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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.02 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4187475

Aanvraagnaam Verbouw schuur tot woning te Baard

Uw referentiecode 2638

Ingediend op 19-02-2019

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het verbouwen/uitbreiden van een schuur/werkplaats tot
woning/werkplaats aan de gele bourren 3 te Baard

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructieberekening

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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Formulierversie
2018.02 Locatie

1 Adres

Postcode 8834XK

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Gele Buorren

Plaatsnaam Baard

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Aan de bestaande schuur/werkplaats wordt een deel
bijgebouwd. In het nieuwe deel worden de entree en
slaapkamer gerealiseerd. In het achterste deel van de
bestaande werkplaats wordt een woonkamer/keuken
gerealiseerd.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

149

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

210

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

539

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

790

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

157

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

221

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

werkplaats meubelstoffeerder

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

143

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

112

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

werkplaats meubelstoffeerder
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9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie tekening

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

PL-01_PDF PL-01.PDF Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2019-02-19 In
behandeling

Tuin_Anke_Sohne_Baa-
rd_pdf

Tuin Anke Sohne
Baard.pdf

Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2019-02-19 In
behandeling

bijlage_2638_pdf bijlage 2638.pdf Welstand 2019-02-19 In
behandeling

verkennend_bodemond-
erzoek_pdf

verkennend
bodemonderzoek-.pdf

Gezondheid 2019-02-19 In
behandeling

PL-02_PDF PL-02.PDF Gezondheid
Welstand
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2019-02-19 In
behandeling









Meubelstoffeerderij  AS 
                                                                           Gele Buorren 3 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Littenseradiel                      8834 XK Baard 
Postbus 1                                                                                        tel. 0517-341012                                                                        
8730 AA Wommels                                                                                                    mob. 06-51205076 
                                                                                                                   www.stoelvandeburen.nl 
                                                                                     contact@ankesohne.nl                                                              
 
Betreft: Gele Buorren 3 te Baard                         Baard, 13 november 2017 
 
Geacht College, 
 
In 2012 hebben wij, Anke Söhne en Oep Elbers, een wegbestemde ‘rotte kies’, d.w.z. een voormalige op zichzelf staande stal bij 
Baard om koeien te melken, kunnen kopen en verbouwd tot werkplaats voor onze meubelstoffeerderij. De bijbehorende grond 
rond dit gebouw heeft agrarische bestemming, het gebouw zelf met ondergrond en een gedeelte van het erf heeft klein-industriële 
bestemming. De meubelstoffeerderij is volop in bedrijf met vele klanten en cursisten, de agrarische grond is divers begroeid en 
bloeit als nooit tevoren. 
Het gebouw leent zich naast werken, na enige ondergeschikte aanpassing, ook voor bewoning, tot op hoge leeftijd want alles kan 
gelijkvloers. Het pand staat 20 meter vanaf het bord ‘bebouwde kom’, in het buitengebied. Om te mogen wonen in het buiten-
gebied zijn in dit geval argumenten nodig die de noodzaak van wonen in ons bedrijfsgebouw rechtvaardigen, zonder dat die de 
landschappelijke waarde en bedoeling van dit buitengebied aantasten; eerder juist bevestigen en versterken. 
 
Wij willen graag tot op hoge leeftijd actief kunnen blijven in en rond het gebouw ten dienste van de bedrijvigheid en de leefbaar-
heid op het platteland – met name in dit weidegebied – binnen het kader van de hierboven bedoelde landschappelijke en cultuur-
historische waarden, zonder ook nog een huurhuis in Easterlittens te moeten aan- en onderhouden. Naast het zo lang mogelijk 
voortzetten van de bedrijfsactiviteiten, ook in cursusverband, en het blijven maken en exposeren van beeldende kunst, denken wij 
in dat landschappelijke en cultuurhistorische verband aan blijvende activiteiten als: 
  

- het onderhouden van de in 2013 op het terrein aangelegde bijen- en vlindertuin 
- het voortzetten van het telen van oude Friese gewassen en Fries pluimvee in samenwerking met het Werkverband Friese 

