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INLEIDING

1. 1. Aanleiding
Met het bestemmingsplan “Thialf en omgeving” wordt een planologisch-juridische regeling getroffen voor het IJsstadion Thialf en het gebied eromheen.
Thialf ligt in het zuiden van Heerenveen, ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden - Zwolle. Het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied grenst aan de westzijde aan het woon- en recreatiegebied De Heide.
Aan de noord- en oostzijde wordt het plangebied begrensd door woongebied de Akkers. Ten zuiden van het plangebied ligt het bedrijventerrein
Heerenveen-Zuid.

Figuur 1.

De ligging van het plangebied
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De gemeente Heerenveen is bezig met een actualisering van bestemmingsplannen. Het vigerende bestemmingsplan voor Thialf is meer dan 10
jaar oud. Door nieuwe ontwikkelingen is dit bestemmingsplan niet meer actueel. Het plan wordt aangepast aan de huidige eisen ten aanzien van het
ijsstadion c.q. de evenementenhal.
1. 2. Vigerende regelingen
De huidige planologische regelgeving voor het plangebied is vastgelegd in
het bestemmingsplan “Sport- en recreatiecentrum Thialf”(vastgesteld door
de raad op 22 juni 1987 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in
1988). De “Partiële herziening van het bestemmingsplan Sport- en recreatiecentrum Thialf” is op 31 augustus 1992 vastgesteld door de raad en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 30 oktober 1992.
Deze partiële herziening heeft geen gevolgen gehad voor het voorliggend
plangebied.
1. 3. Voorgeschiedenis
Het IJsstadion Thialf werd in oktober 1967 geopend. Het bestond uit een
open 400-meter-baan en een ijshockeystadion. In 1987 werd de overkapping en de uitbreiding van het stadion afgerond. Ten behoeve van de ontwikkeling van en rond Thialf werd in 1987 een bestemmingsplan opgesteld.
Het bestemmingsplan "Sport- en recreatiecentrum Thialf" beoogde onder
meer de ontwikkeling van een verblijfsrecreatief complex (De Heide) met
bijbehorende voorzieningen in de nabijheid van Thialf.
Rond Thialf is in de loop der jaren een aantal sport- en recreatieve en detailhandelsfuncties gerealiseerd.
Sport- en recreatiecentrum Thialf beschikt sinds eind 2005 over een milieuvergunning voor 160 kg ammoniak. In 2001 heeft er een totale vernieuwing
van de 400-meter-baan van Thialf plaatsgevonden. De vernieuwing van de
400-meter-baan heeft er onder andere toe geleid dat deze baan niet meer
met ammoniak wordt gekoeld. Alleen de ijshockeyhal wordt nog gekoeld
met een deel van de nog aanwezige ammoniak. In de ijshockeyhal is nog
160 kg aanwezig. Deze hoeveelheid levert geen risico’s op voor de omgeving.
Het onderhavige bestemmingsplan richt zich voor een groot deel op het actualiseren van de bestemmingen van bestaande functies. Dit betekent dat
het bestemmingsplan een conserverend karakter heeft.
De huidige situatie van het IJsstadion Thialf, met aangrenzende parkeerterreinen, groen en waterpartijen, en de nabijgelegen woningen, voorzieningen en bedrijven worden voorzien van een nieuwe planologisch-juridische
regeling, die slechts in zeer beperkte mate uitbreiding van bebouwing mogelijk maakt en uitgaat van het behoud van dezelfde hoofdbestemming bij
de diverse functies.
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1. 4. Opzet van de toelichting
De toelichting is als volgt opgezet. In het volgende hoofdstuk wordt een
kenschets van het plangebied gegeven. Er wordt ingegaan op de ruimtelijkfunctionele structuur. Hoofdstuk 3 bevat het beleidskader. Hier wordt ingegaan op het beleid dat een relatie heeft met de ontwikkelingen in het plangebied. Hoofdstuk 4 behandelt de relevante milieu- en omgevingsaspecten.
In hoofdstuk 5 komen de planuitgangspunten aan de orde. Hoofdstuk 6
geeft een toelichting op het algemene juridisch-planologische systeem en
bevat een toelichting op de bestemmingen. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het onderhavige bestemmingsplan uiteengezet. In hoofdstuk 8 zijn de resultaten
van de Inspraak en het Overleg opgenomen.

Bestemmingsplan Thialf en omgeving

Buro Vijn B.V.

blz 4

2.
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KENSCHETS VAN HET GEBIED

2. 1. Ruimtelijk-functionele structuur
Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van Heerenveen. Het plangebied
wordt aan de noordzijde begrensd door de Amelandlaan en het daarachter
gelegen woongebied De Akkers. Oostelijk van het plangebied ligt een brede strook met wandelpad (Blausingel) en het park van de aangrenzende
serviceflat “Oranjewoud” en de verzorgingsflat “Heremastate”. Aan de westzijde van het plangebied loopt de spoorlijn Leeuwarden - Zwolle. Aan de
overzijde van het spoor is verspreid een aantal woningen gesitueerd en
een café. Daarachter ligt het woon-/recreatiegebied De Heide. Aan de
zuidzijde van het plangebied bevindt zich het bedrijventerrein HeerenveenZuid. De noordrand van dit bedrijventerrein bestaat uit een lint met woonbebouwing, georiënteerd op de Heremaweg.
De functies in het plangebied zijn goed bereikbaar. Het plangebied is bereikbaar vanaf de A32 via de afslag Heerenveen - Zuid. De wegen De Zanden en de Heremaweg zijn van belang voor de ontsluiting van het plangebied. Deze wegen zorgen voor verbindingen met de A32 en met het centrum. De wegen Pim Mulierlaan en Griend zijn van belang voor de interne
ontsluiting.
Het plangebied is eveneens bereikbaar per trein middels de spoorlijn
Leeuwarden - Zwolle. Thialf beschikt over een eigen treinstation. Bij evenementen wordt gebruik gemaakt van dit station.
In figuur 2 is de ruimtelijk-functionele structuur van het plangebied weergegeven.
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De ruimtelijk-functionele structuur
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Het grootste deel van het plangebied bestaat uit sport- en recreatieve functies. Sport- en recreatiecentrum Thialf is bepalend voor het gebied. Het
centrum beschikt over een 400-meter-baan, een ijshockeyhal, een fitnessruimte, en verschillende multifunctionele ruimtes. Binnen het complex bevindt zich een achttal horecafaciliteiten. Tijdens de zomerperiode worden
de beide ijshallen gebruikt voor evenementen als popconcerten, beurzen,
bedrijfsfeesten, e.d. Onder de westelijke tribune van de 400-meter-baan
bevinden zich circa 15 zelfstandige kantoorunits.
Op het terrein van Thialf bevindt zich een aantal parkeerterreinen. De gezamenlijke capaciteit van deze terreinen bedraagt circa 500 parkeerplaatsen.

Figuur 3.

