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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Ter uitvoering van de Nota “Bedrijventerreinen - Leeuwarden, Ontwikke-
lingskader 2005-2015" heeft het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Leeuwarden besloten het Bedrijventerrein Newtonpark IV 
te ontwikkelen. Dit terrein ligt ten zuiden van de Hendrik Algraweg en ten 
westen van De Zwette. Het is een vervolg op de nabijgelegen Bedrijventer-
reinen Newtonpark I en II en het aan de oostzijde van de stad gelegen be-
drijventerrein De Hemrik. Met name voor de categorie "modern gemengd" 
kan op korte termijn nauwelijks nog terrein worden aangeboden. Het colle-
ge vindt het dan ook van groot belang dat voor deze doelgroep op korte 
termijn Newtonpark IV in ontwikkeling wordt gebracht.  
 
Het bedrijventerrein Newtonpark IV kent een lange voorbereidingstijd. Al in 
de structuurschets “Leeuwarden, Open Stad, 1995” is het plangebied aan-
gemerkt als “in ontwikkeling”. In 2003 is een voorontwerpbestemmingsplan 
in procedure gebracht. Na afronding van de fase van Inspraak en Overleg 
is de verdere bestemmingsplanprocedure onderbroken, vanwege de toen 
gestarte onderzoeken in het kader van de Trajectnota/MER voor de Haak 
om Leeuwarden. Aangezien het plangebied binnen het zoekgebied van de 
Haak lag, is gewacht tot het tracéverloop voldoende duidelijk zou zijn voor-
dat het bestemmingsplan voor Newtonpark definitief in procedure wordt 
gebracht. Met de standpuntbepaling van de minister van Verkeer en Wa-
terstaat in november 2006 is deze duidelijkheid ontstaan; de Haak zal op 
ruime afstand van het plangebied worden aangelegd. 
Gezien de tijd die inmiddels sinds het eerdere voorontwerpbestemmings-
plan is verlopen, wordt nu gekozen voor een nieuwe start van voren af aan.  

1.   2. Korte planbeschrijving 

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Newtonpark IV 
heeft betrekking op het gebied ten oosten van de huidige ontsluitingsweg 
van het bedrijventerrein tot aan De Zwette plus een strook grond ten wes-
ten daarvan (tot aan de gronden van maatschap Cuperus). De noordelijke 
begrenzing wordt gevormd door de Hendrik Algraweg en de zuidelijke door 
de Boksumerdyk.  
 
Het terrein zal op korte termijn moeten voorzien in het geconstateerde te-
kort aan grotere kavels voor modern-gemengde bedrijven. Met de voorge-
stane inrichting van het terrein zal er in totaal circa 26,5 ha uitgeefbaar be-
drijventerrein worden aangelegd. Op dit terrein zijn bedrijven in de VNG-
categorieën 1 tot en met 4.2. toegestaan. 
 
Het gebied zal rechtstreeks worden ontsloten op de Hendrik Algraweg. 
Vanaf de Hendrik Algraweg sluit het plangebied aan op de Overijsselse-
weg. Door deze wijze van ontsluiting komt het verkeer uit het plangebied 
snel op de belangrijke verbindingsweg tussen de A32 en de A31. 
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De situering en de inrichting van het bedrijventerrein sluiten aan bij de ken-
merken van het gebied, waar vroeger de Middelzee lag.  
Bij de inrichting van het bedrijventerrein is gebruik gemaakt van de aanwe-
zige oost-west-zichtlijnen.  
 
De Zwette wordt geleidelijk verder ontwikkeld voor recreatie en biedt daar-
naast goede mogelijkheden voor het ontwikkelen van een landschappelijke 
verbindingszone. In het voorliggende plan wordt voorzien in de aanleg van 
een ecologische zone tussen het bedrijventerrein en De Zwette.  
 
Het gebied wordt doorsneden door een 110 kV-hoogspanningsleiding. De-
ze zal met minimaal 2,00 meter en maximaal 5,00 meter verhoogd worden 
om de bebouwingsmogelijkheden en de bruikbaarheid van de percelen te 
vergroten. Hierover is overeenstemming bereikt met de leidingbeheerder. 
 
De bedrijven die zich op het terrein vestigen mogen een bouwhoogte van 
12 meter hebben. De gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden ge-
bouwd volgens de richtlijnen die in het Beeldkwaliteitsplan Newtonpark IV 
zijn aangegeven. Daarnaast is de te realiseren kwaliteit van de gebouwen 
en de inrichting van de openbare ruimte vastgelegd in het beeld-
kwaliteitsplan (zie paragraaf 5.8.). 
 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 
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1.   3. Vigerende regelingen 

Op dit moment zijn het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak gemeente Menaldu-
madeel (vastgesteld op 24 februari 1941 en goedgekeurd op 20 maart 
1941) en het Bestemmingsplan Weg Goutum - Boksum (vastgesteld op 21 
augustus 1980 en goedgekeurd 13 maart 1981) de vigerende planologi-
sche regelingen voor het plangebied. Deze bestemmingsplannen voorzien 
niet in de aanleg van een bedrijventerrein. Aangezien in deze oude be-
stemmingsplannen geen gebruiksbepalingen zijn opgenomen, zijn er geen 
belemmeringen voor het ophogen en het bouwrijpmaken van het terrein. 
Hiermee is dan ook inmiddels een start gemaakt.   

1.   4. Milieu-effecten 

In 2003 werd nog uitgegaan van een zeer grootschalige ontwikkeling van 
bedrijventerreinen en woonlocaties aan de zuid- en zuidwestkant van 
Leeuwarden. Voor het hele gebied Leeuwarden Zuidwest is indertijd een 
globaal Milieueffectrapport (MER) opgesteld, dat bij de invulling per deel-
gebied zou worden uitgewerkt met behulp van een zogeheten Oplegnotitie. 
Deze methodiek bleek echter juridisch niet houdbaar (zie de uitspraken van 
de Raad van State in 2005 ten aanzien van De Zuidlanden). Om die reden 
worden de verschillende gebieden nu afzonderlijk nog beoordeeld. 
In het kader van de Trajectnota / MER voor de Haak om Leeuwarden zijn 
opnieuw onderzoeken naar de milieukwaliteiten van het gebied gedaan en 
zijn effecten in beeld gebracht. Deze gegevens zijn voldoende recent om bij 
dit bestemmingsplan te kunnen worden gebruikt. 
 
Verder zijn in de loop van de tijd de ambities ten aanzien van uitbreiding 
van bedrijventerreinen realistischer ingeschat en over een langere periode 
uitgesmeerd. Voor de komende 10 jaar - de tijdshorizon waarop een be-
stemmingsplan zich richt - wordt in de categorie modern-gemengd een uit-
breiding van 65,5 ha als realistisch gezien (zie de Nota Bedrijventerreinen 
2005 - 2015). Het Bedrijventerrein Newtonpark IV omvat volgens de Nota 
35,5 ha, waarvan 26,5 ha uitgeefbaar terrein. Na Newtonpark IV zal naar 
verwachting Zwettepark Noord (30 - 35 ha) in ontwikkeling worden ge-
bracht.  
De uitbreidingsbehoefte blijft daarmee strikt genomen onder de norm die 
gesteld is voor een milieueffectrapportage (MER) c.q. MER-beoordelings-
rapport.  
Bij de toets aan het oppervlaktecriterium dient echter ook rekening te wor-
den gehouden met de eventuele “voorzienbare uitbreiding” van het bedrij-
venterrein. Daarom moet in dit geval niet alleen worden gekeken naar de 
totale oppervlakte van Newtonpark IV, maar moet ook Zwettepark Noord 
worden meegenomen. Hoewel van Zwettepark Noord de uiteindelijke op-
pervlakte nog lang niet vaststaat en een deel daarvan in een ander kader 
wordt meegenomen, gaat de gemeente er uit een oogpunt van zorgvuldig-
heid vanuit dat de totale oppervlakte van Newtonpark IV en Zwettepark 
Noord de drempelwaarde voor de MER-beoordelingsplicht zou kunnen 
overschrijden.  

Buro Vijn B.V. 
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Bovendien zal een gedeelte van de oorspronkelijke fase 3 van Newtonpark 
IV na aanleg van de Haak om Leeuwarden waarschijnlijk ook nog worden 
ingericht als bedrijventerrein. 
 
Daarom is er toch voor gekozen een MER-beoordeling uit te voeren (zie 
verder paragraaf 4.1). In de MER-beoordeling is overigens uitgegaan van 
iets grotere oppervlaktes dan in de Nota Bedrijventerrein aanvankelijk was 
voorzien. 
 
Na de tracékeuze voor de Haak om Leeuwarden is de provincie Fryslân in 
samenwerking met de omliggende gemeenten begin 2007 gestart met de 
integrale gebiedsontwikkeling voor het gehele gebied ten weerszijde van de 
toekomstige Haak. Het gaat daarbij om o.a. de landschappelijke inpassing 
van de Haak en toekomstige ontwikkelingen over een langere periode. Ook 
bij deze studie zullen de milieueffecten in beeld worden gebracht.  
Newtonpark IV wordt daarbij als vaststaand gegeven beschouwd. Wel 
wordt er nog gekeken hoe het resterende gebied richting de Haak (de oor-
spronkelijke 3e fase) kan worden ingericht als bedrijventerrein.  
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2. HUIDIGE SITUATIE 

2.   1. Ruimtelijke structuur 

De gronden waar het Bedrijventerrein Newtonpark IV is voorzien maakten 
oorspronkelijk deel uit van de Middelzee. Vanaf circa 1300 is men begon-
nen met de inpoldering van de Middelzee. Het gebied kent een noord-zuid-
gerichte hoofdstructuur, maar met de inpoldering is ook infrastructuur aan-
gelegd in een oost-west-structuur. Ook nu nog is de openheid van het ge-
bied, dat ooit de Middelzee vormde, duidelijk herkenbaar.  
 
Aan de noordzijde van het plangebied liggen de Bedrijventerreinen New-
tonpark I en Newtonpark II. Aan de overige zijden wordt het plangebied om-
ringd door open agrarische gronden. Aan de zuidzijde ligt de proefboerderij 
Nij Bosma Zathe, met een directe aansluiting op de Newtonweg. Op enige 
afstand van het plangebied bevindt zich verspreide agrarische bebouwing. 
Ditzelfde geldt, met uitzondering van een woning op de hoek van de Bok-
sumerdyk met De Zwette, voor woonbebouwing. De bestaande woonge-
bieden van Leeuwarden en de omringende dorpen liggen op een grote af-
stand van het plangebied.  
 
