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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1237277

Aanvraagnaam Dempen kadesloot en uitbreiden bestaande sloten

Uw referentiecode WFN1405547

Ingediend op 23-04-2014

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving In samenwerking met de grondeigenaar wordt de kadesloot
gedempt en wordt er gecompenseerd in de kavelsloten.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Warrega

Kadastrale sectie D

Kadastraal perceelnummer 203

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Zie bijlage

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Zie bijlage
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Formulierversie
2013.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Buitengebied 2008

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Kadesloot gedempt. Kavelsloten worden uitgebreid. Tevens
wordt het binnentalud van de waterkering verbeterd.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

overzicht
hoeveelheden_pdf

overzicht
hoeveelheden.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren

23-04-2014 In
behandeling

overzicht locatie
keringen_pdf

overzicht locatie
keringen.pdf

Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

23-04-2014 In
behandeling

dempen kadesloot
ondertekende

OLO 1237277
dempen kadesloot
ondertekende
aanvraag.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Anders

23-04-2014 In
behandeling



Verleende omgevingsvergunning voor het dempen van een kadesloot en 
verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder.  
 
Van 2 april 2015 tot en met 15 mei 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het dempen van 
een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder met 
bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op de percelen, kadastraal bekend gemeente Werega, Sectie 
D, nummers 195, 198 t/m 204, 206, 207, 212, 213, 217, 218, 221, 222, 224, 226, 231 en 394 
t/m 397. 
 
Ontwikkeling  
Dit plan voorziet in het dempen van een kadesloot (direct grenzend aan de kering) en het 
verbreden van diverse sloten in de Wergeastermarpolder.   
 
Inzage  
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.01002OGV04-VG01 
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen 

 

Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 
 Van 3 april 2015 tot en met 15 mei 2015 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 
  
 

 