Rassen (instandhouding van rassen en bio-diversiteit) 
- het verzorgen van een bloemenpluktuin als dorpsvoorziening  
- het instandhouden van het terrein als voorbeeldbuffer voor de broed van weidevogels 
- het ervoor zorgen dat het gebouw niet opnieuw een ‘rotte kies’ wordt maar een sieraad blijft aan de ingang van het dorp 

en de uitgang naar het buitengebied 
- het behouden van deze plek als ontmoetings- en stimuleringspunt/broedplaats voor maatschappelijk verbindende 

initiatieven, zoals dat tot nu toe heeft geleid tot de aanleg van onze bijen- en vlindertuin, de oprichting van Nij 
Baerderadiel (10 verenigde dorpen in Littenseradiel richting Leeuwarden),  de initiatie van de met Leeuwarden en 
Sneek verbindende bijen- en flinterlinten (subgroep van Nij Baerderadiel) en de stichting van het eerste Friese 
Broodfonds  

- het gebruik van het gebouw voor kleinschalige bijeenkomsten die met al het voorgaande te maken hebben 
 
Deze combinatie van ambachtelijke en sociale bedrijvigheid met de klein-industriële en agrarische bestemming van het geheel zal 
gezien onze vorderende leeftijd en de inbraakgevoelige ligging van het gebouw (tot nu toe drie aan ons bekende pogingen), steeds 
meer onze fysieke aanwezigheid aldaar noodzakelijk maken. Dat kan in het bestaande pand eenvoudig worden gerealiseerd d.m.v. 
een transparante binnenscheidingswand tussen werk- en woongedeelte en een binnendoor verbonden buitenaanbouw met 
slaapruimte. (Zie onze bijgaande tekening/schets). 
De gemeente Littenseradiel heeft destijds niet zonder redenen toegestemd in deze combinatie van bestemmingen en wij hebben 
laten zien dat dit tot een op vele vlakken zinvol, aantrekkelijk en lonend anti-leegstands-experiment heeft geleid. In het kader van 
de voortrekkersrol van het platteland als pioniersgebied en proeftuin voor zelfredzaamheid, leefbaarheid en woonkwaliteit in z.g. 
randgebieden*, lijkt ons de voortzetting van dit experiment met woonondersteuning een goede zaak. 
(*Zie publicaties De emancipatie van de periferie en Kennisagenda 2017). 
 
Redenen waarom wij ons tot u wenden met dit principe-verzoek tot wonen in/bij ons bedrijfspand. 
 
Hoogachtend, 
 
Anke Söhne 
 
 
Oep Elbers 
 
Bijlagen: 1. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Meubelstoffeerderij AS heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Gele Buorren 3 te Baard.  
 
De aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek wordt gevormd door de 
bevindingen van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 29 september 2011 (CSO-
Milfac, 11F279, d.d. 29-09-2011). Tijdens het verkennend bodemonderzoek is een voor asbest 
verdachte puinverharding rondom de voormalige loopstal aangetroffen. Het uitgevoerde 
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 en een 
verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5897+C2:2017. 
 
De opdrachtgever is voornemens op de locatie de loopstal te verbouwen tot woning/werkplaats. 
 
Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het bepalen of de verdachtmaking voor de 
aanwezigheid van asbest in de puinverharding, ter hoogte van de uitbreiding, terecht is. 
 
1.2 Kwaliteitsborging 

De kwaliteit van de door Lievense Milieu B.V. uitgevoerde onderzoeken op het gebied van 
bodemonderzoek wordt als volgt gewaarborgd: 
 
Lievense Milieu B.V.1 is door Normec Certification gecertificeerd voor ISO 9001- en 14001-
normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo is Lievense Milieu B.V. ook 
gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Ten slotte is Lievense Milieu B.V. door 
Normec Certification ook gecertificeerd voor de SC-540 en de CO2-prestatieladder trede 5. 
 
Lievense Milieu B.V. is voor bovenstaande erkend door de minister van I&M. Met het bij dit 
rapport behorende logo wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 
6000 is uitgevoerd. Dit logo is weergegeven en het werk is conform de betreffende BRL 
uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd.  