De 400-meter-baan

Naast het sport- en recreatiecentrum Thialf zijn in het plangebied de volgende recreatieve voorzieningen aanwezig: een tennis-, squash- en bowlingcentrum, een kinderparadijs en een indoor-kartcentrum. Tevens is in het
plangebied een privékliniek gevestigd. De genoemde voorzieningen beschikken zelf over horeca- en parkeerfaciliteiten.
De privékliniek biedt een breed scala aan medische behandelingen en onderzoeken die doorgaans buiten het reguliere zorgaanbod vallen (bijvoorbeeld plastische chirurgie). In het bestemmingsplan is rekening gehouden
met de toekomstige uitbreiding van de privékliniek. Hiervoor is eind 2005
een bouwaanvraag ingediend.
Daarnaast is in het plangebied een tweetal detailhandelsvestigingen gesitueerd: aan de Heremaweg bevinden zich een meubelzaak en een keukenen vloerenwinkel. Bij de keuken- en vloerenwinkel bevindt zich een (bedrijfs)woning.
In het plangebied is een transformatorgebouw aanwezig waar, vanuit planologisch oogpunt, rekening mee moet worden gehouden.
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De bebouwing in het plangebied is voor het grootste deel functioneel. Het
ijsstadion is een beeldbepalend element.
Naast het feit dat IJsstadion Thialf en de bijbehorende parkeerterreinen het
grootste deel van het plangebied beslaan, is het ijsstadion eveneens het
hoogste gebouw binnen het plangebied.
Een groot deel van het plangebied bestaat uit (oppervlakte)water en
groenelementen. Deze groenelementen komen voor in de vorm van grasvelden en bebossing. In het noordelijk deel van het plangebied is een
speelterrein gesitueerd.
Het oppervlaktewater en het groen in het plangebied hebben een ruimtelijke functie. Het oppervlaktewater vormt samen met de groenstructuur een
belangrijk element in de belevingswaarde van de openbare ruimte. Het oppervlaktewater heeft daarnaast nog een waterhuishoudkundige functie. In
paragraaf 4.5 wordt hier verder op in gegaan.
De in het plangebied aanwezige bebossing vervult een afschermende functie en is daarnaast bepalend voor de ruimtelijke structuur. De bebossing in
het noordelijk deel van het plangebied zorgt voor een afscherming tussen
de bebouwing in het plangebied en het ten noorden gelegen woongebied.
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BELEIDSKADER

3. 1. Gemeentelijk beleid
- Structuurplan Heerenveen Uit het “Structuurplan Heerenveen” (1993) blijkt dat Heerenveen een aantrekkelijke en sterke woon- en werkgemeente wil zijn. Een hoog niveau aan
sport- en recreatieve voorzieningen draagt daaraan bij. Heerenveen beschikt over een aantal sport- en recreatievoorzieningen met een regionale
en enkele met een bovenregionale functie. Binnen deze voorzieningen nemen zowel het Abe Lenstrastadion als Thialf een bijzondere positie in. Beide vervullen een bovenregionale functie. Volgens het structuurplan is het
ruimtelijk gewenst dat deze sportvoorzieningen zoveel mogelijk geconcentreerd worden op goed bereikbare plekken. Rond Thialf is een concentratie van sport- en recreatieve functies ontstaan, bij het Abe Lenstrastadion is dit in de vorm van “Sportstad Heerenveen” in ontwikkeling.
- Sportstad-“Sportstad Heerenveen (stadiongebied)” (2003) is het strategisch ontwikkelingsproject bij het Abe Lenstrastadion met een (boven)regionale uitstraling.
Het project rondom de uitbreiding van het Abe Lenstrastadion bestaat uit
de realisatie van onder andere sport-, onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen, de uitbreiding van het stadion, een zwembadcomplex, sporthallen,
een school voor beroepsonderwijs en een gezondheidsboulevard.
- (ontwerp) Notitie “Actualisatie PDV-beleid Voor de gemeente Heerenveen is in het verleden geen apart PDV-beleid
opgesteld. Dit is meegenomen als onderdeel van de “Detailhandelsstructuurvisie Heerenveen” (1996). Primair doel van Detailhandelsstructuurvisie
is het ontwikkelen van een aantrekkelijk centrum voor recreatief winkelen.
Het beleid is gericht op het niet aantasten van de binnenstedelijke detailhandelsstructuur.
Rekening houdend met de dynamiek en de toekomstige ontwikkelingen op
verschillende schaalniveaus, had de gemeente behoefte aan een beleidsnotitie op het gebied van PDV die voor de komende 10 jaar richting geeft
aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling in deze bedrijfstak.
Uitgangspunt voor het perifere detailhandelsbeleid (februari 2009 door het
college vastgesteld) blijft dat het kernwinkelgebied van Heerenveen hét
centrum blijft waar consumenten heen gaan voor de dagelijkse inkopen en
het recreatief winkelen. Voor buiten het kernwinkelgebied, de perifere locaties, wordt alleen ruimte gegeven aan detailhandel die vanwege de grootschaligheid niet inpasbaar in het centrum of het aanloopgebied is.
Met betrekking tot de verschillende branches is het beleid als volgt. De oppervlakte aan tuincentra en bouwmarkten is voldoende vertegenwoordigd.
Voor bouwmarkten is het beleid gericht op een evenwichtige spreiding.
Voor de woninginrichting en de ABC-detailhandel (Auto’s, Boten en Caravans) is het beleid juist gericht op het bevorderen van concentratie.
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Met betrekking tot het gebied langs de Heremaweg (noordzijde) is het beleid vooralsnog gericht op consolidatie van de bestaande situatie (detailhandel in meubelen).
- Ruimtelijke Structuurvisie Horeca Het centrum van Heerenveen kent een ruim aanbod aan horecagelegenheden. Het centrum is een bekend uitgaansgebied voor vooral jongeren uit
Heerenveen en voor de wijde omliggende regio. Buiten het centrum zijn
weinig horecagelegenheden. Er zijn enkele hotel restaurants, een McDonalds en de restaurants bij de beide stadions, het Abe Lenstra-stadion en
IJsstadion Thialf.
De horecasector is een groeiende sector, waarbij sprake is van functiemenging, branchevervaging en schaalvergroting. Als gevolg van deze ontwikkelingen en de wens om een goed en aantrekkelijk uitgaanscentrum te
houden, heeft de gemeente afzonderlijk voor de horeca beleid ontwikkeld.
De gemeente heeft naast een algemeen horecabeleid (b.v. sluitingstijden,
coffeeshops) ook een ruimtelijk beleid ten aanzien van de plaats en soort
van nieuwe horecavestigingen.
Op 3 oktober 2002 is de Ruimtelijke Structuurvisie Horeca door de raad
aangenomen als uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van nieuwe of
uitbreiding van bestaande horecavestigingen. Doelstelling van het beleid is
het bieden van voldoende mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en modernisering van de horecastructuur van Heerenveen.
Het centrum is aangewezen als het belangrijkste concentratiegebied voor
het uitgaansleven van jongeren. Voor andere doelgroepen moet er voldoende ruimte zijn om met dag- en avondhoreca de rol van Heerenveen als
regionaal centrum en aantrekkelijke woon- en werkgemeente te versterken.
Een goede horecaondersteuning bij het ijsstadion is mogelijk, mits er geen
concurrentie optreedt ten opzichte van het uitgaanscentrum van Heerenveen.
- (ontwerp) Kantorennotitie Heerenveen 2000 - 2010 In de kantorennotitie zijn de uitgangspunten voor de kantorenontwikkeling
geactualiseerd. De (ontwerp) kantorennotitie bestrijkt de periode 20002010, met een doorkijk naar 2015+. De (ontwerp) kantorennotitie is onderwerp van Inspraak geweest, er heeft Overleg plaatsgevonden met de provincie en rijksdiensten en er is een reactienota vastgesteld. De kantorennotitie is (nog) niet vastgesteld.
In de notitie wordt voor de toekomstige ontwikkeling van kantoren in de periode tot 2010 uitgegaan van de het gebied station – K.R. Poststraat –
(voetbal)stadion – centrum. Deze keuze heeft onder andere te maken met
de bereikbaarheid van dit gebied, zowel met openbaar vervoer als op de
fiets. Ontwikkeling van kantoren sec op overige locaties zal alleen als uitzondering mogelijk zijn (bijvoorbeeld in verband met uitbreiding van bestaande bedrijven / instellingen). Een uitbreiding van kantoren rond Thialf is
op grond van de (ontwerp) kantorennotitie niet wenselijk.

