
Uitvoering: archief  Via BAG-beheerder 
afschrift : aanvrager 
kopie  : team Toezicht en Handhaving  

team belastingen, bureau OZB 

ONTWERP O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 

11032462 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 

hebben op 1 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
van: 

Dhr. H.J.M. Inden 
Hoptille 6 
9027 BA Hilaard 

Voor het realiseren van een meubelmakerij op het perceel Hoptille 6 te 
Hilaard. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11032462 en betreft de 
activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. 

OVERWEGINGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS VAN RUIMTELIJKE 
ORDENING; 

Het plan is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan “Bûtengebiet”. 
Het perceel heeft de bestemming ‘Wonen’. De voor ‘Wonen’ aangewezen 
gronden zijn bestemd voor woonhuizen. Ondergeschikte kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten met een maximale vloeroppervlakte van 50 m2 zijn 
als nevenactiviteit toegestaan. De aanvraag voldoet hier niet aan, vanwege de 
oppervlakte van de meubelmakerij van ca. 150 m2. 

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan de omgevingsvergunning worden 
verleend indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, indien de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 
van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ter 
onderbouwing van dit standpunt is de “Ruimtelijke onderbouwing voor het 
vestigen van een meubelmakerij op de locatie Hoptille 6 te Hilaard” 
opgesteld. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van de 
omgevingsvergunning. 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf ……… voor een periode van 6 
weken ter inzage gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen hiertegen 
zienswijzen in te dienen. 



 

 

 

Blad 2 

 

 
Er zijn … zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediend.  
 
Voor het plan is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad 
vereist. De raad heeft een lijst van projecten vastgesteld waarvoor een 
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Het plan past niet binnen deze 
vastgestelde projectenlijst, omdat het plangebied buiten de bebouwde kom is 
gesitueerd. 
 
Op ….. heeft raad van de gemeente Leeuwarden besloten een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 
het planologisch mogelijk maken van het realiseren van een meubelmakerij op 
het perceel Hoptille 6 te Hilaard. 
 
 
VOORGENOMEN BESLUITEN: 

gelet op artikel 2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:  
 
I. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de 

aanvraag voor de volgende activiteiten: 
- Strijd gebruik gronden/bouwwerken met het bestemmingsplan (art. 

2.1 lid 1c Wabo). 
 

II. de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepaling dat de 
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning (Zie hiervoor de 
opgave bijgevoegde stukken). 

 
 
VOORSCHRIFTEN: 

1. Bij een eventuele interne verbouwing zullen de bestaande vloeren geheel 
intact moeten blijven en mag geen sprake zijn van grondverzet. Mochten 
deze werkzaamheden wel voorgenomen worden dan is een vooronderzoek 
conform NEN572 nodig om de bodemkwaliteit te beoordelen.  

2. Productiegebonden detailhandel moet qua omvang beperkt blijven en 
ondergeschikt zijn aan de meubelmakerij. 
 
  

Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is 

beoordeeld voor de activiteit strijd gebruik gronden/bouwwerken met RO (art. 

2.1 lid 1c). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en 

de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet 

en daarom zijn wij voornemens u de gevraagde omgevingsvergunning te 

verlenen. 

 



 

 

 

Blad 3 

 

Zienswijzen en adviezen  
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van …. 2019 ter inzage 

gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele 

zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders.  

 
Leeuwarden, , verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving.



 

 

 

Blad 4 

 

Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op … aan dhr. H.J.M. Inden voor het realiseren 
van een meubelmakerij op het perceel Hoptille 6 te Hilaard. 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  

̵ Beroepsschriftbijsluiter 
 
 
Gewaarmerkt: 
 

̵ Aanvraagformulier 
̵ Akoestisch onderzoek d.d. 12 februari 2019 
̵ Ruimtelijke onderbouwing 

 
 
 
Einde opgave bijgevoegde stukken.  

 

 

 

 



 

 

ONTWERP Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een 

meubelmakerij op het perceel Hoptille 6 te Hilaard. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van PM; 

 

BESLUIT: 

 

een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 

omgevingsrecht, af te geven voor het realiseren van een meubelmakerij op het 

perceel Hoptille 6 te Hilaard. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van PM, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier. 
 