1.1 Disclaimer 

De onderzoekslocatie is geen eigendom van Lievense Milieu B.V., daaraan gelieerde 
ondernemingen of overige bij de uitvoering van het onderzoek betrokken partijen. Derhalve 
voldoet het onderzoek aan de onafhankelijkheidseisen uit de Regeling bodemkwaliteit en BRL 
SIKB 2000. 
 
Bodemonderzoek betreft per definitie een steekproef. Het steekproefsgewijze karakter van het 
onderzoek maakt het echter onmogelijk om garanties te geven ten aanzien van die kwaliteit. 

                                                      
1 De certificaten van alle vestigingen van Lievense Milieu B.V. staan op naam van de hoofdvestiging in Nieuwegein. 
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Lievense Milieu B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele beslissingen die 
opdrachtgever of derden op basis van dit onderzoek nemen. 
 
1.2 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de wijze van uitvoering en resultaten van het onderzoek en kent de 
volgende opbouw: 

• In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, de 
resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoekshypothese. 

• In hoofdstuk 3 wordt de gehanteerde onderzoeksstrategie uiteengezet. 
• In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek 

weergegeven. 
• In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het laboratoriumonderzoek getoetst. 
• Hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vooronderzoek 
Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 verricht.  
Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 
percelen. Op basis van op voorhand bekende informatie zijn financieel juridische aspecten en 
vooronderzoek naar de hydrologische situatie buiten beschouwing gelaten.  
De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door middel van: 
 

- informatie van de opdrachtgever (Meubelstoffeerderij AS); 
- bodeminformatiesysteem (Nazca-i); 
- archeologische kaart provincie Fryslân (FAMKE; fryslan.maps.arcgis.com); 
- historische en huidige topografische kaarten (www.topotijdreis.nl); 
- luchtfoto’s (Google Earth en maps.google.nl); 
- terreininspectie. 

 
De resultaten van het vooronderzoek zijn in dit hoofdstuk weergegeven. 
 
2.1 Locatiegegevens 

In onderstaand overzicht zijn enkele algemene gegevens van de locatie opgenomen, zoals die 
tijdens het historisch vooronderzoek verzameld zijn:  
 
Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres Gele Buorren 3 te Baard 
Kadastrale gegevens gemeente Jorwerd, sectie F, nr. 2343 

Oppervlakte ca. 20 m2 
Voormalig bodemgebruik  
Bodemgebruik in het verleden cultuurgrond 
Ondergrondse tanks geen ondergrondse tanks 
Historische activiteit geen historische activiteiten bekend 
Verwachting niet gesprongen explosieven onbekend, niet verdacht 
Archeologische waarde (Archeologische kaart) mogelijk waardevolle archeologische resten 

ijzertijdmiddeleeuwen. Advies Famke luidt: uitvoeren karterend 
onderzoek bij ingrepen >2.500 m2 

Huidig bodemgebruik  
Aard huidige bodemgebruik loopstal met tuin 
Aanwezige verhardingen puinverhard pad 
Aanwezigheid gebouwen loopstal (ca. 157 m2) 
Bekende aanwezigheid asbest onbekend, verdacht puinpad 
Bekende aanwezigheid verontreinigingen grond: >AW lood 

grondwater: >S zware metalen, aromaten, gehalogeneerde 
koolwaterstoffen en minerale olie 

Toekomstig bodemgebruik  
Bodemgebruik in de toekomst wonen met tuin 

 
De locatie is gelegen aan de Gele Buorren 3 even ten westen van het dorp Baard. De locatie 
wordt aan de noordzijde begrensd door de openbare weg ‘Gele Buorren’ en aan de oost-, west- 
en zuidzijde door grasland. Op het voorterrein, westkant van de loopstal, van het perceel is een 
met puin verhard pad aanwezig. 

https://archeologieinnederland.nl/


 

7/11 — SOL009545 — Verkennend asbestonderzoek — 1.0 — 12 juni 2019 

Volgens historische kaartlagen (topotijdreis.nl) is de locatie vanaf 1950 bebouwd. De locatie is 
voor 1952 altijd onbebouwd geweest en in gebruik als cultuurgrond. 
 