Bestemmingsplan Thialf en omgeving

Buro Vijn B.V.

blz 10

03-22-05

- Groenstructuurplan Het Groenstructuurplan (1988) fungeert als kader voor ontwikkelings- en
bestemmingsplannen. De groenstructuur, afgeleid van het oorspronkelijke
wegen-, water- en kavelbeloop, is aangewezen als de groene hoofdstructuur, die zorgt voor een herkenbare geleding van de stedelijke structuur van
Heerenveen. Er wordt gestreefd naar handhaving en versterking van deze
groenstructuur. Het betreft zowel cultuurhistorisch structuurbepalend groen
zoals parken bij monumentale gebouwen, maar ook structuurbepalende
boombeplanting.
De boombeplanting ten oosten van het plangebied is aangewezen als
structuurbepalend groen.
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MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

Ten aanzien van de milieusituatie is in het plangebied een aantal aspecten
van belang, te weten wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, milieuhinder
van bedrijven en bodemkwaliteit. Daarnaast spelen de omgevingsaspecten
water, ecologie, archeologie, externe veiligheid en luchtkwaliteit een rol.
4. 1. Wegverkeerslawaai
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh), zoals gewijzigd op 1 januari
2007, hebben alle wegen wettelijk een geluidzone. De breedte van de zone
is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied
en van het aantal rijstroken. Wegen binnen een woonerf of wegen waarvoor
een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur, hebben geen zone.
Datzelfde geldt ook voor wegen waarvan, op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidniveaukaart, vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabijgelegen rijstrook 48 dB of minder bedraagt.
Voor de Heremaweg, de Rotstergaastweg en De Zanden geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Hier is in principe sprake van een geluidcontour. Het bestemmingsplan biedt echter geen mogelijkheid de woningen
langs deze wegen richting de geluidbron (de weg) uit te breiden.
Voor de overige straten in het plangebied geldt een maximumsnelheid van
30 km per uur. Deze straten hebben wettelijk geen zoneplicht. Er hoeft geen
rekening gehouden te worden met (planologisch) geluidbeperkende maatregelen.
4. 2. Spoorweglawaai
De spoorlijn Leeuwarden - Zwolle loopt door het plangebied. Ten aanzien
van geluidgevoelige functies langs het spoor dient rekening te worden gehouden met spoorweglawaai. De Wet geluidhinder geeft hiervoor regels.
De eisen die de wetgever stelt, zijn nader omschreven in het Besluit geluidhinder spoorwegen (Bgs)(1987). Het Bgs stelt regels tot het voorkomen
van nieuwe geluidhinderlijke situaties bij spoorwegen. Elke spoorweg heeft
een zone, waarbinnen akoestisch onderzoek dient plaats te vinden, voor
zover er geluidsgevoelige functies aanwezig zijn of worden voorzien. De op
dit moment aangehouden zone meet 300 m ter weerszijden van het spoor;
daarbinnen gelden maximale geluidgrenswaarden. De voorkeursgrenswaarde is bepaald op 57 dB(A).
Toegespitst op het plangebied blijkt dat de drie woningen aan De Zanden,
de woning aan de Rotstergaastweg en de bedrijfswoning (Heremaweg 18)
binnen de geluidzone van de spoorweg te liggen.
Aangezien het in deze gevallen om bestaande situaties gaat, is het niet
noodzakelijk om in dit kader maatregelen te nemen. Daarnaast legt het bestemmingsplan deze woningen in de richting van de geluidbron op de aanwezige situatie vast.
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Uitbreiding van geluidsgevoelige functies wordt niet voorzien, zodat het bestemmingsplan niet voorziet in "nieuwe situaties" in de zin van de Wet geluidhinder.
4. 3. Milieuhinder van bedrijven
In het plangebied bevindt zich een tweetal bedrijven die volgens de VNGlijst Bedrijven en milieuzonering onder categorie 3 moeten worden gerangschikt. Het gaat om sport- en recreatiecentrum Thialf en het indoor-kartcentrum.
Voor Thialf bedraagt de richtlijnafstand tot woonfuncties 100 meter. Voor
het indoor-kartcentrum bedraagt deze afstand 50 meter. De woonbebouwing in de omgeving van het plangebied is op voldoende afstand van Thialf
en het kartcentrum gelegen. Uit de aanwezigheid van deze bedrijven vloeien dan ook geen problemen voort.
Aangezien het sport- en recreatiecentrum wordt aangemerkt als een bedrijfsmatige inrichting, heeft het een milieuvergunning. Door de activiteiten
die plaatsvinden in het sport- en recreatiecentrum is er sprake van geluidsbelasting op een aantal woningen dat zich in en in de omgeving van het
plangebied bevindt. Voor deze woningen geldt dat de maximale geluidbelasting 50 dB(A) (etmaalwaarde) op de gevel mag bedragen. Dit houdt in
dat de geluidbelasting op de woningen ten hoogste 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode mag bedragen. Wanneer door akoestisch onderzoek is aangetoond dat de woningen voldoende geïsoleerd zijn, wordt er de mogelijkheid geboden een hogere geluidbelasting op de omliggende woningen toe te staan.
Gedurende 12 dagen per jaar kan onder voorwaarden ontheffing van de
geluidgrenswaarden worden verleend, bijvoorbeeld voor concerten.
Tevens zijn in de milieuvergunning maximale bezoekersaantallen per hal
en per evenement vastgesteld.
Het parkeerterrein van Thialf beschikt over circa 500 parkeerplaatsen.
Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van parkeerruimte bij bedrijven
in de omgeving. In totaal is er dan ruimte voor circa 1000 auto’s. Bij grote
evenementen is deze capaciteit echter niet voldoende, wat leidt tot parkeeroverlast in de nabijgelegen woonwijken. Er is echter een parkeerplan opgesteld voor activiteiten die meer dan 500 auto’s aantrekken. Hierin is aangegeven waar zich extra parkeergelegenheid buiten het eigen terrein bevindt
en hoe de bezoekers hiernaar worden verwezen. Op deze manier wordt de
overlast beperkt.
Uitgangspunt voor het onderhavige bestemmingsplan is dat er rond het
stadion ruimte is voor ten minste 500 parkeerplaatsen.
4. 4. Bodemkwaliteit
Op de locatie van het huidige kinderparadijs zijn in het verleden verscheidene bodemonderzoeken uitgevoerd.
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Het gaat om een onderzoek uitgevoerd door Oranjewoud 1) en een tweetal
onderzoeken uitgevoerd door De Vries Joure Milieutechniek bv 2) en 3). Uit
deze onderzoeksresultaten is gebleken dat er sprake is van ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging. In juni 2000 is door de provincie Fryslân ingestemd met het saneringsplan voor het perceel Heremaweg 18-20 4).
Ten behoeve van de realisatie van het kinderparadijs is een bodemsanering uitgevoerd. Na de bodemsanering is het kinderparadijs gebouwd.
Tevens is in 2001 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het
middenterrein van Thialf 5). Dit onderzoek is destijds uitgevoerd om inzicht
te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de grond in verband met de
aanleg van een nieuwe kunstijsvloer (inmiddels gerealiseerd). Op de locatie
is op een tweetal plekken een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. Aangezien de licht verhoogde gehalten slechts in geringe mate de
streefwaarde overschrijden, was nadere aandacht niet aan de orde.
4. 5. Water
Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt
van waterschappen een eerdere en sterkere betrokkenheid bij het opstellen
van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht
onderdeel in bestemmingsplannen geworden.
In dit kader is in het voortraject van dit bestemmingsplan contact gezocht
met Wetterskip Fryslân. Het waterschap adviseert te streven naar duurzame watersystemen zoals is verwoord in het onlangs in samenwerking
met het waterschap opgestelde gemeentelijke Waterplan Heerenveen (februari 2003). Tevens heeft overleg plaatsgevonden met Wetterskip Fryslân
(zie bijlage 1).
4.5.1. Beleid
Het waterhuishoudkundig beleidskader voor de herontwikkeling van bebouwde gebieden bestaat uit het tweede waterhuishoudingsplan van de
provincie, Dreaun troch it wetter, het Integraal Waterbeheerplan van de
Friese Waterschappen en het Waterplan Heerenveen.