In het plangebied zelf is geen bebouwing aanwezig. 
De gronden van de eerste fase van Newtonpark IV (ten oosten van de ont-
sluitingsweg die haaks op de Hendrik Algraweg staat) zijn inmiddels opge-
hoogd en bouwrijp gemaakt. De gronden van de tweede fase (westelijk van 
genoemde ontsluitingsweg) zijn op dit moment geheel in gebruik als agra-
risch gebied. Ten westen van het plangebied liggen gronden die in eigen-
dom zijn bij en in gebruik zijn door een biologisch agrarisch bedrijf.  

2.   2. Functionele structuur 

Het gebruik van het plangebied bestond voornamelijk uit agrarische activi-
teiten. De percelen weiland worden beweid en onderhouden door agrariërs 
uit de omgeving. Een gedeelte van de gronden is inmiddels bouwrijp ge-
maakt. 
 
Het Bedrijventerrein Newtonpark IV wordt begrensd door twee wegen, te 
weten de Hendrik Algraweg aan de noordzijde en de Boksumerdyk aan de 
zuidzijde. De Hendrik Algraweg maakt deel uit van de doorgaande route 
van Leeuwarden naar Franeker en Harlingen. De Boksumerdyk is klein-
schaliger van aard. Deze weg heeft een belangrijke landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde voor het omliggende gebied. De spoorlijn tussen 
Leeuwarden, Sneek en Stavoren loopt op ruime afstand ten westen van het 
plangebied (200 - 300 meter). 
 
Het plangebied grenst op enkele plaatsen aan water. Dit betreft ten eerste 
het water De Zwette (ten oosten van het plangebied) dat een belangrijke 
functie als recreatieve vaarweg vervult.  
Ten tweede vormt de, langs de Hendrik Algraweg lopende, watergang de 
Boksumer Zool, de noordgrens van het plangebied.  

Buro Vijn B.V. 
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3. BELEID 

3.   1. Inleiding 

Bij de gemeentelijke beleidsvorming ten aanzien van het onderhavige plan-
gebied moet rekening worden gehouden met het beleid van andere over-
heden. Dit geldt zowel ten aanzien van rijksbeleid als het beleid van de pro-
vincie. Op dit beleidskader wordt hierna nader ingegaan. Vervolgens wordt 
het relevante gemeentelijk beleid belicht.  

3.   2. Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte (formeel in werking sinds 17 januari 2006) is het ruimte-
lijk beleid opgenomen van Nederland tot 2020, met een doorkijk naar 2030.  
Het beleid dat is opgesteld door het rijk is globaal en strategisch. De uit-
werking wordt overgelaten aan provincies en gemeenten. Uitgangspunt van 
de Nota Ruimte is ‘Sterke steden en vitaal platteland’.  
Leeuwarden heeft in deze nota een belangrijke betekenis gekregen in de 
provincie. De stad krijgt daarom financieel-economisch en ruimtelijk-instru-
menteel een gelijke behandeling als van het nationaal stedelijk netwerk 
deel uitmakende steden Groningen en Assen. Ten aanzien van het plange-
bied betekent dit dat de Nota Ruimte mogelijkheden biedt om de ontwikke-
ling van Newtonpark IV mogelijk te maken. 
 
Voor het voorliggende bestemmingsplan wordt er verder vanuit gegaan dat 
zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid past binnen de kaders 
van het rijksbeleid. Er wordt in de toelichting bij dit bestemmingsplan dan 
ook voornamelijk ingegaan op het van kracht zijnde gemeentelijke beleid. 
Voor wat betreft enkele specifieke onderwerpen komt in eerste instantie 
ook het provinciale beleid aan de orde.  

3.   3.  Provinciaal beleid 

Streekplan Fryslân 2007 “Om de kwaliteit fan de romte” 
In het streekplan wordt Leeuwarden omschreven als de historisch en cultu-
rele hoofdstad van Fryslân. Leeuwarden is centraal gelegen in de provincie 
en heeft een stedelijke uitstraling met diverse soorten bedrijvigheid en al-
lerlei (hoog)stedelijke voorzieningen die voor heel Fryslân van betekenis 
zijn. Het is eveneens dé banenmotor van Fryslân: circa 25% van de totale 
Friese werkgelegenheid is in Leeuwarden geconcentreerd. De stad is in het 
streekplan aangemerkt als één van de stedelijke bundelingsgebieden.  
 
Binnen het Streekplan wordt uitgegaan van de aanleg van de Haak, een 
nieuwe westelijke invalsweg en de Noordwesttangent. Hiermee samenhan-
gend ontstaan aan de (zuid)westkant van Leeuwarden mogelijkheden voor 
nieuwe bedrijvigheid in vooral het modern-gemengde segment. De provin-
cie benoemt hiervoor onder andere de uitbreiding van Newtonpark en be-
reidt tevens het opstellen van de ruimtelijke visie voor westelijk Leeuwar-
den voor. In deze visie worden op basis van de gewijzigde ontsluitings-
structuur, ruimtelijke ontwikkelingen nader afgewogen.  

Buro Vijn B.V. 
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Daarbij dient rekening te worden gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en 
de beeldkwaliteit van de nieuwe terreinen. Met name in historische gebie-
den en bij zichtlocaties dienen deze gewaarborgd te worden. Overigens 
wordt Newtonpark IV in de visie reeds als “bestaand” beschouwd. 
 
Met de ontwikkeling van dit bestemmingsplan voor Newtonpark wordt invul-
ling gegeven aan het beleid zoals verwoord in het Streekplan 2007.  
 
Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 
In april 1999 is door Provinciale Staten van Fryslân het Provinciaal Ver-
keer- en Vervoerplan (PVVP) vastgesteld. Duurzaam veilig en het trachten 
de mobiliteit terug te dringen, staan in het plan voorop. In het algemeen 
wordt een voorstel voor een verkeersstructuur gedaan waarin een duur-
zaam veilige verkeerssituatie wordt ontworpen. Daarbij wordt een classifi-
catie van wegen en de daarbijbehorende inrichtingsmaatregelen aangege-
ven.  
 
Op 15 maart 2006 hebben Provinciale Staten het nieuwe PVVP 2006 vast-
gesteld. Dit plan bouwt voort op de ambitie in het PVVP 1999 om de infra-
structuur in Fryslân verder te versterken. Dit wordt gedaan door uitvoering 
van tal van kleine en grote projecten. Sterker dan in het oude PVVP wordt 
in het nieuwe PVVP getracht om, tegen de groei van de mobiliteit in, de 
negatieve gevolgen voor mens en milieu verder terug te dringen. 

3.   4. Gemeentelijk beleid 

Structuurschets Leeuwarden, Open Stad (1995) 
In de Structuurschets Leeuwarden, Open Stad (7 november 1995) is de 
Boksumerpolder, waarin het plangebied is gelegen, aangewezen als ge-
bied voor de ontwikkeling van grootschalige industrie.  
 
Visie Varen onder eigen vlag 2003 
Met de visie “Varen onder eigen vlag” benadrukt de gemeente haar identi-
teit als Friese hoofdstad en centrumstad.  
In nauwe samenhang met die eigen identiteit verwoordt en verbeeldt de 
stadsvisie de ontwikkelingen die moeten waarborgen dat Leeuwarden haar 
positie van Friese hoofdstad en tweede stad van het noorden versterkt, in 
ruimtelijk, economisch en sociaal opzicht. De visie biedt een goede basis 
voor een eenduidige en krachtige positionering van Leeuwarden op (in-
ter)nationale en regionale schaal. De uitgezette koers is vertaald in een 
aantal strategische concepten met de daarbijbehorende programma’s. 
Daarbij is aangegeven welke projecten direct of indirect van belang zijn 
voor de realisatie daarvan. De ontwikkeling van hoogwaardige en gemeng-
de bedrijventerreinen zoals Newtonpark IV is één van de uitvoeringsprojec-
ten waarop de visie is gericht.  
 

Buro Vijn B.V. 
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Nota Bedrijventerreinen ontwikkelingskader 2005-2015 
In de nota “Bedrijventerreinen ontwikkelingskader 2005-2015” is het beleid 
dat de gemeente voert ten aanzien van haar bedrijventerreinen omschre-
ven. De provincie Fryslân richt haar beleid voor bedrijventerreinen op de 
volgende thema’s:  
 voldoende aanbod van bedrijventerreinen in hectares, en in voldoende 

kwaliteit voor specifieke segmenten; 
 het juiste terrein op de juiste plaats; 
 het juiste bedrijf op het juiste terrein; 
 hoge kwaliteit van bestaande en nieuw te plannen terreinen; 
 behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. 

 
Leeuwarden wordt door de provincie als een belangrijke stad gezien om 
bedrijven te vestigen en wordt door de provincie gestimuleerd om dit doel 
te bereiken. Hiervoor zijn inmiddels convenanten afgesloten tussen ge-
meente en provincie in stedelijk en in Westergoverband. Leeuwarden be-
schikt momenteel over vijf bedrijventerreinen; Leeuwarden - Oost, Leeu-
warden - West, De Hemrik, Newtonpark I en II en Businesspark fase I-III. 
Alleen op de terreinen van de Hemrik en het Businesspark Leeuwarden fa-
se II en III is nog uitgeefbare grond beschikbaar.  
 
De verschillende terreinen huisvesten verschillende typen van bedrijven. 
Newtonpark I en II zijn bedoeld voor bedrijven in de zwaardere milieucate-
gorieën. Het accent van Newtonpark 1 ligt op recyclingbedrijven en bij 
Newtonpark II op de productie en distributie. Toch herbergt Leeuwarden 
overwegend lichtere milieucategorieën van bedrijvigheid. De aard van de 
huidige bedrijventerreinen is overwegend klassiek-gemengd. Daarnaast 
kennen de bedrijven een gespreid karakter over alle sectoren van de eco-
nomie. 
 
Newtonpark IV richt zich meer op de zogenaamde modern-gemengde be-
drijven. Een modern-gemengd bedrijventerrein is een terrein waarop bijna 
alle soorten bedrijven zich kunnen vestigen. Onder voorwaarden zal ook 
ruimte worden geboden aan bedrijven in de sfeer van dienstverlening. 
Hierbij wordt gedacht aan lichte productie, transport, groothandel en ABC- 
functies (auto’s, boten, caravans en dergelijke) met, mits ondergeschikt, 
bijbehorende kantoren. Detailhandel is in principe niet toegestaan, met uit-
zondering van showrooms.  
De eerste fase bestaat uit een oppervlak van 15 ha, de tweede fase beslaat 
nog eens een oppervlak van 11,5 ha. Om tekorten uitgeefbaar bedrijventer-
rein voor de toekomst te voorkomen dient Newtonpark IV snel te worden 
ontwikkeld.  
 
Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2007 
De Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2007 (op 25 juni 2007 vastge-
steld door de gemeenteraad) betreft een actualisering van het detailhan-
delsbeleid dat door de gemeente wordt gevoerd. De visie beschrijft de wijze 
waarop de gemeente wil omgaan met onder andere de vestiging van de-
tailhandel in Leeuwarden.  

Buro Vijn B.V. 
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De vestiging van perifere detailhandel (PDV) op bedrijventerreinen is alleen 
via vrijstelling mogelijk. In de visie is voor de westkant van de stad expliciet 
een zone aangeduid voor de vestiging van traditionele pdv, waarop het vrij-
stellingenbeleid van toepassing is. Dit wordt ook verwerkt in de correctieve 
herziening van het bestemmingsplan Businesspark - FEC. Over het nieuw 
te ontwikkelen bedrijventerrein Newtonpark IV wordt in de visie niet ge-
sproken.  
Om versnippering te voorkomen en mede gelet op de huidige be-
schikbare vestigingsmogelijkheden, met daarbij de focus op de toekomstige 
ontwikkeling van (traditionele) PDV in De Zuidlanden, ziet de gemeente 
geen aanleiding om alsnog detailhandel op bedrijventerrein Newtonpark IV 
toe te staan. 
 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 
Ten aanzien van de verkeersstructuur is het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan (GVVP) vastgesteld (10 februari 2003). Hierin zijn ook de uit-
gangspunten van het Duurzaam Veilig Verkeersbeleid van de gemeente 
opgenomen. Het doel van het GVVP is om meer duidelijkheid en uni-
formiteit in de inrichting van het wegennet te creëren. Een doelmatig, veilig 
en duurzaam verkeers- en vervoersysteem draagt bij aan het economisch, 
ruimtelijk, sociaal en cultureel functioneren van Leeuwarden. Ten behoeve 
hiervan is een onderverdeling van wegen in verkeersgebieden en in ver-
blijfsgebieden gemaakt. Er is een driedeling gemaakt in de autostructuur in 
de stad. Het gaat om een externe verdeelring, een stadsring en een bin-
nenring. De verbinding tussen deze ringen wordt gelegd door invalswegen 
en radialen.  
 
Voor het plangebied is het volgende van belang. De Haak om Leeuwarden, 
die deel zal uitmaken van de externe verdeelring, zal langs het plangebied 
gaan lopen. Door de aanleg van de Haak kan het verkeer al buiten de stad 
worden verdeeld over de juiste routes, zodat het stedelijke wegennet niet 
meer onnodig wordt belast. De Haak zal dan ook een doorgaande ver-
keersfunctie vervullen. Tot die tijd wordt deze doorgaande verkeersfunctie 
vervuld door de Hendrik Algraweg. Deze weg is daarom in het GVVP ook 
aangewezen als een “Verzamelweg”. Dit geldt ook voor de hoofdontslui-
tingsroute van (de eerste twee fasen van) het bedrijventerrein zelf. 
Tenslotte wordt in het GVVP ingegaan op het thema vervoersmanagement. 
Bedrijven en instellingen in de binnenstad of aan een stadsas met meer 
dan 50 medewerkers én alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers, 
dienen te beschikken over een recent vervoerplan (niet ouder dan 5 jaar). 
Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan voor Newtonpark IV 
past binnen het GVVP van Leeuwarden. 
 
Windmolenbeleid gemeente Leeuwarden 
Op 11 februari 2002 is het Windmolenbeleid gemeente Leeuwarden vast-
gesteld, waarbij de mogelijkheden voor solitaire windmolens en een wind-
molencluster per bedrijventerrein zijn vastgelegd.  
Deze beleidsnotitie volgt de Beleidsnotitie Windturbines van 1996 op en 
sluit aan bij het meest recente provinciale beleid (Windstreek 2000) op dit 
gebied.  
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Aansluitend bij het provinciale beleid worden solitaire windmolens en clus-
ters van windmolens alleen op of aansluitend bij bedrijventerreinen toege-
staan. De plaatsing ervan mag niet ten koste gaan van ruimte voor bedrijfs-
vestigingen.  
Akoestisch onderzoek moet aantonen dat voldaan kan worden aan de ge-
luidsvoorwaarden in het geval van geluidszones en/of bedrijfswoningen. 
Bovendien mogen omringende bedrijven niet worden belemmerd door de 
plaatsing van een turbine. Verder mogen windmolens de radarwerking van 
het vliegveld niet belemmeren. 
Om de ruimtelijke inpasbaarheid te toetsen, wordt gekeken naar: 
 de betekenis van de molen(s) voor het stadsbeeld dan wel het land-

schapsbeeld als geheel; 
 de visuele hinder voor woningbouw of het kwetsbare buitengebied; 
 de inpasbaarheid op microniveau. 

 
Op basis van het windmolenbeleid is onderzocht of er op het Newtonpark 
IV ruimte is voor een opschalingscluster (= een cluster waarbij de helft van 
de molens ter vervanging van bestaande solitaire molens dient). De con-
clusie hiervan is dat dit niet het geval is. De huidige beperkingen vanwege 
mogelijke verstoring van de radar van de vliegbasis Leeuwarden hebben 
hierbij de doorslag gegeven.  
 
Het plaatsen van solitaire molens op het bedrijventerrein moet niet worden 
uitgesloten. Indien deze windmolens passend zijn in de inrichting van het 
terrein, kunnen deze worden gerealiseerd.  
 
In 2006 is het gemeentelijk windmolenbeleid herzien. Deze herziening had 
te maken met het wegvallen van het geluidscriterium en had in die zin al-
leen betrekking op geluidszoneringsplichtige bedrijventerreinen. Newton-
park IV is geen zoneplichtig bedrijventerrein. 
Wel wordt in het herziene windmolenbeleid geconcludeerd dat alle westelij-
ke bedrijventerreinen nu te maken hebben met de nieuwe ICAO-richtlijnen 
van het Ministerie van Defensie voor een obstakelvrije zone rond de Vlieg-
basis Leeuwarden. Deze richtlijnen zullen worden omgezet in formele wet-
geving. 
Dit legt tamelijk vergaande beperkingen op voor de vestiging van windmo-
lens op bedrijventerrein Newtonpark IV.   
 
Verder is de ruimte voor windmolens op Newtonpark IV afhankelijk van de 
bouw van windmolens op de bedrijventerreinen Newtonpark I en II. Voor 
deze terreinen wordt gewerkt aan een plan voor 8 molens. De provincie 
heeft ambtelijk laten weten dat de bouw van maximaal 10 windmolens op 
Newtonpark I en II (8 nieuwe molens samen met 2 bestaande molens) be-
tekent dat op Newtonpark IV geen windmolens meer worden toegestaan. 
Het provinciaal windmolenbeleid spreekt expliciet over maximaal 10 wind-
molens per bedrijventerrein. Dit geldt zowel voor De Hemrik als voor de 
Newtonparken. Voor Newtonpark I en II is dit aantal bij hoge uitzondering 
verhoogd naar 12. Daarvoor lopen inmiddels concrete plannen.  
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Op basis van het huidige windmolenbeleid van de provincie mogen er dus 
geen windmolens meer worden gebouwd op Newtonpark IV.  
 
Wanneer het provinciaal beleid het alsnog toelaat of wanneer de initiatie-
ven op Newtonpark I en II niet doorgaan, dient het bestemmingsplan voor 
Newtonpark IV daarop te kunnen inspelen. 
 
Reclamebeleid “De reclame geordend” 
Het reclamebeleid van de gemeente Leeuwarden is neergelegd in de noti-
tie De reclame geordend (vastgesteld 1999). Dit is in het voorliggende be-
stemmingsplan van belang voor het plaatsen van diverse reclameobjecten. 
Bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van 
dergelijke bouwwerken speelt onder andere de verkeersveiligheid een be-
langrijke rol. 
 
Duurzaamheidsplan Leeuwarden 2006 - 2009 “Een sprong verder” 
In het Duurzaamheidsplan Leeuwarden (2006) worden de diverse aspecten 
aangegeven waar duurzaamheid in Leeuwarden betrekking op heeft.  
 
Het duurzaamheidsbeleid in Leeuwarden rust op drie pijlers: 
 de sociale pijler: duurzaam handelen; 
 de fysieke pijler: duurzaam inrichten; 
 de economische pijler: duurzaam ondernemen. 

 
De gemeente wil de komende beleidsperiode veel bereiken. De voorgeno-
men prestaties zijn verdeeld over reguliere en stimulerende taken.  
De wettelijk verplichte taken vormen de hoofdmoot van de gemeentelijke 
inspanningen.  
De stimulerende taken bieden vervolgens een kwaliteitsimpuls voor het 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente: een versterking van integraal wer-
ken, een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de economische en toe-
ristische potentie van Leeuwarden. 
In de beleidsperiode ligt het zwaartepunt van de inspanningen van de ge-
meente op: 
 
1. de Blauwe Diamant; 
2. klimaatprojecten voor woningbouw en bedrijven; 
3. accenten afvalscheiding; 
4. professionalisering van de vergunningverlening en handhaving; 
5. stimulering bodemsanering op eigen terrein (bedrijvenregeling); 
6. luchtkwaliteitsbeleid, stimulering alternatieve brandstoffen; 
7. wijk en milieu; 
8. netwerk duurzaamheid. 
 
Bij de inrichting van Newtonpark IV zal zoveel mogelijk met bovenstaande 
punten rekening worden gehouden. 
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3.   5. Trajectnota / MER Haak om Leeuwarden 

Op 13 november 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een 
standpunt ingenomen over het project Haak om Leeuwarden. De minister 
kiest daarin voor het Midden-oost alternatief, met een aquaduct onder het 
Van Harinxmakanaal en een kruising van het spoor naar Heerenveen bo-
venlangs. De projectplanning is dat het project in de periode 2009 - 2015 
wordt gerealiseerd. Hierbinnen is het traject van Hemriksein naar de aan-
sluiting Westelijke Invalsweg gepland in de periode 2009 - 2012. De geko-
zen Midden-oost-variant zal 200 - 300 meter vanaf de tweede fase van 
Newtonpark IV worden gesitueerd. Vanwege de nieuwe ruimtelijke situatie 
die gaat ontstaan na aanleg van de Haak wordt voorlopig afgezien van de 
eerder geplande derde fase. Het bestemmingsplan Newtonpark IV wordt 
beperkt tot aanleg van de fases 1 en 2, met in totaal een oppervlakte van 
26,5 ha. 
  