In 2011 heeft er op de locatie een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden (CSO-Milfac, 
11F279, d.d. 29-09-2011). Het onderzoek toonde in de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) een licht 
verhoogd gehalte aan met lood. De ondergrond (0,5-1,4 m -mv ) blijkt niet verontreinigd met de 
geanalyseerde parameters. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties zware metalen, 
aromaten, gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie ten opzichte van de streefwaarde 
aangetoond. In de bodem zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Op het 
voorterrein, westkant van de loopstal, is wel een voor asbest verdachte puinverharding 
aangetroffen. Aanbevolen werd het puinpad te onderzoeken op asbest. 
 
2.2 Hypothese en onderzoeksstrategie 

In verband met de aanwezigheid van een (asbestverdachte) halfverharding (puinpad) is een 
verkennend asbest-in-puin onderzoek uitgevoerd. De bijbehorende (voorlopige) 
onderzoeksstrategie is ‘Open halfverharding’ conform §6.5.2 uit de NEN 5897+C2:2017.  
In totaal zijn er drie asbestinspectiegaten (0,3x0,3x0,5 m -mv) gegraven. 
 
De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit onderzoek getoetst. In de navolgende 
hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de onderzoeksresultaten besproken.  
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3 Onderzoeksopzet 
3.1 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek 

Het veldonderzoek en de monstername, is uitgevoerd op 29 mei 2019 door Lievense Milieu 
B.V. onder het BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2018) door de erkende veldwerker de heer 
J. Kooistra. 
 
De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en NEN-EN-ISO/IEC 
17025:2005 geaccrediteerde laboratoria Eurofins Analytico te Barneveld. 
 
3.2 Onderzoeksopzet 

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het asbest-in-puin-
onderzoek het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: 
 

Tabel 3.1: Onderzoeksprogramma 
Deellocatie Strategie  Veldwerk Analyses 

Gat met boring tot 1,0 m -mv 

Gehele locatie (ca. 20 m2) NEN5897: §6.5.2 3 1 x asbest in puin 
Toelichting bij tabel 
Asbest in puin:  Analyse op asbest in de fijne fractie (<20 mm) in puin conform NEN5898. 
m- mv:    meter minus maaiveld. 
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4 Resultaten 
4.1 Veldonderzoek 

De monsternamepunten zijn op tekening 2 weergegeven. Het opgeboorde materiaal is 
beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De profielbeschrijvingen 
zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Voorafgaand aan het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd conform de BRL 
SIKB 2018. Hierbij is in stroken van 1,5 meter en haaks daarop het maaiveld visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Tijdens de maaiveld-
inspectie zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen waargenomen.  
 
In totaal zijn, verdeeld over de locatie, drie asbestinspectiegaten (0,0x0,3x0,5 m -mv) gegraven. 
Het uitgegraven materiaal is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 
Visueel zijn er in de puinverharding geen asbesthoudende delen waargenomen. In totaal is één 
mengmonster samengesteld en aangeboden aan het laboratorium voor analyse op asbest-in-
puin. 
 
De samenstelling van de puinverharding is weergegeven in de navolgende tabel. 
 
Tabel 4.1: Waargenomen bodemvreemde materialen 

Meetpunt Gat met boring 
(m -mv) 

Traject (m -mv) Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

G01 1,0 0,0 - 0,5 - volledig puin met brokken baksteen 
G02 1,0 0,0 - 0,5 - volledig puin met brokken baksteen 
G03 1,0 0,0 - 0,5 - volledig puin met brokken baksteen 

Toelichting: 
m -mv:  meters beneden maaiveld. 

 

Het puinpad bestaat uit een volledig puinlaag met brokken baksteen (tot 0,5 m -mv). Onder de 
puinverharding bevindt zich een matig siltige kleilaag tot minimaal 1,0 m -mv. 
 
4.2 Laboratoriumonderzoek 

De selectie van het puinmonster voor analyse heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke 
waarnemingen en herkomst van het monstermateriaal. De samenstelling van het 
geanalyseerde monster is weergegeven in tabel 4.2. 
 