1)
2)
3)
4)
5)

Indicatief bodemonderzoek ter plaatse van de voormalige zuivelfabriek Heremaweg te
Heerenveen, Oranjewoud, projectnummer 16546-56477, december 1991.
Indicatief en aanvullend bodemonderzoek Heremaweg 18-20 te Heerenveen, De Vries
Joure Milieutechniek bv, projectnummer 333149, 2 november 1999.
Aanvullend bodemonderzoek Heremaweg 18-20 te Heerenveen, De Vries Joure Milieutechniek bv, projectnummer 334082, 25 mei 2000.
Brief provincie Fryslân 29 juni 2000, kenmerk 379473, onderwerp Wet bodembescherming; toezending beschikking.
Verkennend bodemonderzoek middenterrein Thialf te Heerenveen, Oranjewoud, projectnummer 10289-103212, februari 2001.
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- Integraal Waterbeheerplan Als een uitwerking van het zojuist genoemde waterhuishoudingsplan van
de provincie, hebben de Friese waterschappen het Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen (IWBP)(2000) vastgesteld. Door middel van dit
plan vindt de vertaling van het beleid op hoofdlijnen naar de verschillende
waterschapsgebieden plaats.
In dit plan is nog onderscheid gemaakt tussen Wetterskip Fryslân en de gebiedsgebonden waterschappen. Per 1 januari 2004 zijn de waterschappen
in Fryslân echter gefuseerd tot één waterschap.
Wetterskip Fryslân heeft de volgende taken:
- de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater;
- het beheer van de boezemwateren met bijbehorende waterstaatswerken;
- de kering van het Waddenzee- en IJsselmeerwater;
- het peilbeheer in het gebied van het waterschap;
- het beheer van de watergangen met bijbehorende waterstaatswerken
die dienen voor de aan- en afvoer van water;
- het beheer van de boezemwatergangen;
- het beheer van de waterkeringen langs de boezemwateren.
Het beleid van de waterbeheerders ten aanzien van het water in bebouwd
gebied is, naast het realiseren van het basisniveau, gericht op het bereiken
van biologisch gezonde watersystemen. Deze watersystemen dienen zodanig te zijn ingericht dat het water geschikt is voor meerdere doeleinden.
In het bijbehorende Gebiedsdeelplan Boarn en Klif 6), is het waterschapsbeleid voor (de omgeving van) Heerenveen opgenomen. De belangrijkste
thema’s in het waterschapsplan zijn veiligheid, afwatering, peilbeheer, oevers, eutrofiëring, emissies, waterbodems en onderhoud. Naast het toezicht
op de algemene hydrologische functie van het water, heeft het waterschap
ook de zorg voor de algemeen ecologische functie van het water. Met andere woorden, naast de zorg voor een goede waterhuishouding moet ook
de waterkwaliteit en de inrichting goed zijn.
In het gebiedsdeelplan is aangegeven dat het deel van Heerenveen waarin
het plangebied ligt deel uit maakt van Watersysteemcluster De Prinsenwijk,
een polderwatersysteem. Dit betekent dat het waterpeil lager wordt gehouden dan het waterpeil in de boezem.
- Waterplan Heerenveen In het Waterplan Heerenveen (2003) is als algemene missie opgenomen:
door een duurzame en integrale benadering van het water een optimale situatie scheppen voor een hoogwaardige, leefbare en gezonde gemeente.
De missie is vertaald in koersen streefbeelden voor deelgebieden.
6)

