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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4318895

Aanvraagnaam Aanvraag meubelmakerij

Uw referentiecode Hoptille 6

Ingediend op 01-04-2019

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving afwijkingsprocedure WABO

Opmerking Op 28 november 2018 heb ik bij de Gemeente Leeuwarden
afdeling RO een principe verzoek ingediend.
Als contactpersoon mw. S. Mollema de Jong,
met als kenmerk: 11030157.
Hiervoor heb ik een positief bericht gekregen dat de
provincie en de gemeente mee willen werken.

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: vergunningen@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

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2019.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 34151106

Vestigingsnummer 000015508854

Statutaire naam De bonte specht timmertechniek

Handelsnaam De bonte specht timmertechniek

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters HJM

Voorvoegsels -

Achternaam Inden

Functie eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9027ba

Huisnummer 6

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Hoptille

Woonplaats Hilaard

4 Correspondentieadres

Adres Hoptille 6

9027ba Hilaard

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9027BA

Huisnummer 6

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Hoptille

Plaatsnaam Hilaard

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Vestigen van een timmerbedrijf / meubelmakerij in het
schuurgedeelte van de boerderij. Hiervoor heb ik een
principe verzoek ingediend bij de gemeente Leeuwarden.
Hiervoor willen ze medewerking verlenen

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

De vrijstaande boerderij heeft een woonbestemming.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Naast wonen hebben we een paard en een pony

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Een timmerbedrijf / meubelmakerij in het stal gedeelte.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

01041901.PDF 01041901.PDF Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-04-01 In
behandeling

AkoestischRapport20-
190212.pdf

AkoestischRapport20-
190212.pdf

Anders 2019-04-01 In
behandeling





 

 

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

meubelmakerij op het adres Hoptille 6 te Hilaard.  

Van donderdag 4 juli tot en met woensdag 14 augustus 2019 ligt de ontwerp-

omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

De aanvraag omgevingsvergunning betreft het realiseren van een meubelmakerij in de 

voormalige koeienstal van de woonboerderij op het perceel Hoptille 6 te Hilaard. Het 

plan is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan “Bûtengebiet”. Het perceel 

heeft de bestemming ‘Wonen’. In die bestemming zijn woonhuizen toegestaan met als 

nevenactiviteit ondergeschikte kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten met een 

maximale vloeroppervlakte van 50 m2. De aanvraag voldoet hier niet aan, vanwege de 

oppervlakte van de meubelmakerij van ca. 150 m2.  

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

• in het Gemeentehuis, 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 https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen of via 

www.ruimtelijkeplannen.nl plan IDN NL.IMRO.0080.01002OGV24-OW01.  

Reageren  

In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw 

zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In 

een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. 

Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan nog meenemen in 

de afweging van het definitieve besluit.  

• Schriftelijk/elektronisch:  



 

 

o schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. 

o stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders. 

 

Vermeld in uw brief/mail: 

�  ontwerp-omgevingsvergunning Hoptille 6 Hilaard 

�  waarom u een zienswijze indient 

�  de datum 

�  uw naam en adres 

�  in geval van een brief uw handtekening 

 

• mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur). 