In een later stadium zal het overgangsgebied tussen het bedrijventerrein en 
de snelweg ruimtelijk worden uitgewerkt. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

4.   1. MER-beoordeling 

Hoewel binnen de gestelde eisen een MER-beoordeling niet noodzakelijk 
is, heeft de gemeente in het kader van een zorgvuldige planvorming een 
MER-beoordeling laten uitvoeren (zie ook paragraaf 1.4.).  
Het betreffende document is opgenomen in bijlage 1.  
Slotconclusie van het document is dat er geen bijzondere omstandigheden 
zijn waardoor er belangrijke milieugevolgen worden verwacht. Er zijn daar-
om inhoudelijk gezien geen redenen waarom toepassing van een milieu-
effectrapportage moet worden overwogen.  

4.   2. Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, met als doel om het (Euro-
pese) archeologisch erfgoed veilig te stellen. Inmiddels is er de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (in werking getreden per 27 november 
2007), om ook op nationaal niveau de archeologie te verankeren.  
Voor de ruimtelijke ordening geldt dat bij de voorbereiding van bestem-
mingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) 
aanwezigheid van archeologische waarden en dat een beschermende re-
geling moet worden opgenomen ten aanzien van die archeologische waar-
den.  
 
De provincie Fryslân heeft de Friese Archeologische Monumenten Kaart 
Extra (FAMKE) opgesteld. Op deze kaart zijn zowel de aanwezige archeo-
logische monumenten als de te verwachten archeologische waarden aan-
gegeven. Er wordt op deze kaart voor zowel de Steentijd-Bronstijd als voor 
de IJzertijd-Middeleeuwen een advies gegeven. 
 
Voor het plangebied geeft de kaart voor de Steentijd-Bronstijd aan dat ar-
cheologisch onderzoek niet noodzakelijk is.  
Ten aanzien van de IJzertijd-Middeleeuwen geeft de kaart aan dat een kar-
terend onderzoek 2 noodzakelijk is. Dit betekent dat bij ingrepen met een 
groter oppervlak dan 2500 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk 
is. Het onderzoek moet bestaat uit zes boringen per hectare, met een mi-
nimum van zes boringen per plan, waarbij duidelijk wordt of er vindplaatsen 
in het plangebied aanwezig zijn. 
 
Een dergelijk onderzoek is verricht. Hieruit blijkt dat er geen aanleiding is 
tot het adviseren van beschermde en/of beperkende maatregelen of arche-
ologisch vervolgonderzoek. Er zijn geen archeologische indicatoren aan-
getroffen in de onderzochte grondlagen. Ditzelfde geldt voor de bouwvoor. 
De conclusies van het archeologisch onderzoeksrapport zijn opgenomen in 
bijlage 2. 
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4.   3. Ecologie 

Op grond van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet is bij 
elk ruimtelijk plan inzicht nodig in de mogelijke effecten van het plan op de 
aanwezige ecologische waarden. 
  
Ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de Haak om Leeuwarden en 
Leeuwarden - Zuid zijn diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd waar 
Newtonpark IV destijds nog deel van uitmaakte. Ten aanzien van het plan-
gebied kan worden gesteld dat de onderzoeken die in 2003 en 2006 zijn 
uitgevoerd, nog voldoende actueel kunnen worden geacht om de ecologi-
sche situatie in het plangebied te beoordelen. Een aanvullend onderzoek 
wordt niet nodig geacht.  
Het vogelonderzoek dat is gedaan in het kader van de Tracé-nota/MER 
N31 (5 januari 2006) kan als basis dienen voor de ecologische beoordeling 
van Newtonpark IV. Daarnaast is in 2003 een onderzoek uitgevoerd naar 
de visstand1) in het gebied. Hieruit blijkt dat geen bijzondere vissoorten 
voorkomen en dat de aanwezige soorten volop aanwezig zijn.  
 
Conclusie van de verrichte onderzoeken is dat er in het plangebied geen 
zwaar beschermde diersoorten voorkomen (geen amfibieën of vissoorten 
die vallen onder de zware bescherming van de Flora- en faunawet). Ook in 
de notitie in het kader van de MER-beoordelingsplicht is deze conclusie ge-
trokken. De inrichting van het gebied heeft geen belangrijke nadelige ge-
volgen voor de natuur.  
Er zullen bovendien compenserende / mitigerende maatregelen worden ge-
troffen waardoor het waterleven in het plangebied naar verwachting in kwa-
liteit zal toenemen. 
 
Voor een aantal in het rapport uit 2003 genoemde soorten wordt aanbevo-
len ontheffing aan te vragen. In verband met de inwerkingtreding van de 
AMvB “Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten” (februari 
2005) is het genoemde rapport in 2006 aangevuld2). Hierin wordt gecon-
cludeerd dat de in het plangebied voorkomende Zwanebloem is vrijgesteld 
van de ontheffingsplicht. Andere beschermde plantensoorten komen niet 
voor.  
Ook zijn in het gebied geen zoogdiersoorten aangetroffen waarvoor onthef-
fing moet worden aangevraagd, dan wel waarvoor het werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode is vereist. 
In het plangebied komen alleen algemeen voorkomende amfibieën voor, 
die op basis van de zojuist genoemde AMvB zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht. 
Verder worden er in het plangebied geen zeldzame en wettelijke be-
schermde ongewervelde dieren verwacht. 
 

                                                 
1)  Ecologisch onderzoek toekomstig bedrijventerrein Newtonpark IV (gemeente 

Leeuwarden), Oranjewoud, juli 2003. 
2) Oranjewoud, juni 2006.   
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Omdat voor vogels geen ontheffing aangevraagd kan worden en er wel 
weidevogels voorkomen, dient bij het vervolg van de werkzaamheden re-
kening te worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels. Hier-
voor dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten, om te 
voorkomen dat er verstoring optreedt. Het broedseizoen duurt van half 
maart tot half juli. Na aanvang van de werkzaamheden zal de verstoring in 
het gebied zo groot zijn dat hier geen vogels meer zullen gaan broeden. 
Het aantal weidevogels is overigens niet groot. Het plangebied van fase 1 
is geen belangrijk weidevogelgebied. Wel grenst fase 2 van Newtonpark IV 
aan een goed weidevogelgebied.  
Daarom zal het plan aan de westzijde (tijdelijk, tot na de aanleg van de 
Haak om Leeuwarden) worden afgeschermd door middel van een met gras 
begroeide aarden wal.  
 
Tenslotte is de algemeen geldende zorgplicht op basis van de Flora- en 
faunawet steeds van toepassing. 

4.   4. Water 

Water wordt steeds belangrijker in de ruimtelijke ordening. Op rijksniveau 
krijgt water dan ook een steeds prominentere plek. Essentie van het rijks-
beleid op het gebied van water is dat het water meer leidend moet zijn in de 
keuzes en plannen die op het gebied van ruimtelijke ordening worden ge-
maakt. In het kader daarvan wordt nu in ieder bestemmingsplan ook reke-
ning gehouden met water.  
 
In het kader van bouwrijp maken van het gebied Newtonpark IV heeft de 
gemeente overleg gehad met Wetterskip Fryslân betreffende de inrichting 
van het gebied.  
Zoals het ontwerp er nu ligt is er voldoende wateroppervlak binnen het ge-
bied aanwezig. Wel zorgt de aanleg van het industriegebied, door een toe-
name van het verhard oppervlak, voor een snellere waterafvoer via de wa-
tergangen. Binnen het plangebied kan zich een stijging van de waterstand 
voordoen van maximaal 1 meter; deze stijging geeft binnen het plangebied 
geen problemen. Wel kan deze stijging in de aanliggende gebieden over-
last veroorzaken.  
Om dit te voorkomen zullen er wellicht aanpassingen moeten worden ge-
daan buiten het plangebied. Met het waterschap is afgesproken dat de ge-
meente een inventarisatie in het veld zal houden van de bestaande duikers, 
watergangen, stuwen enz., waarna vervolgens een nieuwe berekening kan 
worden gemaakt. Door Grontmij zijn de hydrologische uitgangspunten voor 
het plangebied in beeld gebracht. Verwezen wordt naar bijlage 3 bij deze 
toelichting. 
Conclusie is dat het ontwerp van Newtonpark IV gehandhaafd kan blijven 
maar dat er voorzieningen zullen moeten worden getroffen buiten het plan-
gebied. 
Verder wordt in de MER-beoordeling aangegeven dat geen belangrijke ne-
gatieve effecten op het oppervlaktewater worden verwacht. 
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4.   5. Zonering bedrijventerrein 

Ten behoeve van milieuzonering is door de VNG een bedrijvenlijst3) opge-
steld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhan-
kelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder 
kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent 
de lijst aan de bedrijven een categorie toe.  
Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 
6, met bijbehorende minimale afstanden tot woongebieden. Gezien de af-
stand van het plangebied tot de dichtstbijzijnde woongebieden, kan op 
Newtonpark IV betrekkelijk zware, milieubelastende bedrijvigheid worden 
toegestaan. Echter gelet op omringende functies, waaronder een woning 
en proefboerderij Nij Bosmazathe, zal er in de uitwerking van de bestem-
ming “Bedrijventerrein” een zekere zonering moeten worden aangehouden. 
Dit betekent dat bedrijven in de categorie 1 tot en met 4.2. zijn toegestaan. 
Ten zuiden van het plangebied wordt in de toekomst een extensieve ont-
wikkeling van recreatie, natuur en wonen nagestreefd. In dit gebied is de 
eerder genoemde proefboerderij aanwezig en zal op de huidige locatie ge-
vestigd blijven. Het milieueffect naar deze zijde dient daarom beperkt te 
worden.  
 
Aan de oostkant van het bedrijventerrein loopt De Zwette als belangrijke 
recreatieve verbinding. In de toekomst zal in de strook langs De Zwette de 
ontwikkeling van natuur/ecologie en (natuur)recreatie voorop staan. Als ge-
volg daarvan is het van belang dat zich ook aan deze zijde geen bedrijven 
vestigen die een negatief milieu-effect op de omgeving uitoefenen. Boven-
dien is ten zuidoosten van het plangebied een woning aanwezig. Het mili-
eueffect dient daarom in principe langs de gehele oostelijke rand van De 
Zwette beperkt te worden. 
In de rest van het plangebied is geen zonering nodig, zodat hier bedrijven 
uit de categorieën 1 tot en met 4.2. kunnen worden toegestaan. Hier zal, 
met name langs de wegen, een zonering plaatsvinden op basis van beeld-
kwaliteit (zie paragraaf 5.6.) en niet op basis van milieuhinder.  