Het IWBP is door de gezamenlijke Friese waterschappen opgesteld. Het bestaat uit een
algemeen deel en zeven gebiedsdeelplannen.
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De kern Heerenveen behoort tot het deelgebied Compacte stad. In de stad
zal bij het waterbeheer het accent op waterbeleving en het streven naar
een goede basiskwaliteit liggen.
In het zuidelijk deel van het deelgebied Compacte stad waarin het plangebied ligt wordt gezocht naar oplossingen die in het gebied zelf gerealiseerd
kunnen worden. Er wordt gestreefd naar afkoppeling en indien mogelijk infiltratie van het regenwater.
Daarnaast wordt een duidelijk accent gelegd op de integratie van water en
groen. Het zuidelijk deel van Compacte Stad heeft onvoldoende berging
voor oppervlaktewater.
Het streven is om grote verharde oppervlakten als parkeerterreinen van de
riolering af te koppelen, dat wil zeggen het regenwater niet afvoeren naar
het riool maar zoveel mogelijk naar oppervlaktewater. Het Gemeentelijk Rioleringsplan voor dit gebied voorziet in deze afkoppeling.
Wat betreft de riolering wordt voldaan aan de basisinspanning van Wetterskip Fryslân.
4.5.2. Huidige situatie
Het plangebied is gelegen in een watersysteem dat wordt bemalen. In het
plangebied ligt een aantal sloten en waterpartijen, die met elkaar zijn verbonden. Het onderhavige gebied bestaat uit één peilvak. Het waterpeil
wordt gehandhaafd op NAP –0,56 m tot NAP –0,66 m. De waterafvoer is
noord gericht.
De sloten hebben niet alleen een ontwaterende functie voor de betreffende
percelen, maar zijn ook bedoeld voor de af- en aanvoer van water ten behoeve van het peilbeheer. Bovendien dragen zij bij aan de oppervlaktewaterberging.
Het regenwater in het plangebied wordt (zonodig via een apart rioolstelsel)
afgevoerd naar het oppervlaktewater in het gebied. Er vindt versnelde afvoer plaats naar het oppervlaktewater. De versnelde afvoer vraagt om extra
berging in het plangebied.
Het plangebied kan niet worden gekenmerkt als specifiek kwel- of infiltratiegebied. Er is geen sprake van kwel.
Het oppervlaktewater in het plangebied heeft naast een waterhuishoudkundige functie eveneens een ruimtelijke functie. Samen met de groenstructuur
vormt het oppervlaktewater een belangrijk element in de belevingswaarde
van de openbare ruimte.
In het onderhavige bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen voorzien. Er
is dan ook geen sprake van effecten op het watersysteem als gevolg van
dit bestemmingsplan. Het water in het plangebied wordt bestemd conform
de huidige situatie.
4. 6. Ecologie
In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met Europees
en nationaal beleid en wetgeving ten aanzien van de natuurbescherming.
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Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
gebiedsbescherming
Bij gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn
aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of als Natura 2000gebied in de zin van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998, die per 1
oktober 2005 in werking is getreden. Deze wet regelt de bescherming van
de voormalige Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
De bedoeling van Natura 2000 is het realiseren van een samenhangend
netwerk van natuurgebieden in Europa (Natura 2000).
Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Het
plangebied behoort ook niet tot de Ecologische Hoofdstructuur. Deze richtlijnen leggen dan ook geen beperkingen op aan het bestemmingsplan.
soortenbescherming
Bij de soortenbescherming is de Flora- en Faunawet van belang. Op grond
van deze wet mogen beschermde dieren en planten - die in de wet zijn
aangewezen - niet gedood, gevangen, verontrust, geplukt of verzameld
worden en is het niet toegestaan om nesten, holen of andere vaste verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen of te
verstoren. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen
mogelijk. Voor (bedreigde) soorten die vermeld staan op bijlage IV van de
Habitat-richtlijn en een aantal Rode-Lijstsoorten zijn de ontheffingsvoorwaarden zeer streng.
De Flora- en faunawet is altijd onverkort van kracht. Dit betekent dat op het
moment dat nieuwe activiteiten aan de orde zijn ook - in het kader van de
Flora- en faunawet - de mogelijke effecten op de te beschermen soorten
worden meegewogen. Een beoordeling op het moment dat activiteiten
daadwerkelijk aan de orde zijn (en dus niet ten tijde van het maken van het
bestemmingsplan) geeft het meest actuele en beschermingswaardige
beeld. Indien op dat moment blijkt dat sprake is van (een) beschermde
soort(en) en de activiteit strijd oplevert met de bepalingen uit de Flora- en
faunawet zal de betreffende activiteit pas plaats kunnen vinden na het verkrijgen van een ontheffing.
In het bestemmingsplan voor Thialf en omgeving is alleen de bestaande situatie bestemd; ontwikkelingen of functieveranderingen worden niet of
nauwelijks mogelijk gemaakt gedurende de planperiode.
Ten aanzien van de soortenbescherming (Flora- en faunawet) kan dan ook
geconcludeerd worden dat voor het onderhavige bestemmingsplan, vanwege het conserverend karakter, geen onderzoek vooraf hoeft te worden
gedaan naar te beschermen plant- en diersoorten.
Wel dient bij perceelsgebonden ontwikkelingen (sloop, (her)bouw)) gekeken te worden naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen of eventuele andere plant- en diersoorten. Hier dient dan, afhankelijk van de situatie,
alsnog een ecologische beoordeling plaats te vinden.
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4. 7. Archeologie
In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot
aantal EU-landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is het
veiligstellen van het (Europese) archeologisch erfgoed. Dit moet met name
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit houdt onder meer in
dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht moet
worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische
waarden.
Op 1 september 2007 is de gewijzigde Monumentenwet in werking getreden.
De belangrijkste aspecten van de gewijzigde Monumentenwet zijn:
- in beginsel zijn het Provinciale Staten die gebieden moeten aanwijzen
die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. Vervolgens moet
de gemeente ter bescherming van zo’n aangewezen gebied een bestemmingsplan vaststellen. Gebieden waar naar verwachting archeologische waarden aanwezig zijn, kunnen veel groter van omvang zijn dan
de gebieden waarvan reeds is vastgesteld dat daar archeologische
waarden aanwezig zijn;
- de onderzoeksverplichtingen ten aanzien van ruimtelijke plannen worden uitgebreid. Een plan op grond van de WRO moet zijn gebaseerd op
toereikende archeologische informatie over het plangebied;
- het bestemmingsplan zal, indien nodig, een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan door middel van een aanlegvergunningenstelsel.
Zoals gezegd dient de provincie als uitwerking van het Verdrag van Malta
gebieden aan te wijzen die (naar verwachting) archeologisch waardevol
zijn. De provincie Fryslân heeft deze gebieden aangewezen op de Friese
Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE).
Op basis van deze kaart kan bepaald worden welke archeologisch waardevolle gebieden planologisch moeten worden beschermd.
Uit de FAMKE is het volgende gebleken. Uit de advieskaart Steentijd Bronstijd blijkt dat voor het plangebied een quickscan moet worden uitgevoerd. Uit de advieskaart IJzertijd - Middeleeuwen blijkt dat er een ‘karterend onderzoek 3’ moet worden uitgevoerd.
Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter waardoor nader onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden
niet van toepassing is. In de gebiedsgebonden wijzigingsbevoegdheid voor
het groengebied tussen de spoorlijn en De Zanden is de voorwaarden opgenomen dat uit archeologisch onderzoek dient te blijken dat geen afbreuk
wordt gedaan aan de archeologische waarden van de grond.
4. 8. Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om de grootte van het overlijdensrisico voor
omwonenden als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van twee te
berekenen grootheden: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
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Deze variabelen geven inzicht in het overlijdensrisico van personen in de
omgeving van gevaarlijke stoffen.
In oktober 2004 is de AMvB in werking getreden, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, waarin het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen is
vastgelegd. Een belangrijke consequentie van deze AMvB voor het bestemmingsplan is dat er bij het opstellen van een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met het feit dat er geen kwetsbare functies
(bijvoorbeeld woningen) binnen een 10-6 - risicocontour van een gevaarzettende functie worden gepland. Bovendien moet gekeken worden naar de
beperkt kwetsbare functies binnen zo’n contour (zie bijlage 2) 7).
Stadion Thialf
Voor de koudevoorziening van Thialf wordt geen gebruik meer gemaakt
van ammoniak. Voor het ijsstadion is nog maar een zeer kleine hoeveelheid aanwezig (160 kg). Deze hoeveelheid levert, op grond van het Besluit
Externe Veiligheid Inrichtingen en de bijbehorende Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen geen risico’s op voor de omgeving. Er worden geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten in het gebied gevestigd. Er
wordt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van externe veiligheid.
Er is geen overschrijding van het plaatsgebonden risico of het groepsrisico.
Vervoer gevaarlijke stoffen
Aangaande het aspect ‘vervoer gevaarlijke stoffen’ kan op basis van gegevens van ProRail het volgende worden geconcludeerd.
Zowel in de huidige situatie als met betrekking tot de prognoses voor de
toekomst, worden geen consequenties met betrekking tot het vervoer van
gevaarlijke stoffen verwacht. De betreffende railvakken hebben daarin
thans geen functie en naar verwachting ook in de toekomst niet.
Hogedruk gasleiding
In het plangebied ligt langs de Heremaweg een buisleiding voor het onder
hoge druk transporteren van aardgas (kenmerk N-500-17-KR-001 en 002)
Dit zijn leidingen met een diameter van 4 inch en een werkdruk van 40 bar.
De afstand van het tracé van de buisleiding en de bebouwing aan de Heremaweg en De Zanden varieert van 0 tot circa 34 meter.
Een buisleiding voor het transport van aardgas vormt een relevant risico in
verband met de externe veiligheid. Met de risico’s die aan de aanwezigheid
van deze transportleiding zijn verbonden moet in het bestemmingsplan rekening worden gehouden. Dat geschiedt met behulp van een veiligheidszone waarbinnen beperkingen gelden ten aanzien van werkzaamheden,
bebouwing en de aanwezigheid van personen.
Voor buisleidingen is in relatie tot externe veiligheid de volgende regelgeving van belang:
1. circulaire “Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen” van
1984;
2. toekomstige AMvB Buisleidingen.

7)

Bestemmingsplan Thialf, externe veiligheid (Consulmij, 2009).
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In de circulaire “Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen” van
1984 zijn de veiligheidsaspecten voor de omgeving uitgewerkt en verwoord
in toetsings- en bebouwingsafstanden. De circulaire is op dit moment nog
van kracht en dientengevolge moet rekening worden gehouden met de
daarin genoemde toetsings- en bebouwingsafstanden.
In de toekomstige AMvB Buisleidingen zal verplicht worden gesteld dat in
bestemmingsplannen een risicozonering voor buisleidingen wordt opgenomen. Nadat de AMvB Buisleidingen van kracht is geworden, kan een bestemmingsplan pas worden vastgesteld als het plaatsgebonden risico (PR)
is getoetst aan deze AMvB en nadat het groepsrisico (GR) is verantwoord.
Ook bestaande situaties zullen in overeenstemming met de bepalingen van
de AMvB moeten worden gebracht.
De invloed van deze aardgastransportleiding op de omgeving is voor dit
bestemmingsplan volgens beide methoden bepaald, dus zowel volgens de
methode genoemd in de circulaire uit 1984 als volgens de huidig gehanteerde risicoberekeningen (concept) van PR en GR. De reden hiervoor is
dat de nieuwe AMvB Buisleidingen op korte termijn van kracht zal worden
en ook bestaande situaties in overeenstemming met deze nieuwe AMvB
moeten worden gebracht.
Conclusie risicozonering buisleidingen
Circulaire “Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen” van 1984.
Langs de aardgastransportleiding N-500-17-KR-001 en 002 aan de Heremaweg is woningbouw aanwezig. De afstand van een deel van deze woningbouw tot de aardgastransportleiding voldoet aan de minimale afstand
zoals die is vastgelegd in de circulaire, maar deze is kleiner dan de toetsingsafstand.
AMvB Buisleidingen
Het plaatsgebonden risico rondom de buisleiding is kleiner dan 10-6/jaar. Er
hoeft geen afstand tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt
kwetsbare objecten in acht te worden genomen. Naar verwachting wordt
voldaan aan de eisen uit de toekomstige AMvB Buisleidingen.
Het aantal aanwezigen in het plangebied binnen het beïnvloedingsgebied
van de buisleiding heeft geen relevante invloed op het GR. Binnen het beinvloedingsgebied zijn geen nieuwe objecten geprojecteerd. Het GR zal
dientengevolge niet wijzigen.
De aanwezigheid van de buisleiding vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan.
4. 9. Luchtkwaliteit
Op grond van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 dienen bestuursorganen bij
de uitoefening van bevoegdheden dan wel bij de toepassingen van wettelijke voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in acht te nemen.

