voorhand rekening te houden met de geluids-, geur-, en 
veiligheidscontouren van de vergistingsinstallatie. Naar verwachting zal dit geen problemen 
opleveren, maar dit zal worden getoetst als de plannen verder zijn uitgewerkt. 
 
Voor de rioolpersleiding geldt dat een belemmeringsstrook is opgenomen van 3 meter aan 
weerszijde van de persleiding. Verder laat elke bestemming de functie water toe. 
 
Bij de uitwerking van het bestemmingsplan wordt verder rekening gehouden met de overige 
opmerkingen van Wetterskip Fryslân. 
 
 
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft gereageerd bij brief van 18 januari 2013. In het plangebied ligt 
een gastransportleiding. Verzocht wordt om de volgende punten in de planregels aan te passen: 
- In artikel 10.3 onder a en 10.4.3 het woord ‘onevenredig’ te schrappen; 
- Aan artikel 10.4.3 toevoegen dat vooraf schriftelijk advies dient te worden ingewonnen bij de 

betreffende leidingbeheerder; 
- Artikel 10.4.1 uit te breiden met drie punten, zodanig dat de onderstaande werken, geen 

bouwwerk zijnde of werkzaamheden, uitgevoerd binnen de belemmerringsstrook, behoudens 
een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘aanleg’ verboden zijn: 

o Het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

o Het permanent opslaan van goederen; 
o Het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 
Reactie gemeente 
Conform de overlegreactie van de Gasunie wordt het bestemmingsplan aangepast. 
 
 
Bij brief van 6 februari 2013 heeft Brandweer Fryslân

 

 gereageerd op het voorontwerp 
bestemmingsplan.  

Algemeen 
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- In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich een aantal risicovolle inrichtingen. In de 
toelichting van het bestemmingsplan is hier voldoende aandacht aan geschonken. Tevens zijn op 
de verbeelding de relevante risicocontouren opgenomen (veiligheidszone); 

- Het bestemmingsplan is een conserverend plan, zonder ontwikkelingsmogelijkheden; 
- In het plan worden nieuwe risicovolle inrichtingen niet mogelijk gemaakt. 
 
Risicovolle inrichtingen 
In het plangebied liggen twee relevante risicovolle inrichtingen. Voor het LPG tankstation moet 
conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een verantwoording van het groepsrisico 
worden opgesteld. Voor de ammoniakkoelinstallatie hoeft geen verantwoording plaats te vinden.  
 
Buisleidingen 
- Door het plangebied loopt een hoge druk aardgasleiding. Deze leiding heeft een diameter van 12 

inch en een werkdruk van 40 bar. De effecten zijn in beeld gebracht. 
- In het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moet een (korte) 

verantwoording van het groepsrisico opgesteld worden.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Een verantwoording van het groepsrisico hoeft ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen 
alleen opgesteld te worden als er sprake is van een toename van het groepsrisico of wanneer er 
sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Op basis van dit plan is een 
verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
De brandweer heeft geen aanvullende opmerkingen en/ of maatregelen ten aanzien van deze twee 
aspecten. 
 
Reactie gemeente 
De brandweer geeft in haar reactie aan dat een verantwoording van het groepsrisico opgesteld dient 
te worden. Deze verantwoording is inmiddels opgesteld en opgenomen in hoofdstuk 3.6 van de 
toelichting van het bestemmingsplan.  
 
 
Koopmans heeft gereageerd bij mail van 24 januari 2013. Voor het bedrijf is de bestemming 
gebaseerd op hetgeen vergund is. Het terrein heeft de bestemming ‘specifieke vorm van bedrijf 
‘meelfabriek’’. Het terrein mag derhalve alleen gebruikt worden voor activiteiten passend bij een 
meelfabriek. Op het terrein vindt tevens de productie van verschillende soorten paneermeel 
(producten) plaats. Deze bestaande activiteit moeten mogelijk zijn in het bestemmingsplan. 
 