4.   6. Geluid 

Op het bedrijventerrein Newtonpark IV zijn geen geluidgevoelige functies 
toegestaan.  
Dit houdt in dat er geen beperking nodig is van de hoogte van het geluidni-
veau in het plangebied door verkeerslawaai, industrielawaai en/of vlieg-
tuiglawaai uit de omgeving. 
Om al te zware belasting van het terrein naar de omgeving te voorkomen, 
zijn ook geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen toegestaan. Dit zijn in-
richtingen waarvoor ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van 
vestiging een geluidszone moet worden vastgesteld (‘grote lawaaimakers’).  
Het gebied is wel gelegen binnen de geluidszone van het Industrieterrein 
Leeuwarden - West. Dit brengt echter geen belemmeringen met zich mee, 
omdat er geen geluidgevoelige functies worden voorzien in het plangebied.  

                                                 
3)  Bedrijven en milieuzonering, VNG, 2007. 
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Tenslotte wordt de bedrijvigheid op het terrein zodanig ingedeeld dat over-
last van de bedrijven naar andere functies in de directe omgeving (zoals de 
woning en de proefboerderij) wordt tegengegaan. 

4.   7. Bodem 

Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de milieuhy-
giënische bodemkwaliteit in het plangebied4). In de grond en het grondwa-
ter zijn plaatselijk verontreinigende stoffen in (zeer) licht verhoogde gehal-
ten aangetoond. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de bo-
demkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het 
voorliggende bestemmingsplan. 

4.   8. Luchtkwaliteit 

Als gevolg van gewijzigde Europese regelgeving op het gebied van lucht-
kwaliteit is in Nederland in 2001 het Besluit luchtkwaliteit van kracht gewor-
den, dat in 2005 is herzien. Doel van het Besluit Luchtkwaliteit was het be-
schermen van mens en milieu tegen negatieve effecten van luchtverontrei-
niging. 
Inmiddels is, per 15 november 2007, het Besluit Luchtkwaliteit vervangen 
door de Wet luchtkwaliteit, die onderdeel is geworden van de Wet milieu-
beheer. Deze wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de 
volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van lucht-
verontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren 
voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese 
grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
 
Voor het plangebied is met name de bijdrage van het wegverkeer en de 
verkeersaantrekkende werking van het nieuwe bedrijventerrein van belang 
in het kader van de luchtkwaliteit. Gelet op de aard van de toegestane be-
drijvigheid zal de bijdrage van de bedrijven relatief gering zijn. Bovendien 
wordt de uitstoot van de bedrijven mede geregeld via de milieuwet- en re-
gelgeving. 
 
Voor de toets op het gebied van de luchtkwaliteit is in de eerste plaats ge-
bruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld in het kader van de Tra-
jectnota/MER voor de Haak om Leeuwarden (2004 / 2005).  
Daaruit blijkt dat de Newtonweg ook voor zwevende deeltjes (fijn stof) in 
het referentiejaar 2002 onder de drempelwaarde blijft. Volgens de inge-
voerde verkeersprognoses zullen ook tot in 2020 de drempelwaarden op de 
Newtonweg niet overschreden worden. 
Voor het plangebied van Newtonpark IV, op een afstand van meer dan 300 
meter van de Newtonweg is geconcludeerd dat het Besluit Luchtkwaliteit 
derhalve geen consequenties heeft (zie Aspectrapport Luchtemissie, Tra-
jectnota / MER Rijksweg 31 Leeuwarden, M+P.HRC.03.1.1, november 
2004). 
 

                                                 
4)  Grontmij, 2007 
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Verder zijn specifiek voor het onderhavige bestemmingsplan en Zwettepark 
Noord, in het kader van de MER-beoordeling, de aspecten verkeer, geluid 
en luchtkwaliteit onderzocht5). Daartoe zijn verkeersintensiteiten van zowel 
de huidige situatie (situatie 2007) als voor de toekomstige situatie vlak voor 
(2012) en na de aanleg van de Haak om Leeuwarden (2020) berekend.  
Hierbij is een vergelijking gemaakt met de verkeersintensiteiten van het 
MER De Zuidlanden. De nieuw berekende intensiteiten zijn minder hoog 
dan de in het kader van het MER De Zuidlanden berekende intensiteiten. 
 
In het rapport wordt ten aanzien van de luchtkwaliteit aangegeven dat noch 
in 2007/2012, noch in 2020 de toetsingswaarden worden overschreden.  
De achtergrondconcentraties in Leeuwarden zijn dusdanig laag dat de con-
centraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) binnen de normen blijven. 
Dit geeft dan ook geen aanleiding de overige in het Besluit Luchtkwaliteit 
(2005) genoemde stoffen nader te onderzoeken. 
 
Zoals aangegeven is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vervangen door de 
Wet Luchtkwaliteit. De Wet Luchtkwaliteit voorziet onder meer in een ge-
biedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor 
een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet Luchtkwaliteit geen belemme-
ring voor ruimtelijke ontwikkeling als: 
- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt; 
- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatrege-

len of in het NSL; 
- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-

niging. 
 
In het geval van het onderhavige bestemmingsplan kan worden geconclu-
deerd dat het hier gaat om een project waarbij geen sprake is van een 
feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde (in het 
hierboven genoemde rapport is immers aangegeven dat de 
achtergrondconcentraties in Leeuwarden zijn dusdanig laag zijn dat de 
concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) binnen de normen 

lijven).  

                                                

b 
Hiermee voldoet het bestemmingplan aan de Wet luchtkwaliteit en zijn er 
op het gebied van luchtkwaliteit geen belemmeringen te verwachten. 

 
5)  DHV B.V., Beoordeling Newtonpark IV en Zwettepark Noord, Dossier B1025-01-

001, 28 augustus 2007 
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4.   9. Externe veiligheid 

Ten aanzien van het plangebied moet ook gekeken worden naar de veilig-
heidsaspecten, met name op basis van het eind 2004 in werking getreden 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). 
 
In het externe veiligheidsbeleid staat de bescherming van individuen tegen 
de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen 
centraal. Het plaatsgebonden risico (PR) van een bepaalde activiteit is de 
kans per jaar op een bepaalde plaats, dat een continu daar aanwezig ge-
dacht persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een 
mogelijk ongeluk met die activiteit. De grenswaarde voor het PR is 10–6.  
Deze grenswaarde is plaatsgebonden en op een kaart aan te geven. Plaat-
sen met eenzelfde risico worden in de vorm van risico-contouren aangege-
ven. Met een norm voor het plaatsgebonden risico wordt voorkomen dat er 
te dicht bij woonwijken, of andere plaatsen waar veel mensen aanwezig 
zijn, activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. 
 
Daarnaast bestaat het begrip “groepsrisico”. Het groepsrisico is de kans 
per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden als gevolg 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De normstelling voor het groepsri-
sico heeft niet de status van een grenswaarde, maar van een oriënterende 
waarde. 
 
- Risicovolle inrichtingen - 
 
Binnen of nabij het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan zijn 
geen functies aanwezig die op grond van het BEVI als gevaarzettende 
functies zijn/kunnen worden aangemerkt. Gelet op het voorgaande kan ge-
steld worden dat er vanuit een oogpunt van externe veiligheid in het voor-
liggende bestemmingsplan geen belemmeringen te verwachten zijn.  
Het bestemmingsplan staat onder voorwaarden de vestiging van risicovolle 
inrichtingen toe. Gedacht kan worden aan het plaatsen van een ammoniak-
koelinstallatie bij een bedrijf. Bedrijventerrein Newtonpark IV is de aange-
wezen locatie binnen Leeuwarden voor de, weliswaar onder voorwaarden, 
vestiging van risicovolle inrichtingen, aangezien dit een bedrijventerrein is 
waar geen bedrijfswoningen, geen kantoren en geen detailhandelsvestigin-
gen worden toegestaan en er dus geen plaatsen zullen zijn waar zich op 
hetzelfde tijdstip veel mensen bevinden. Hierdoor blijft het risico beperkt. 
 
Bij de vestiging van een dergelijke risicovolle inrichting zal worden getoetst 
aan de normen van het BEVI. Belangrijke voorwaarde is dat andere bedrij-
ven door de vestiging niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. De risico-
contour zal dus op de eigen kavel moeten worden “opgevangen”. 
 
- Routering gevaarlijke stoffen - 
In en rondom het plangebied is geen routering van gevaarlijke stoffen gele-
gen die beperkingen oplegt voor voorzieningen in het plangebied.  
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- Buisleidingen - 
In of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen buisleidingen 
aanwezig die relevant zijn voor het bestemmingsplan. 

4.   10. Belemmeringen 

- Hoogspanningsleiding -  
 
Het plangebied wordt doorkruist door een 110 kV-hoogspanningsleiding. 
Deze hoogspanningsleiding wordt in zijn geheel met 5 meter omhoogge-
bracht, zodat er meer ruimte ontstaat voor bebouwing en verkeer en dus de 
bruikbaarheid van het terrein wordt vergroot. Binnen het tracé van de 
hoogspanningsleiding dient rekening te worden gehouden met het veilig en 
doelmatig functioneren van de leiding. 
Voor het bouwen en het planten van hoge bomen binnen het tracé van de 
leiding is advies van de leidingbeheerder (i.c. NUON) noodzakelijk. 
 
- Beheerszone De Zwette - 
 
Voor de zone aangrenzend aan De Zwette, met een breedte van 10 m, is 
de Vaarwegenverordening Friesland van toepassing. Dat betekent dat voor 
bouw- en andere activiteiten die plaatsvinden binnen deze zone, ontheffing 
op grond van deze verordening vereist is. 
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5. PLANUITGANGSPUNTEN 

5.   1. Aanleiding 

De aanleiding voor dit bestemmingsplan ligt voor een belangrijk deel in het 
feit dat er op dit moment in Leeuwarden nagenoeg geen bedrijfsgrond meer 
beschikbaar is om uit te geven. Leeuwarden beschikt op dit moment over 
vijf bedrijventerreinen: Leeuwarden - Oost, Leeuwarden - West, De Hemrik, 
Newtonpark I en II en Businesspark. Drie daarvan zijn al volledig uitgege-
ven en ook de overige twee terreinen (De Hemrik en Businesspark) zijn al 
(groten)deels uitgegeven. Met name de aanleg van nieuwe modern-ge-
mengde bedrijventerreinen6) is op korte termijn noodzakelijk. Besloten is 
daarom de volgende fase van Newtonpark te ontwikkelen. Vanwege hin-
dernissen ten aanzien van de ontsluiting van Newtonpark III, is besloten om 
Newtonpark IV als derde fase te ontwikkelen.  
 