Bestemmingsplan Thialf en omgeving

Buro Vijn B.V.

blz 20

03-22-05

Deze plicht geldt ook voor bestemmingsplannen. Als gevolg van dit bestemmingsplan treden er geen veranderingen op ten aanzien van de luchtkwaliteit, aangezien het plan een conserverend karakter heeft, en slechts
leidt tot actualisatie van bestemmingen van bestaande functies.
Daarnaast dient getoetst te worden of, ongeacht veranderingen, wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. De gemeente Heerenveen heeft in
2005 een rapportage opgesteld met betrekking tot de luchtkwaliteit in de
gemeente. Uit deze rapportage blijkt dat er voldaan wordt aan de normen
uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005.
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden, als wijziging in de Wet milieubeheer. Deze Wet luchtkwaliteit vervangt het Besluit
luchtkwaliteit 2005.
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering 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 maatregelen of in het NSL;
- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
Met het bestemmingsplan treden zoals vermeld geen veranderingen op ten
aanzien van de luchtkwaliteit, aangezien het plan een conserverend karakter heeft en slechts leidt tot actualisatie van bestemmingen van bestaande
functies. Per saldo is er dan ook geen sprake van een verslechtering van
de luchtkwaliteit.
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In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de huidige situatie en het beleid ten aanzien
van de ruimtelijke en functionele aspecten van het plangebied beschreven.
In aansluiting hierop zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd.
De 400-meter-baan van Thialf wordt sinds de verbouwing niet meer met
ammoniak gekoeld. Ook de ijshockeyhal is zodanig gerenoveerd worden
dat hier slechts 160 kg ammoniak hoeft te worden gebruikt.
Sport- en recreatieve functies met ondersteunende voorzieningen dienen
zich te blijven concentreren rondom het stadion. De aanwezige functies die
zich in het plangebied bevinden blijven gehandhaafd. Uitbreidingsmogelijkheden zijn nauwelijks mogelijk. Wel wordt in het onderhavige bestemmingsplan rekening gehouden met een uitbreiding van de privékliniek.
In het bestemmingsplan is de onlangs gerealiseerde sprinthal bij Thialf
meegenomen. Deze sprinthal is gerealiseerd ten noorden van de ijshockeyhal. De hal is gebouwd op grond die in gebruik was als opslagruimte
voor evenementen (apparatuur, trailers, etc). De realisatie van de sprinthal
is dus niet ten koste gegaan van het aantal parkeerplaatsen. Tevens is rekening gehouden met een geringe uitbreiding van de entree.
Gezien de grootte van het perceel Heremaweg 20 is ervoor gekozen op dit
perceel een ruim bouwvlak op te nemen. De overige sport- en recreatieve
functies, de meubelzaak en de bedrijfswoning, de woningen en de spoorlijn
worden specifiek inbestemd.
Tussen de weg De Zanden en de spoorlijn ligt een groengebied, waar mogelijkerwijs in de toekomst een parkeerterrein gerealiseerd zal worden. Dit
parkeerterrein heeft als doel het bestaande parkeerprobleem van het
naastgelegen Hotel “De Heide” op te lossen. Aangezien het op dit moment
niet duidelijk is óf en wanneer dit parkeerterrein aangelegd zal worden, zal
dit door middel van het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid mogelijke gemaakt worden.
In het plangebied zijn alleen grootschalige, specifieke detailhandelsfuncties
toegestaan in de bestaande winkels. Dit om mogelijke concurrentie met het
centrumgebied tegen te gaan.
Gezien het concentratiebeleid in het centrum is het niet mogelijk nieuwe
(zelfstandige) horecavestigingen in het plangebied toe te staan. De bestaande horecafuncties die ten dienste staan van de functies in het plangebied en het bestaande café aan de Rotstergaastweg, blijven wel toegestaan.
De drie woningen achter het café (Rotstergaastweg 6 en De Zanden 11 en
13) zijn in het nu geldende bestemmingsplan “Sport- en recreatiecentrum
Thialf” wegbestemd. De reden hierachter was de visie Thialf te ontwikkelen
tot een sport- en recreatiecentrum van internationale allure.
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Het bestemmingsplan was onder andere gericht op de ontwikkeling van
een bungalowpark (volgens de Centre Parcs-formule) aan de westzijde van
De Zanden, met een directe voetgangersverbinding naar hij ijsstadion. Gedacht werd aan een overdekte traverse (met eventueel winkels) over De
Zanden en de spoorlijn. De traverse is inbestemd op de plaats waar de woningen Rotstergaastweg 6 en De Zanden 11 en 13 staan. In de loop der jaren zijn er nieuwe inzichten gekomen en is het beleid gewijzigd. In plaats
van het bungalowpark is de woonwijk Heidemeer ontwikkeld en de plannen
voor de traverse zijn vervallen. In dit bestemmingsplan worden de woningen dan ook conform de bestaande situatie inbestemd.
De drie woningen liggen, evenals het café (Rotstergaastweg 2) binnen de
geluidszone van de spoorweg. Om deze reden zijn de hoofdgebouwen
door middel van bouwvlakken nauwkeurig op de kaart vastgelegd.
Uitgangspunt is een tweezijdige bereikbaarheid van het plangebied in verband met calamiteiten. In het onderhavige bestemmingsplan wordt de bestaande wegenstructuur daarom gehandhaafd en inbestemd. Het plangebied is zowel via de noord- als de zuidzijde toegankelijk.
Ten aanzien van de ruimtelijke structuur is het uitgangspunt de bestaande
situatie planologisch vast te leggen. Dit houdt in dat bebouwing, straten,
parkeerterreinen, openbaar groen en water, zo concreet mogelijk worden
bestemd. De ruimtelijke structuur blijft hierdoor gehandhaafd. Het aanwezige groen en water dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied
en hebben tevens een afschermende functie.
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PLANBESCHRIJVING