Tabel 1.2: Samenstelling (meng)monsters grond en materialen 

Monster Inspectiegat Traject (m -mv) Zintuiglijke waarnemingen Analysepakket 

MMABFF01 G01 t/m G03 0,0 - 0,5 volledig puin met brokken baksteen asbest in puin 
Toelichting 
Asbest in puin:  Analyse op asbest in de fijne fractie (<20 mm) in puin conform NEN5898. 
m -mv:   meter minus maaiveld. 
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5 Toetsing en interpretatie 
5.1 Toetsing 

De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg 
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-
concentratie). Dit is gelijk aan de hergebruikswaarde volgens de Regeling bodemkwaliteit.  
Als triggerwaarde voor nader asbestonderzoek wordt 0,5 x de interventiewaarde (50 mg/kg.ds.) 
gehanteerd. 
 
5.1 Asbestonderzoek 

Het analysecertificaat van het puinmengmonster is opgenomen in bijlage 2. Het resultaat is 
opgenomen in navolgende tabel. 
 
Tabel 5.1: Analyseresultaten fijne fractie (< 20 mm) 

Monster Inspectiegat        (m 
-mv) 

Zintuiglijk Gehalte asbest  (mg/kg) Gewogen gehalte 
asbest (mg/kg) 

Serpentijn1 Amfibool2 

 H NH H  NH 

MMABFF01 G01 t/m G03 (0,0-
0,5) 

volledig puin met 
brokken baksteen 

na na na na < 0,7 

Toelichting 
m -mv: meter minus maaiveld; 
na: niet aantoonbaar; 
H: goed hechtgebonden; 
NH: slecht hechtgebonden; 
1: serpentijnasbest = chrysotiel; 
2: amfiboolasbest = amosiet, crocidoliet, anthofilliet, tremoliet en actinoliet; 
<: gehalte beneden de detectielimiet. 
 

In het mengmonster van de puinverharding (0,0-0,5 m -mv) is geen asbest aangetoond. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
6.1 Conclusies 

In opdracht van Meubelstoffeerderij AS heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Gele Buorren 3 te Baard.  
 
De aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek wordt gevormd door de 
bevindingen van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 29 september 2011 (CSO-
Milfac, 11F279, d.d. 29-09-2011). Tijdens het verkennend bodemonderzoek is een voor asbest 
verdachte puinverharding rondom de voormalige loopstal aangetroffen.  
 
De opdrachtgever is voornemens op de locatie de loopstal te verbouwen tot woning/werkplaats. 
 
Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het bepalen of de verdachtmaking voor de 
aanwezigheid van asbest in de puinverharding terecht is. 
 
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 
• op het maaiveld, in de verhardingslaag en in de onderliggende kleilaag zijn geen 

asbesthoudende materialen waargenomen; 
• analytisch is in de puinverharding geen asbest aangetoond. 
 
Als uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek in puin is de hypothese ‘verdachte 
locatie’ overeenkomstig de NEN 5897 gehanteerd. Zowel zintuiglijk als analytisch is geen 
asbest aangetoond. De hypothese ‘verdachte locatie’ dient formeel te worden verworpen.
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Bijlage 1 Boorprofielen 
  



Projectcode: SOL009545

Projectnaam: Gele Buorren 3 Baard

Opdrachtgever: Meubelstoffeerderij AS

Pagina 1Pagina 1 / 1

getekend volgens NEN 5104

Boring: G01

Datum: 29-05-2019

0

50

100

braak0

Volledig puin, brokken 
baksteen, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Ramguts, 
14,5 KG GEZEEFD // 3,60 KG 
>20MM //

50

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, blauwgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: G02

Datum: 29-05-2019

0

50

100

braak0

Volledig puin, brokken 
baksteen, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Ramguts, 
15,2 KG GEZEEFD // 3,5 KG 
>20MM //

50

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, blauwgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: G03

Datum: 29-05-2019

0

50

100

braak0

Volledig puin, brokken 
baksteen, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Ramguts, 
14,2 KG GEZEEFD // 4,3 KG 
>20MM //

50

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, blauwgrijs, 
Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