Het terrein zal worden ingevuld met bedrijven uit het modern-gemengd 
segment. In de Structuurschets Leeuwarden, Open Stad is de Boksumer-
polder, waarin het plangebied is gelegen, aangewezen als gebied voor de 
ontwikkeling van grootschalige industrie. De vestiging van bedrijven in het 
segment modern-gemengd op Newtonpark IV is onderdeel van dit profiel. 
De te vestigen bedrijven op het terrein Newtonpark IV moeten een regio-
naal stuwende werkgelegenheid opleveren. Via de gronduitgiftevoorwaar-
den zal dit worden geregeld. 
 
Het bedrijventerrein zal gefaseerd worden uitgegeven. De eerste fase van 
het terrein is in 2007/2008 ontwikkeld, de tweede fase van het terrein wordt 
in 2009 uitgegeven. Als beide fasen zijn uitgegeven, wordt gestart met de 
ontwikkeling van bedrijventerrein Zwettepark Noord in 2009/2010. 

5.   2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland 

In 2007 is, in samenwerking met de provincie Fryslân en de buurgemeen-
ten Menaldumadeel en Littenseradiel, gestart met de gebiedsontwikkeling 
Nieuw Stroomland. Een belangrijke pijler daarin wordt ‘duurzame energie’. 
De gebiedsontwikkeling is momenteel nog in de conceptuele fase. Vooruit-
lopend op de nadere uitwerking van dit concept wordt een gedeelte van 
bedrijventerrein Newtonpark IV bij de kavelverkoop gereserveerd voor be-
drijven op het gebied van duurzaamheid en energie. De kavels langs de 
zuidelijke rand, grenzend aan proefboerderij Nij Bosmazathe, zullen hier-
voor worden gereserveerd. Ook in het kader van het uit te voeren parkma-
nagement zullen aspecten van energie en duurzaamheid concreet worden 
vastgelegd. 
 

                                                 
6)  Een modern-gemengd bedrijventerrein is een terrein waarop bijna alle soorten be-

drijven zich kunnen vestigen. Onder voorwaarden zal ook ruimte worden geboden 
aan bedrijven in de sfeer van dienstverlening. Detailhandel is in principe niet toe-
gestaan, met uitzondering van showrooms. 
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5.   3. Ontsluiting 

De situering en de inrichting van het bedrijventerrein moeten aansluiten bij 
de kenmerken van het gebied, waar vroeger de Middelzee lag (hoofd-
structuur in noord-zuid-richting onderbroken door west-oost-gerichte tus-
senruimtes). De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein is in principe een 
noord-zuid-ontsluiting vanaf de Hendrik Algraweg. De bedrijfskavels zullen 
niet op de hoofdontsluiting worden aangesloten maar via onderschikte we-
gen ontsloten moeten worden op de hoofdontsluiting.  
 
Van de Boksumerdyk zal een langzaamverkeersroute worden gemaakt. 
Om deze langzaamverkeersroute in oostelijke richting door te kunnen trek-
ken, zal de huidige brug over De Zwette worden vervangen door een fiets-
brug. Inmiddels is de aanleg van het fietspad vanaf de Boksumerdyk, via 
Newtonpark IV, gerealiseerd.  
 
In oostelijke richting wordt een ontsluiting gerealiseerd ten behoeve van het 
nog te realiseren bedrijventerrein Zwettepark-Noord. De hoofdontsluiting 
van Zwettepark - Noord wordt aangesloten op de hoofdontsluiting van New-
tonpark IV. Vooruitlopend op de aanleg van Zwettepark-Noord is de brug 
die dit terrein moet ontsluiten, alvast aangelegd. 
Op termijn wordt een tweede (calamiteiten)ontsluiting op de Hendrik Algra-
weg gerealiseerd, na het gereedkomen van de Haak om Leeuwarden.  
 
Het is op dit moment nog niet exact duidelijk wat de functie van de Hendrik 
Algraweg wordt na het gereedkomen van de Haak om Leeuwarden. Het 
oostelijk gedeelte zal naar alle waarschijnlijkheid blijven liggen; het weste-
lijk deel komt echter mogelijk te vervallen. 

5.   4. Infrastructuur 

Wegen  
De hoofdwegenstructuur zal als zodanig worden inbestemd in het voorlig-
gende bestemmingsplan.  
 
Ten aanzien van openbaarvervoersverbindingen is het zeker niet te ver-
wachten dat er binnen tien jaar een openbaarvervoersverbinding komt op 
of nabij het bedrijventerrein Newtonpark IV. Ook in de periode daarna wordt 
die kans uitermate klein geacht.  
Wel zou er, in het kader van het te realiseren parkmanagement, op initiatief 
van de bedrijven een regeling kunnen worden opgezet voor gezamenlijk 
vervoer. 
 
Leidingen  
Het plangebied wordt doorsneden door een 110 kV-hoogspanningsleiding. 
De hoogspanningsleiding wordt met 5 meter verhoogd om de bruikbaarheid 
van het bedrijventerrein te vergroten. Er zal meer ruimte ontstaan voor ge-
bouwen en verkeer.  
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Verder zullen er binnen het tracé van de weg een rioolpersleiding, een wa-
terleiding en een gasleiding worden aangelegd. Dit zijn echter geen hoofd-
transportleidingen en deze hoeven dan ook niet in het bestemmingsplan te 
worden geregeld.  

5.   5. Water 

In het kader van de Watertoets wordt in deze paragraaf aandacht besteed 
aan de uitgangspunten voor het water in het bestemmingsplan.  
 
Huidige situatie 
In het plangebied en de omgeving is sprake van specifieke noord-zuid-ge-
richte en west-oost-gerichte patronen in het landschap en daarmee ook in 
de waterstructuur. Het aanwezige open (boezem)water in de vorm van De 
Zwette, loopt in de noord-zuid-richting ten oosten van het plangebied.  
 
Langs de noord-, west- en de zuidgrens van het plangebied lopen waterlo-
pen in west-oost-richting. Aan de west- en de zuidzijde is een sloot gelegen 
langs respectievelijk de spoorlijn en de Boksumerdyk. Aan de noordzijde 
betreft het een bredere waterloop, te weten de Boksumerzool, parallel aan 
de Hendrik Algraweg.  
Ten aanzien van De Zwette wordt naar een boezempeil gestreefd van -0,52 
m NAP, terwijl voor de waterlopen in de rest van het plangebied een pol-
derpeil gehanteerd wordt van -0,75/-0,85 m NAP (zomer-/winterpeil). Op dit 
moment zijn de gronden in het plangebied in gebruik als agrarische grond. 
 
Toekomstige situatie  
Er zal in principe geen peilverandering in het gebied plaatsvinden. Door 
maatregelen om gebiedseigen water vast te houden kunnen slechts margi-
nale peilwijzigingen plaatsvinden. Dit betekent dat in het gebied het polder-
regime gehandhaafd blijft. De waterlopen komen in verbinding te staan met 
de bestaande sloten in hetzelfde peilgebied. Het water in het plangebied 
krijgt hierdoor een aan- en afvoer- en een bergingsfunctie voor het bedrij-
venterrein. 
 
Belangrijk voor een goede waterkwaliteit op Newtonpark IV is een eigen 
watersysteem waarin voldoende watercirculatie mogelijk is, zonder dood-
lopende watergangen en met een minimale inlaat van gebiedsvreemd wa-
ter. Ook buffering en berging van gebiedseigen water heeft in ecologisch 
opzicht veel voordelen. Hierdoor kan een ecologische inrichting van de oe-
vers worden gerealiseerd, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt door 
extra filteringscapaciteit. 
 
Het algemene uitgangspunt voor Newtonpark IV is dat er duurzaam zal 
worden omgegaan met water. Het inzetten van schoon regenwater als pro-
ceswater/koelwater (ontkoppelen van schone dakvlakken) wordt bevorderd. 
Tevens wordt een verbeterd gescheiden afvoerstelsel aangelegd.  
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Hemelwater van schone oppervlakten (bijvoorbeeld daken) wordt op het 
oppervlaktewater geloosd, verontreinigd rioolwater wordt door middel van 
een persleiding afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeu-
warden - Oost en verdacht water (van parkeerterreinen of opslagterreinen) 
wordt ook op het riool geloosd. Er zullen (zonodig in de afzonderlijke bedrij-
ven) voorzieningen worden aangebracht om de vuilbelasting als gevolg van 
rioolwater, die in extreme situaties kan voorkomen, van het oppervlakte-
water en de waterbodems minimaal te doen zijn (preventie aan de bron). 
Deze maatregelen kunnen worden opgenomen in een plan voor het park-
management en/of in afzonderlijke milieuvergunningen. 
 
Door Grontmij zijn verdere hydrologische uitgangspunten voor bedrijventer-
rein Newtonpark IV beschreven. Verwezen wordt naar bijlage 3 bij deze 
toelichting. 
 
Overigens is de gemeente Leeuwarden inmiddels in het bezit van de beno-
digde Keurontheffing van Wetterskip Fryslân, ten behoeve van het uitvoe-
ren van diverse werken in het kader van de realisatie van Newtonpark IV.  

5.   6. Milieuzonering 

In paragraaf 4.5 is uitvoerig stilgestaan bij de zonering van het bedrijventer-
rein. Op het terrein zullen bedrijven in de categorie 1 tot en met 4.2. worden 
toegestaan. Echter, gelet op omringende functies, zal er in de uitwerking 
van de bestemming “Bedrijventerrein” een zekere zonering worden aange-
houden.  
Als uitgangspunt geldt dat aan de zuid- en oostzijde alleen lichtere vormen 
van bedrijvigheid is toegestaan. Het milieueffect naar deze zijden dient be-
perkt te zijn.  

5.   7. Windmolens 

Het plangebied ligt binnen het obstakelbeheergebied van de Vliegbasis 
Leeuwarden. Voor het plaatsen van hoge objecten zoals windmolens, dient 
rekening te worden gehouden met de zonering rondom het vliegveld. 
Op het plangebied zijn namelijk de hoogterichtlijnen van het Ministerie van 
Defensie (ICAO-richtlijnen) van toepassing. Dat is een kaart met daarop de 
maximale hoogte van gebouwen en bouwwerken aangegeven (zie figuur 
2). De contouren lopen ook over het plangebied van Newtonpark IV, waar-
bij de zonering varieert van een maximale tiphoogte van 45 meter in het 
noordwesten tot 65 meter in het uiterste zuidoosten van het plangebied (bij 
De Zwette).  
Dit betekent dat windmolens met een lage masthoogte kunnen worden ge-
realiseerd (voorzover het provinciaal beleid dit toelaat).  
Bij de op te nemen vrijstelling voor windmolens in het onderhavige be-
stemmingsplan zal moeten worden verwezen naar de ICAO-normen, als-
mede naar de richtlijnen van radarverstoring van defensie. 
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Figuur 2. Obstakelbeheergebied Vliegbasis Leeuwarden. 