6. 1. Toelichting op het juridische systeem
In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende functies, de eventuele ontwikkelingen daarbinnen en de uitgangspunten ten aanzien daarvan aan de orde geweest. Het in deze hoofdstukken beschreven
beleid en de uitgangspunten krijgen hun juridische vertaling in bestemmingen. Deze bestemmingen regelen de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied. De bepalingen die betrekking hebben op de te
onderscheiden bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart.
Het bestemmingsplan geeft dus aan voor welke doeleinden de gronden zijn
bestemd.
Burgemeester en Wethouders kunnen zonodig sturend optreden door onder andere het stellen van nadere eisen, het verlenen van ontheffingen of
aanlegvergunningen óf het wijzigen in een andere bestemming.
Het voorontwerpbestemmingsplan “Thialf en omgeving” is tot stand gekomen onder de ‘oude’ Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op 1 juli 2008 is de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Het ontwerpbestemmingsplan is
aan deze nieuwe eisen aangepast.
6. 2. De bestemmingen
Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Op het transformatorgebouw in het plangebied is de bestemming “Bedrijf Nutsvoorzieningen” gelegd. De bouwregels zijn afgestemd op de huidige
situatie.
Detailhandel
De bestemming “Detailhandel” is gelegd op de in het plangebied aanwezige detailhandelsvestigingen, namelijk de meubelzaak en de antiekhandel.
Het beleid zoals verwoord in de (ontwerp) Notitie “Actualisatie PDV-beleid”
(zie paragraaf 3.1) is erop gericht de binnenstedelijke detailhandelsstructuur niet aan te tasten. Om deze reden is in de bestemmingsomschrijving
opgenomen dat alleen perifere detailhandel is toegestaan. Op deze manier
wordt voorkomen dat zich in het plangebied bijvoorbeeld een supermarkt
vestigt.
De detailhandelsfunctie op perceel Heremaweg 20 wordt gecombineerd
met een bedrijfswoning. Deze is aangeduid op de plankaart.
De bouwregels zijn gebaseerd op de bestaande situatie ten aanzien van de
verschillende gebouwen. De op de kaart aangegeven bouwvlakken en de
maximaal toegestane hoogte van de gebouwen binnen deze bestemming,
zijn dan ook op de bestaande bebouwing afgestemd. Dit met uitzondering
van het bouwvlak voor het perceel Heremaweg 20. Voor deze detailhandelsfunctie is, vanwege de grote oppervlakte van het perceel, een
ruimer bouwvlak opgenomen.
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De genoemde bedrijfswoning mag alleen worden gebouwd binnen het
daarvoor op de kaart aangewezen gebied. Bovendien is, conform de gebruikelijke regeling in de gemeente, een regeling opgenomen voor de aanen uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij deze woning.
Dienstverlening
De privékliniek is onder de bestemming “Dienstverlening“ gebracht.
In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de privékliniek. Het bouwvlak is afgestemd op de toekomstige uitbreiding. Hetzelfde geldt voor de maximale bouwhoogte.
Gemengd - 1
Deze bestemming heeft betrekking op het IJsstadion Thialf met alle bijbehorende functies. Een combinatie van deze functies met een horecafunctie
is mogelijk, mits de horecafunctie ten dienste staat van de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies.
Voor de aanwezige dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen binnen Thialf is een regeling opgenomen. Binnen de bestemming
zijn dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen toegestaan, mits deze ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie. Op grond van de
“Kantorennotitie Heerenveen” is uitbreiding van deze bedrijven niet gewenst. Om deze reden is de bestaande bedrijfsvloeroppervlakte (2525 m²)
vastgelegd in de gebruiksregels.
Ook is er een regeling opgenomen ten aanzien van de aanwezige detailhandel binnen de genoemde functies, zoals de sportwinkel die gevestigd is
in IJsstadion Thialf. Om te voorkomen dat de detailhandelsfunctie de overhand krijgt, is in de gebruiksregels geregeld dat een detailhandelsfunctie in
de gebouwen alléén is toegestaan wanneer het themagebonden detailhandel betreft. De gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte van deze detailhandel mag maximaal 200 m² bedragen. Detailhandel wordt dus beperkt tot
een ondergeschikte vorm.
De bouwregels zijn afgestemd op de huidige situatie. Wel is rekening gehouden met de uitbreiding van de entree van Thialf. Het bouwvlak is hier op
afgestemd. De op de plankaart in het bouwvlak aangegeven bouwhoogten
zijn gebaseerd op de huidige kenmerken van de gebouwen.
Gemengd - 2
De indoor-kartbaan, het tennis-, squash- en bowlingcentrum en het kinderparadijs zijn onder de bestemming “Gemengd - 2” gebracht. Binnen deze
bestemming zijn sport- en recreatieve voorzieningen toegestaan. Ook binnen deze bestemming geldt dat een combinatie met een horecafunctie mogelijk is, zolang de horecafunctie ten dienste staat van de sport- en recreatieve functie.
De bouwregels zijn afgestemd op de huidige situatie. De op de plankaart
aangegeven bouwvlakken en de maximaal toegestane hoogte zijn afgestemd op de huidige situatie.
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Groen
Een aantal groenstroken heeft de bestemming “Groen”. Deze bestemming
is toegepast op díe locaties waar het groene karakter van structurele aard
is voor de beeldkwaliteit van het plangebied en daarom niet bebouwd mogen worden. Ook stroken die een bufferfunctie of afschermende functie
vervullen zijn onder deze bestemming gebracht.
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3,00 meter bedragen.
Voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling in het groengebied tussen de
spoorlijn en De Zanden, is een gebiedsgebonden wijzigingsbevoegdheid
opgenomen. In het gebied waarop deze wijzigingsbevoegdheid van toepassing is, kan een parkeerterrein gerealiseerd worden.
Horeca
Gezien de bijzondere functie en de invloed op de omgeving is het café aan
de Rotstergaastweg onder een specifieke bestemming geregeld.
De bouwregels zijn afgestemd op de huidige situatie. Het horecabedrijf en
de bedrijfswoning zijn in hetzelfde pand ondergebracht. De uitoefening van
detailhandel is door een bepaling in de gebruiksvoorschriften uitgesloten.
Verkeer
Vanwege de verkeersontsluitende functie van De Zanden is deze weg onder de bestemming “Verkeer” gebracht. Binnen deze bestemming staat niet
de verblijfsfunctie maar de verkeersfunctie voorop.
De inrichting van de weg is hier ook op afgestemd. Het dwarsprofiel op de
kaart voorkomt dat het profiel van de weg veranderd wordt.
Verkeer - Parkeerterrein
De bestemming “Verkeer - Parkeerterrein” is van toepassing op de parkeerterreinen behorende bij onder andere het IJsstadion Thialf. Aangezien
het parkeerterrein bij Thialf tevens als skeelerbaan wordt gebruikt, is dit
eveneens mogelijk gemaakt binnen de bestemming. Hetzelfde geldt voor
standplaatsen voor kampeerauto’s. Gebouwen zijn niet toegestaan binnen
de bestemming.
Verkeer - Railverkeer
De spoorbaan en bijbehorende infrastructuur zijn onder deze specifieke
vervoersbestemming gebracht. Kleine ondergeschikte gebouwtjes en
bouwwerken voor de regeling van het spoorwegverkeer zijn toegestaan.
Voor deze gebouwen zijn bouwregels opgenomen.
Verkeer- Verblijf
Met uitzondering van De Zanden zijn de straten in het plangebied onder de
bestemming “Verkeer - Verblijf” gebracht. Het betreft hier toegangswegen
naar de diverse functies in het plangebied. Binnen deze bestemming zijn
geen gebouwen toegestaan.
In de bouwvoorschriften van deze bestemming is slechts een maximale
hoogte gesteld aan bouwwerken die geen directe relatie hebben met de
verkeersfunctie (bijvoorbeeld reclameborden).
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Dit omdat bouwwerken ten behoeve van verkeersvoorzieningen aangemerkt worden als vergunningsvrije bouwwerken, die niet aan het bestemmingsplan worden getoetst.
Water
De waterlopen in het plangebied die een belangrijke functie vervullen in de
waterhuishouding zijn onder de bestemming “Water” gebracht. Binnen deze
bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd, terwijl de bouwwerken die hier worden gerealiseerd maximaal 2,00 meter hoog mogen zijn.
Wonen
De woningen aan de Rotstergaastweg / De Zanden zijn, met de bijbehorende tuinen, erven en terreinen, onder de bestemming “Wonen” gebracht.
Binnen de bestemming wordt, in combinatie met het wonen, ruimte geboden voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Welke bedrijfsactiviteiten en beroepen daaronder
moeten worden verstaan, is in een bijlage bij de regels opgenomen. Met
een beperking van de omvang wordt het ondergeschikte karakter ten opzichte van de woonfunctie vastgelegd.
De vestiging van een aan-huis-verbonden beroep of een anderszins toegestane bedrijfsfunctie zal moeten voldoen aan de volgende twee kwalitatieve
bepalingen:
1. de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een anderszins
toegestane bedrijfsfunctie mag alleen plaatsvinden door de bewoner en
maximaal één extra medewerker.
Beroepsuitoefening-aan-huis en kleinschalige bedrijvigheid is alleen
aanvaardbaar indien er een relatie is met het wonen en de uitgevoerde
activiteiten aan het wonen ondergeschikt zijn. De uitoefening van een
beroep-aan-huis door een ander dan de bewoner zelf, verdraagt zich
niet met het principe van het huis-gebonden zijn;
2. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor buitenopslag van goederen ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalig bedrijf kan niet worden toegestaan. Alle opslag die plaatsvindt in
de open lucht, is op basis van deze voorwaarde strijdig met de gevoerde bestemming. Deze voorwaarde is opgenomen om vormen van
bedrijvigheid uit te sluiten die een te grootschalig karakter hebben en
als zodanig niet passen binnen de woonomgeving.
Bij de uitleg of er sprake is van een aan-huis-verbonden beroep of een
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, worden tevens de volgende criteria
gehanteerd:
de bedrijfsmatige functie mag alleen in het woonhuis of in de eventuele
aan- of uitbouw van het woonhuis of in een aangebouwd bijgebouw
worden gevestigd (anders is het niet aan-huis-verbonden);
er mag geen aantasting van de uitstraling van het perceel van het gebruik voor wonen plaatsvinden, dat wil onder meer zeggen dat uitsluitend zeer beperkte reclame-aanduidingen (geen lichtreclame) en dergelijke zijn toegestaan;
er mag geen ernstige of onevenredige invloed op het woonmilieu en
geen afbreuk aan het woonkarakter van de buurt plaatsvinden;
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er mag geen verkeersaantrekkende of publieksaantrekkende werking
vanuit gaan. Zo dient er voldoende parkeergelegenheid op het eigen erf
aanwezig te zijn;
het mag niet gaan om detailhandelsactiviteiten (valt niet onder definitie
van aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit);
er mag geen strijd zijn met de regelgeving uit de Wet milieubeheer.
De bouwregels maken onderscheid tussen hoofdgebouwen (dat wil zeggen
de woonhuizen), aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. De
goothoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 4,00 m bedragen. De
dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen. In het plangebied komen alleen vrijstaande woningen voor. In de regels is dan ook
een regeling opgenomen dat een hoofdgebouw vrijstaand zal worden gebouwd. De hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd. Door middel van de bouwvlakken op de plankaart is de locatie van
de hoofdgebouwen nauwkeurig vastgelegd. In de bouwregels is opgenomen dat geluidgevoelige gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak worden
gebouwd. Op deze manier wordt voorkomen dat woningen kunnen uitbreiden in de richting van de spoorlijn en de weg.
Naast de hoofdgebouwen zijn tevens aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen toegestaan. Deze gebouwen moeten zowel ruimtelijk als
functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.
Die ondergeschiktheid manifesteert zich niet alleen in de afmetingen, maar
bijvoorbeeld ook in de situering.
In verband met het straat- en bebouwingsbeeld is voor aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen een bijgebouwengebied opgenomen. In
verband met het voorkómen van een rommelig straat- en bebouwingsbeeld, moet bij het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen een afstand van ten minste 1,00 m ten opzichte van de naar de
weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw in acht worden genomen. De
ligging van het bijgebouwengebied is hierop afgestemd. De diepte van een
bijgebouwengebied bedraagt maximaal 40 m.
De gezamenlijke oppervlakte voor de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen, is op een maximum van 50 m² gesteld. Randvoorwaarde
daarbij is wel dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen,
aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen niet groter
mag worden dan 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw. De goothoogte van een aan- en uitbouw, bijgebouw en overkapping is vastgesteld
op 4,00 meter, daarbij eventueel voorzien van een kap van minimaal 30°.
6. 3. Dubbelbestemming
Leiding - Gas
In het plangebied is een gastransportleiding aanwezig. Uit een oogpunt van
veiligheid mag binnen een strook van 4 meter aan weerszijden van de leiding in het geheel geen bebouwing worden gerealiseerd. De leiding is
daarom op de plankaart voorzien van een bebouwingsvrije strook van 4
meter aan weerszijden van de leiding.
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Daar waar op dit moment al bebouwing aanwezig is binnen deze zone, is
de bebouwingsvrije strook om de bebouwing heen gelegd.
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UITVOERBAARHEID