Bijlage 2 Analysecertificaat asbest 
  



T.a.v. Walter Lemstra
Postbus 422
8901 BE  LEEUWARDEN

Datum: 11-Jun-2019

Lievense Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-May-2019

Gele Buorren 3 Baard

SOL009545
2019080608/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Gele Buorren 3 Baard

1

1/1

SOL009545

Analysecertificaat

06-Jun-2019/06:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B

29-May-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019080608/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

89.4% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

29.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<17.4mgAsbest (som)
2)

<0.7mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.7mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.7mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MMABFF01 MM G01/02/03 (0-50) MM G01/02/03 (0-50) 10754339

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-May-2019

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019080608/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10754339 MM G01/02/03  0  50 1505856mg1 MMABFF01 MM G01/02/03 (0-50) MM G01/02/03 (0-50)

 10754339 MM G01/02/03  0  50 1505849mg2 MMABFF01 MM G01/02/03 (0-50) MM G01/02/03 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Monstercode : 5983697
Uw referentie : MMABFF01 MM G01/02/03 (0-50) MM G01/02/03 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 04-06-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 29810 g
Droge massa aangeleverde monster : 26650 g
Percentage droogrest : 89,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 22920,3 86,7 69,1 0,30 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 666,2 2,5 189,7 28,47 0 0,0
1-2 mm 622,9 2,4 128,0 20,55 0 0,0
2-4 mm 590,5 2,2 298,4 50,53 0 0,0
4-8 mm 681,6 2,6 681,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 634,4 2,4 634,4 100,00 0 0,0
>20 mm 328,6 1,2 328,6 100,00 0 0,0
Totaal 26444,5 100,0 2329,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,7 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 898119
Project omschrijving : 2019080608-SOL009545
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QCWX-DBAQ-VSUV-CXMW Ref.: 898119_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 898119
Project omschrijving : 2019080608-SOL009545
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QCWX-DBAQ-VSUV-CXMW Ref.: 898119_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5983697 MMABFF01 MM G01/02/03 (0-50) MM G01/02/03
(0-50)

MM G01/02/03 0-.5 1505849MG
MM G01/02/03 0-.5 1505856MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 898119
Project omschrijving : 2019080608-SOL009545
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QCWX-DBAQ-VSUV-CXMW Ref.: 898119_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2
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Project omschrijving : 2019080608-SOL009545
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Tekening 1: Topografische ligging  



LEGENDA

250 1.250m0 500 750 1.000

1: 25.000

Ligging onderzoekslocatie

Schaal:

Tekenaar:

Gezien door:

Datum:

Formaat:

Documentnaam:

Orionweg 28, 8938 AH, Leeuwarden
+3188 910 2000

Projectnummer:

www.Lievense.com

Adres:

Opdrachtgever:

Tekening:

Titel:

Kaartblad(en):

Meubelstoffeerderij AS

SOL009545

Regionale ligging

Gele Buorren 3 te Baard

B. van Dijken

3 juni 2019

W. Lemstra

1

A4

SOL009545.dwg

10F
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Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden 

van de werkplaats (meubelstoffeerderij) tot werkplaats met 

bedrijfswoning op het adres Gele Buorren 3 te Baard.   

Van donderdag 1 augustus tot en met woensdag 11 september 2019 ligt de ontwerp-

omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

De aanvraag omgevingsvergunning betreft het verbouwen/uitbreiden van een 

schuur/werkplaats tot een woning/werkplaats op het perceel Gele Buorren 3 te Baard. 

Hierdoor wordt een bedrijfswoning gerealiseerd bij de meubelstoffeerderij. Het plan is 

niet in overeenstemming met het bestemmingsplan “Bûtengebiet”. Het perceel heeft de 

bestemming Bedrijf met de aanduidingen ‘maximum bebouwd oppervlakte’ en 

‘bedrijfswoning uitgesloten’. Met deze aanduidingen is geregeld dat de oppervlakte van 

de huidige bebouwing de maximaal toegestane oppervlakte op het perceel is en de 

realisatie van een bedrijfswoning uitgesloten is.  

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.0080.01002OGV25-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 Gele Buorren 3 Baard 

�  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). 