5.   8. Beeldkwaliteitsplan 

Zoals ook al in de Nota Bedrijventerreinen Leeuwarden is aangegeven, 
dient er aandacht te worden besteed aan het uiterlijk van bedrijventerrei-
nen.  
In dit kader heeft de gemeente ook voor het bedrijventerrein Newtonpark IV 
een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor de 1e fase van het bedrijventerrein 
was in 2005 al een beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld. Bij het 
opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan voor Newtonpark IV is daar 
een beeldkwaliteitsplan voor fase 2 aan toegevoegd. Vervolgens zijn de 
beeldkwaliteitsplannen voor fase 1 en 2 samengevoegd tot één Beeldkwali-
teitsplan Bedrijventerrein Newtonpark IV Leeuwarden. De vaststellingspro-
cedure hiervan zal parallel lopen met de procedure voor vaststelling van 
het voorliggende bestemmingsplan. 
 
De stedenbouwkundige eisen uit het Beeldkwaliteitsplan zijn waar mogelijk 
verwerkt in het voorliggende bestemmingsplan. Welstandsaspecten worden 
opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota. De Welstandsnota is tege-
lijkertijd met de vaststelling van dit bestemmingsplan dan ook aange-
vuld/herzien. 
Aspecten uit het Beeldkwaliteitsplan die niet binnen de kaders van een be-
stemmingsplan of de Welstandsnota vallen (eisen ten aanzien van reclame 
bijvoorbeeld), zullen via ander gemeentelijk beleid moeten worden gere-
geld. 
 
Het Beeldkwaliteitsplan voor Newtonpark IV heeft betrekking op:  
 het onderscheid tussen de “zone voorzijde” en de “zone zij- of achter-

kant” en de verschillende beeldkwaliteitseisen voor deze zones; 
 het parkeren; 
 de inritten; 
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 reclame-uitingen; 
 erfafscheidingen; 
 het reguleren van opslag op het terrein; 
 de verschijningsvorm van de gebouwen; 
 verlichting. 

 
Voor de randzones in het plan, die als representatieve zone c.q. zichtloca-
tie fungeren, zijn de beeldkwaliteitseisen strenger dan voor het binnenge-
bied. Bovendien zullen vier locaties op het bedrijventerrein worden aange-
wezen waar extra aandacht aan architectuur zal worden besteed. 
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6. PLANBESCHRIJVING 

6.   1. Toelichting op het juridische systeem 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 
van de gronden binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juri-
disch is vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, alsmede door het bijbehorende Besluit op de ruimte-
lijke ordening. Naast de plankaart met daarop de bestemmingen en de bij-
behorende voorschriften (het juridische gedeelte van het bestemmings-
plan), is bij het bestemmingsplan ook een plantoelichting gevoegd. Deze 
toelichting maakt in juridische zin geen deel uit van het plan. 
 
In de voorschriften is gezorgd voor een afstemming met de Bouwverorde-
ning. Een aantal meer specifieke zaken, zoals terreinafscheidingen, blijft 
met de stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening geregeld. 
De voorschriften bij het bestemmingsplan geven in een algemene bepaling 
aan welke gevallen het betreft. 

6.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Bedrijventerrein 
De belangrijkste bestemming in het plangebied, is de bestemming “Bedrij-
venterrein”. Binnen deze bestemming zijn drie zoneringen opgenomen ten 
aanzien van de milieucategorieën. Binnen klasse-aanduiding I zijn be-
drijven uit de milieucategorie 1 en 2 toegestaan, de lichte bedrijven. Binnen 
klasse-aanduiding II zijn bedrijven uit de milieucategorie 1 t/m 3.2. toege-
staan, de zogenoemde middelzware bedrijven. Klasse-aanduiding III is be-
doeld voor bedrijven uit de milieucategorie 1 t/m 4.2. 
 
Van de klasse-indeling kan bij vrijstelling worden afgeweken indien het gaat 
om bedrijven die niet zijn genoemd onder de categorieën 1 t/m 4.2. van de 
VNG-brochure, maar die daar qua milieubelasting wel mee gelijk te stellen 
zijn. Dit kan bedrijven betreffen die in een hogere milieucategorie zijn inge-
deeld maar vanwege de aard en omvang in een lagere categorie kunnen 
worden opgenomen, dan wel om “nieuwe” bedrijfstypen die niet op de lijst 
voorkomen. 
 
In het kader van het project Leeuwarder Aanpak Grondstromen wil de ge-
meente een tijdelijk gronddepot inrichten ter plaatse van Newtonpark IV fa-
se 2 (voor een periode van circa 5 à 6 jaar). Het depot heeft als doel het 
maximale hergebruik van vrijkomende grond uit gemeentewerken, met 
daardoor een verbetering in milieudoelstellingen, toezicht en handhaving 
en financiën. Hiervoor is een oppervlakte van circa 6 hectare nodig.  
De vestiging van een dergelijk gronddepot past in principe niet binnen de 
mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt; het is niet opgenomen in de 
bij de voorschriften opgenomen bedrijvenlijst. Vanwege het belang van de 
vestiging van het depot is hiervoor dan ook een specifieke regeling in het 
voorliggende plan opgenomen.  
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Omdat het niet de bedoeling is de betreffende gronden permanent in te 
richten als gronddepot (omdat dit dan ten koste zou gaan van de beschik-
bare ruimte voor bedrijfskavels), is in de voorschriften geregeld dat het ge-
bruik tijdelijk moet zijn. Voor deze activiteit zal bovendien een milieuver-
gunning worden aangevraagd. 
 
Het bedrijventerrein leent zich niet voor zelfstandige kantoren (dus kanto-
ren die geen deel uitmaken van een productiebedrijf), deze zijn aangewe-
zen op locaties elders in de stad (verwezen wordt naar de Nota Kantoren-
stad Leeuwarden (2000)) en worden in het voorliggende bestemmingsplan 
dan ook niet toegestaan.  
Ook detailhandel is, in aansluiting op de Detailhandelsstructuurvisie Leeu-
warden 2007, op Newtonpark IV niet toegestaan.  
 
Het bestemmingsplan staat onder voorwaarden, via vrijstelling, de vestiging 
van risicovolle inrichtingen toe. Gedacht kan worden aan het plaatsen van 
een ammoniakkoelinstallatie bij een bedrijf. Bij de vestiging van een risico-
volle inrichting zal worden getoetst aan de normen van het BEVI. Belangrij-
ke voorwaarde is dat andere bedrijven door de vestiging niet in hun be-
drijfsvoering worden beperkt. De risicocontour zal dus op de eigen kavel 
moeten worden “opgevangen”. 
 
Qua situeringsvoorschriften voor de bedrijfsgebouwen zijn de bouwvlakken 
van belang. Deze geven aan waar de bebouwing mag worden gesitueerd. 
Hierbij is reeds rekening gehouden met de afstand tot de belangrijkste we-
gen in en om het plangebied, waarbij de verschillende afstanden zijn afge-
steld op de afstanden die zijn genoemd in het Beeldkwaliteitsplan.   
Om openheid tussen de bedrijfsgebouwen te garanderen, is een minimale 
afstand opgenomen van het gebouw tot de bouwperceelgrens. Tenslotte is 
een bebouwingspercentage van 70% per bouwperceel toegestaan, om te 
voorkomen dat de kavels te vol worden gebouwd waardoor de overzichte-
lijkheid van het terrein in het geding komt. 
 
De hoogtebepaling voor de bedrijfsgebouwen is afgestemd op de steden-
bouwkundige uitgangspunten die voor het gebied gelden.  
Dat wil zeggen dat de gebouwen over het algemeen niet hoger mogen 
worden dan 12 meter.  
Het bestemmingsplan gaat niet in op de detaillering van de gebouwen 
(kleur- en materiaalgebruik, oriëntatie); hiervoor is de gemeentelijke Wel-
standsnota het aangewezen instrument.  
 
Binnen de bestemming “Bedrijventerrein” zijn geen bedrijfswoningen toe-
gestaan. 
 
Via vrijstelling kunnen, onder strikte voorwaarden, windmolens op Newton-
park worden toegestaan. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar para-
graaf 5.7. alsmede naar de voorschriften. 
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Groenvoorzieningen 
Het groen dat van belang is voor de beeldkwaliteit op het terrein, is als zo-
danig bestemd. In beperkte mate is binnen deze bestemming ruimte voor 
(ontsluitings)wegen en paden, mocht dit voor een goede (interne) ontslui-
ting binnen het gebied noodzakelijk zijn. 
Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan, terwijl de ove-
rige bouwwerken maximaal 5 m hoog mogen zijn.  
Voor het aanbrengen of rooien van beplanting en het aanleggen van paden 
is een aanlegvergunning vereist.  
 
Verkeersdoeleinden 
De bestemming “Verkeersdoeleinden” is gelegd op het gedeelte van de in-
valsweg naar het bedrijventerrein dat binnen het plangebied valt, alsmede 
op de wegen binnen het plangebied. De doorgaande functie staat hier 
voorop. Onder deze bestemming vallen ook enkele fietspaden. Het is niet 
de bedoeling dat langs of op de wegen geparkeerd gaat worden. Parkeren 
mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden. Parkeervoorzieningen zijn 
dan ook niet genoemd in de bestemmingsomschrijving. 
 
Vaarweg 
In het plangebied is het vaarwater De Zwette opgenomen. Dit vaarwater 
heeft een belangrijke waterbergende, historische en recreatieve functie.  
 
Het bestemmingsplan houdt al rekening met een verbreding van de water-
lopen voor het aanbrengen van een ecologische oever en de bouw van een 
nieuwe brug, onder andere in het kader van het Friese Merenproject.  
In het algemeen geldt dat alleen bouwwerken ten behoeve van de functie 
“Vaarweg” mogen worden gebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan dui-
kers, dammen of oever-/walbeschoeiing. Er mogen echter geen steigers,  
vlonders en plankieren worden gebouwd. Voor het aanbrengen van dag-
recreatieve voorzieningen en het vergraven van oevers is een aanlegver-
gunning noodzakelijk.  
 