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.
Inspraak en Overleg hebben in 2006, onder de ‘oude’ Wet op de Ruimtelijke Ordening plaatsgevonden.
7. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Over het voorontwerp-bestemmingsplan is, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid gegeven tot het inspreken op het
plan. Daarnaast is het plan ook voorgelegd aan de betrokken diensten en
instanties als bedoeld in het Overleg ex artikel 10 van het Besluit op de
ruimtelijke ordening. De resultaten van de Inspraak en het Overleg zijn verwerkt in hoofdstuk 8.
7. 2. Economische uitvoerbaarheid
Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid ten behoeve van de
inzet van gemeentelijke middelen door middel van een cijfermatige opzet,
is voor het onderhavige bestemmingsplan niet relevant. Het bestemmingsplan is in feite een herziening en actualisering van bestaande regelgeving.
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INSPRAAK EN OVERLEG

8. 1. Inspraak
In het kader van de Inspraak is er op grond van de Inspraakverordening
een inspraakavond gehouden (d.d. 6 december 2006) en gelegenheid geboden voor indiening van schriftelijke reacties. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Een verslag van de inspraakavond is opgenomen in de
Antwoordnota (bijlage 4).
8. 2. Overleg
In het kader van het Overleg ex artikel 10 (van het) Besluit op de ruimtelijke
ordening (Bro), is het voorontwerp-bestemmingsplan toegezonden aan de
volgende instanties:
1. de Commissie van Overleg ex artikel 10 Bro van de provincie Fryslân,
met daarin vertegenwoordigd:
- de Provincie Fryslân, Afdeling Ruimtelijke Plannen, Leeuwarden;
- het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,
Groningen;
- het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, VROM-Inspectie regio Noord, Groningen;
- het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Leeuwarden;
- het Ministerie van Economische Zaken, Groningen;
- de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist;
2. het Wetterskip Fryslân te Leeuwarden;
3. het Ministerie van Defensie, Directie Noord te Apeldoorn;
4. Gastransport Services NV Nederlandse Gasunie te Deventer;
5. NUON Friesland te Leeuwarden;
6. de NV NUON Transport te Leeuwarden;
7. Vitens Fryslân te Leeuwarden;
8. KPN Telecom BV, UTN-Leidingbeheer te Zwolle;
9. KPN Telecom BV, UTN Straalverbindingen te Apeldoorn;
10. Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg te Leeuwarden;
11. de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort;
12. NS Regio Noordoost te Zwolle;
13. ProRrail te Zwolle;
14. de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
De onder 1, 2, 8 en 13 genoemde instanties hebben een inhoudelijke reactie op het bestemmingsplan gegeven. De onder 3, 4, 5, 9 en 10 genoemde
instanties hebben wel gereageerd, maar hebben aangegeven geen op- of
aanmerkingen op het plan te hebben. De overige instanties hebben niet gereageerd. De overlegreacties zijn opgenomen in bijlage 3. Voor het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van het overleg op de volgende onderdelen aanpassingen opgenomen:
!

In de wijzigingsbevoegdheid voor het parkeerterrein langs De Zanden is
een toetsingcriterium ten aanzien van archeologie opgenomen.
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In de bestemming ‘Gemengd - 1’ is de oppervlakte voor dienstverlenende bedrijven c.q. instellingen gemaximaliseerd.
In de bestemming ‘Detailhandel’ is de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping gemaximaliseerd tot de
maximale bouwhoogte van de bedrijfswoning.
In de toelichting is de diameter en gasdruk van de gastransportleiding
opgenomen en is de afstand van de onderzoekszone op grond van het
Besluit Geluidhinder Spoorwegen aangepast.
===

Bestemmingsplan Thialf en omgeving

Buro Vijn B.V.