Karakteristieke gebouwdelen 
Op de plankaart zijn karakteristieke gebouwdelen van Koopmans aangegeven. Dit is niet correct. De 
gebouwen van Koopmans hebben geen status van gemeentelijk monument.  
 
Geluidszone 
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De beide bedrijventerreinen zijn afzonderlijk van elkaar geluidgezoneerde industrieterreinen. Op de 
verbeelding staat dit onjuist aangegeven. Op de kaarten van Leeuwarden Oost en De Hemrik is een 
deel van de industrieterreinen oranje gearceerd. Volgens de legenda zou dit de ‘geluidszone – 
industrie’ voorstellen. Dit is niet correct. De eigenlijke industrieterreinen maken geen deel uit van de 
zone. Niet is aangegeven hoe en waar de 50 dB(A) zonegrens ligt buiten de begrenzing van het 
plangebied. Tevens ontbreekt de binnengrenslijn van de gezoneerde industrieterreinen. De 
beschrijving van de bestemming ‘geluidszone – industrie’ in hoofdstuk 6.2.3 op bladzijde 40 van de 
toelichting is derhalve eveneens onjuist. 
Onduidelijk is welk gebied wel is aangegeven door middel van de oranje arcering. Mogelijk is dit de in 
hoofdstuk 4.1.3 van de toelichting besproken overlapping van de beide geluidszones. Voor zover van 
belang, zijn ook de geluidscontouren vanwege weg- en/of spoorwegverkeer op de verbeelding niet 
aangegeven. 
 
Bodem 
In de toelichting is aangegeven dat op het perceel De Merodestraat 3 sprake is van een 
bodemverontreiniging. Op basis van een onderzoeksrapport is geconcludeerd dat periodieke 
monitoring niet meer noodzakelijk is, maar dat in de toekomst aanwezige restverontreinigingen 
verwijderd moeten worden zodra deze fysiek bereikbaar worden. Deze situatie verandert niet met 
het nieuwe bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente 
Koopmans geeft aan dat naast de vervaardiging van meel ook paneermeel wordt vervaardigd op hun 
terreinen. Dit is ook vergund. Voor de duidelijkheid wordt het gebruik van de gronden voor 
vervaardiging van paneermeel toegevoegd aan artikel 3.1 sub a onder 9. 
 
In de toelichting van het bestemmingsplan worden enkele gebouwen van Koopmans aangegeven als 
gemeentelijk monument. Dit is onjuist. Het betreffen hier karakteristieke gebouwen. De toelichting 
van het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. 
 
De vastgestelde geluidszone om de industrieterreinen Oost en De Hemrik worden met dit 
bestemmingsplan niet herzien. De beide zones liggen grotendeels buiten de industrieterreinen en 
zijn hierdoor ook niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Deze zones zijn wel opgenomen in de 
omliggende bestemmingsplannen. 
Een deel van de vastgestelde geluidszone van De Hemrik ligt over industrieterrein Oost en een deel 
van de geluidszone om industrieterrein Oost ligt over De Hemrik. Het is wel noodzakelijk om de 
geluidszone van industrieterrein Oost vast te leggen op het gebied van De Hemrik en de geluidszone 
van De Hemrik vast te leggen op het gebied van industrieterrein Oost. Hiermee zijn beide 
geluidszones ook bestemmingsplan technisch vastgelegd. 
 
Het is verder niet noodzakelijk om geluidscontouren voor weg- en spoorwegverkeer op te nemen in 
dit bestemmingsplan, omdat er geen gevoelige bebouwing kan worden opgericht binnen deze zones.    
 
Koopmans geeft aan dat voor het perceel Merodestraat 3 sprake is van bodemverontreiniging en dat 
hier een onderzoeksrapport voor is opgesteld. Met dit bestemmingsplan verandert er niets aan de 
uitkomsten van dit onderzoeksrapport. 
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