Voor de zone aangrenzend aan De Zwette, met een breedte van 10 m, is 
de Vaarwegenverordening Friesland van toepassing. Dat betekent dat voor 
bouw- en andere activiteiten die plaatsvinden binnen deze zone, ontheffing 
op grond van deze verordening vereist is. 
 
Water 
In het bestemmingsplan is een aantal van belang zijnde sloten opgenomen. 
Ter bescherming van deze waterlopen zijn deze als zodanig bestemd. Net 
als binnen de bestemming “Vaarweg”, worden ook hier alleen bouwwerken 
ten behoeve van de functie “Water” toegestaan.  
Voor het dempen van sloten en het vergraven van oevers is een aanleg-
vergunning noodzakelijk.  
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6.   3. Aanvullende bestemmingen 

Er is sprake van een tweetal aanvullende bestemmingen in het plangebied. 
Deze bestemming liggen over de reguliere bestemmingen heen. De juridi-
sche betekenis is echter gelijkwaardig. Het gaat hierbij om de bestemmin-
gen “Geluidszone” en “Hoogspanningsleiding”. 
 
Geluidszone 
Ten oosten van het plangebied ligt het Industrieterrein Leeuwarden - West, 
waarvoor (conform de Wet geluidhinder) een geluidszone is vastgesteld. 
Een deel van het plangebied valt binnen deze vastgestelde geluidszone. 
Deze aanvullende bestemming is bedoeld om te voorkomen dat binnen de 
geluidszone van het Industrieterrein Leeuwarden - West, zonder nadere 
toets nieuwe geluidsgevoelige bebouwing komt. 
 
Hoogspanningsleiding 
Door het plangebied loopt van zuidoost naar noordwest een hoogspan-
ningsleiding. De huidige leiding wordt ten behoeve van de aanleg van het 
bedrijventerrein met 5 meter verhoogd.  
De masthoogte varieert in het plangebied, maar zal maximaal 20 meter be-
dragen. Binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden gereali-
seerd. Binnen de voorschriften is wel een vrijstellingsmogelijkheid opgeno-
men om gebouwen te realiseren, na advies van de leidingbeheerder. 
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7. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat volgens artikel 9 lid 2 van het Besluit op de ruimtelijke or-
dening de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidaspecten 
van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

7.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid is de gemeente 
Leeuwarden van mening dat de betrokken overleginstanties dienen te wor-
den betrokken bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Leeuwarden - 
Bedrijventerrein Newtonpark IV. Deze organisaties konden dan ook in het 
kader van het vooroverleg reageren op de gemeentelijke beleidsvoorne-
mens zoals neergelegd in dit ontwerp-bestemmingsplan. 
 
Tijdens de Inspraakfase is, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraak-
verordening, gelegenheid gegeven tot het inspreken op het plan. Daarnaast 
is het plan ook voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties als be-
doeld in het Overleg ex artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke orde-
ning. 
 
Over alle ingekomen reacties is een standpunt bepaald, waarna het be-
stemmingsplan gereed is gemaakt voor de wettelijke vaststellings-
procedure. Vervolgens is er gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen 
bij de gemeenteraad en in een latere fase kunnen bedenkingen worden in-
gediend bij Gedeputeerde Staten. 

7.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het bedrijventerrein Newtonpark 
IV. Het gebied wordt begrensd door de Hendrik Algraweg in het noorden, 
De Zwette in het oosten, de Boksumerdyk in het zuiden en de spoorlijn tus-
sen Leeuwarden, Sneek en Stavoren in het westen. Omdat de meest wes-
telijke percelen geen eigendom zijn van de gemeente Leeuwarden en aan-
koop en ontwikkeling het resultaat van de andere delen van het plangebied 
onder druk zet, is besloten deze meest westelijk gelegen delen buiten de 
grondexploitatie te laten. In 2006 is duidelijk geworden dat het tracé van de 
Haak om Leeuwarden niet door het te ontwikkelen gebied loopt, maar het 
gebied westelijk passeert.  
 
Het plangebied zal in beginsel fasegewijs worden gerealiseerd. Het te ont-
wikkelen plangebied is onderverdeeld in twee fasen. Voor fase 1 kan sub-
sidie worden verkregen (Siof, Kompas, provincie), terwijl dit voor fase 2 niet 
mogelijk is omdat de exploitatie ervan buiten de subsidieperiode valt. Het 
plandeel ten oosten van de hoofdontsluiting in combinatie met een smalle 
strook ten westen daarvan vormt fase 1 (bruto 22,4 ha, uitgeefbaar 15,0 
ha). Dit gedeelte is in de periode eind 2007 / begin 2008 aangelegd. 
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De rest van het gemeente-eigendom dat in ontwikkeling wordt genomen 
vormt fase 2 (bruto 13 ha, uitgeefbaar 11,5 ha). Het totale oppervlak van 
het plangebied komt hiermee op ruim 35 ha. Voor dit totale gebied is een 
stedenbouwkundige opzet gemaakt.  
 
De berekening van de financiële haalbaarheid heeft betrekking op de aan-
gegeven fasen 1 en 2. Hoewel de geschetste inrichting van fase 2 niet de-
finitief is, kan deze als rekenmodel worden aangehouden. De uiteindelijke 
inrichting zal naar alle waarschijnlijkheid immers een vergelijkbaar aantal 
m² water, groen, verkeer en uit te geven terrein etc. bevatten.  
 
Er is uitgegaan van de volgende aannames: 
 
1. het gaat om een “modern-gemengd” bedrijventerrein; 
 
2. de bouwterreinen worden in bouwrijpe staat opgeleverd, dus de ge-

meente zorgt voor de ontsluiting van het gebied (verharding, riolering 
(verbeterd gescheiden stelsel) en overige nutsvoorzieningen) en voor 
het grondwerk (ophogen gebied, graven waterpartijen, opschonen van 
de bouwterreinen, etc.); 

 
3. het gebied wordt “in de polder” aangelegd; dit heeft minder ophoging 

van het gebied tot gevolg; 
 
4. het plangebied wordt fasegewijs ontwikkeld, waarbij de eerste fase t/m 

eind 2007 / begin 2008 bouwrijp is gemaakt en de uitgifte t/m 2014 
plaats zal vinden. De tweede fase wordt in 2012 en 2013 bouwrijp ge-
maakt; 

 
5. voor het gebied wordt een gemiddelde minimum-verkoopprijs nage-

streefd van € 55,00 per m² (excl. BTW, prijspeil 2007). 
 
Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten is met de grondverkoop 
geen sluitende grondexploitatie te realiseren. Er dient derhalve een beroep 
te worden gedaan op aanvullende interne en externe financiële middelen. 
In totaliteit voor rond € 7.908.000. 
 
Concluderend kan worden gesteld, dat het plan Newtonpark IV (fase 1+2) 
met inachtname van het bovengestelde, economisch uitvoerbaar is. 
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Indeling plangebied (fase 1 en 2) en grondgebruik 
 
Verhardingen      23.377  m² 
Groen       29.865  m² 
Water       34.719  m² 
Uitgeefbaar terrein    265.994 m² 
 
Totaal oppervlak plangebied   353.955 m² 
 
Kosten 
 
Planontwikkeling     € 1.029.000,- 
Verwervingen     € 2.570.000,- 
Tijdelijk beheer     € 174.000,- 
Bouwrijpmaken     € 12.895.000,- 
Woonrijpmaken     € 1.495.000,- 
 
BTW      € 32.500,- 
 
Exploitatiesaldi     € 1.642.000,- 
 
Faserings- en rente-invloeden   € 2.318.000,- 
 
Overige kosten     € 368.000,- 
 
Kosten totaal (excl. BTW) afgerond   € 22.523.500,- 
 
 
Opbrengsten 
 
Verkopen     € 14.630.000,- 
Aanvullende subsidies/bijdragen   € 7.908.000,- 
Opbrengsten totaal (excl. BTW)   € 22.538.000,- 
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8. INSPRAAK EN OVERLEG 

8.   1. Inspraak 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Leeuwarden - Bedrijventerrein 
Newtonpark IV heeft met ingang van 23 augustus 2007 gedurende een pe-
riode van vier weken (t/m 19 september 2007) ter inzage gelegen in het 
kader van de Inspraak op grond van de gemeentelijke Inspraakverorde-
ning. 
Tijdens genoemde periode kon een ieder gebruik maken van de gelegen-
heid om het bestemmingsplan in te zien en zijn of haar reactie op het plan 
kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is door twee insprekers gebruik 
gemaakt. Voor de inhoud van de inspraakreacties alsmede het gemeente-
lijke commentaar daarop wordt verwezen naar bijlage 4 bij deze toelichting. 
Bovendien is op 5 september 2007 een informatie- c.q. inspraakavond ge-
organiseerd. Hier zijn echter geen belangstellenden op afgekomen. 

8.   2. Overleg 

Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens voor een reactie voorgelegd 
aan betrokken instanties in het kader van het verplichte Overleg ex artikel 
10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Ook deze reacties en het 
gemeentelijk commentaar daarop zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
Waar nodig is het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de in-
gekomen Inspraak- en Overlegreacties. 
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9. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Newtonpark IV heeft over-
eenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van 
24 april 2008 tot en met 4 juni 2008  voor een ieder ter inzage gelegen. Tij-
dens deze periode was een ieder in de gelegenheid om zienswijzen ken-
baar te maken aan de gemeenteraad. Er zijn twee schriftelijke zienswijzen 
binnengekomen, van de Vereniging Milieudefensie en de Stichting BIM 
BOM.  
 
Door Burgemeester en Wethouders is een voorstel voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan gedaan, met daarbij een Reactie- en Antwoordnota 
waarin op de betreffende zienswijzen wordt ingegaan. Naar aanleiding 
hiervan zijn er geen wijzigingen in het bestemmingsplan voorgesteld. 
Wel zijn een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Deze betreffen 
met name de hoogspanningsleiding die door het gebied loopt. 
 
Op 27 oktober 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrij-
venterrein Newtonpark IV vastgesteld conform het voorstel van Burge-
meester en Wethouders. In bijlage 5 van deze toelichting is het raadsvoor-
stel en het raadsbesluit opgenomen. 
 
In verband met het vorenstaande is ook de toelichting op enkele onderge-
schikte punten aangepast. Hierbij is de toelichting ook wat geactualiseerd. 
Aangezien de toelichting formeel geen deel uitmaakt van het bestem-
mingsplan, heeft dit geen gewijzigde vaststelling tot gevolg. 
 
 

 
=== 
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