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Foto 1 en 2: Impressie van het plangebied. (foto’s A&W 2011) 



 
A&W notitie 1907 Ecologische beoordeling Harmoniekwartier te Leeuwarden. 

1. Inleiding 
 
De gemeente Leeuwarden bereidt de herinrichting voor van het Harmoniekwartier in de binnenstad van 
Leeuwarden. Hierbij worden gebouwen gesloopt en nieuwbouw gerealiseerd. Op dit moment bevindt de 

planvorming zich in de voorbereidingsfase. In dit kader is ecologisch onderzoek gewenst om te bepalen hoe 
de plannen zich verhouden tot de ecologische wet- en regelgeving. De Gemeente Leeuwarden heeft 
Altenburg & Wymenga opdracht gegeven om het ecologisch onderzoek uit te voeren.  

 
Het doel van dit onderzoek is een ecologische quickscan, waarin de effecten van de plannen worden 
beoordeeld in het kader van de vigerende natuurwetgeving. Dit betreft de Natuurbeschermingswet, de Nota 

Ruimte (Ecologische Hoofdstructuur) en de Flora- en faunawet. Indien van toepassing, worden 
aanbevelingen gedaan voor mitigatie en eventueel aanvullend onderzoek.  
 

In onderhavige notitie worden de resultaten van het ecologisch onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek 
naar de aanwezigheid van relevante natuurwaarden is gebaseerd op twee benaderingswijzen. Ten eerste 
zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, overzichtswerken, onderzoeksrapporten en 

websites) over de aanwezigheid van beschermde gebieden en soorten in en nabij het plangebied. Ook is 
gebruik gemaakt van de Ecologische basiskaart Gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011). Ten 
tweede is op 11 april 2012 een  veldbezoek uitgevoerd, waarbij is gelet op de (mogelijkheden voor) 

aanwezigheid van beschermde en/of kritische soorten.  
 
Altenburg & Wymenga presenteert in deze notitie de resultaten van een onafhankelijk ecologisch 

onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het onderhavige plan of een 
bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden komen niet aan de 
orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

2. Situatieschets en plannen 

2.1 Situatieschets 

Het plangebied is gelegen in de binnenstad van Leeuwarden. De zuidgrens van het plangebied grenst aan 
het Ruiterkwartier. Ten westen loopt het Groot Schavernek. De Nieuwstad ligt noordelijk van het gebied. De 
Harniasteeg en de Ipe Brouwerssteeg liggen aan de oostgrens van het plangebied. Het plangebied bestaat 

uit een aantal (oude) gebouwen, een parkeerplaats en kleine straatjes. Er is op enkele plaatsen opgaande 
begroeiing aanwezig in tuinen en op de parkeerplaats.  

2.2 Plannen 

De plannen omvatten de sloop van enkele of alle gebouwen in het plangebied en de realisatie van 

nieuwbouw. Er zijn momenteel 4 modellen voor de herinrichting van het Harmoniekwartier (zie figuur 1).  
Deze modellen verschillen in welke gebouwen gesloopt worden en waar nieuwbouw wordt gerealiseerd. De 
precieze invulling van de herinrichting wordt in een later stadium bepaald.   
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Figuur 1. Overzicht van 4 mogelijke modellen voor de herinrichting van het Harmoniekwartier. 

 

3. Gebiedsbescherming en beoordeling 

3.1 Natuurbeschermingswet 

Het bestemmingsplangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied is de ‘Groote Wielen’, dat op ongeveer 8 km afstand ten noordoosten van het plangebied ligt. 

Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor verscheidene soorten, waarvoor in het ontwerpbesluit 
instandhoudingsdoelen zijn gesteld. Dit betreft bepaalde Habitattypen (vegetatietypen), Noordse woelmuis, 
Bittervoorn, Meervleermuis, enkele steltlopers, ganzen en eenden. Overige Natura 2000-gebieden liggen 

op grotere afstanden tot het plangebied en zijn daardoor niet relevant voor deze ecologische beoordeling. 
 
Vanwege de relatief grote afstand tot het plangebied en het gebruik van tussenliggend gebied, kan worden 

geconcludeerd dat dit Natura 2000-gebied en de meeste voor dit gebied aangewezen natuurwaarden niet 
worden beïnvloed door de beoogde ingreep.  
 

Een uitzondering hierop is de Meervleermuis die binnen het Natura 2000-gebied foerageert en zijn 
verblijfplaatsen daarbuiten heeft. In het plangebied zijn enkele gebouwen geschikt voor verblijfplaatsen van 
vleermuizen, zodat de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Meervleermuis niet is uit te sluiten. Indien in 

de gebouwen in het plangebied verblijfplaatsen van Meervleermuis aanwezig zijn, gaan deze verloren door 
de sloop en ontstaat er een conflict met de Natuurbeschermingswet. Op dit moment is niet duidelijk of er 
daadwerkelijk verblijfplaatsen van Meervleermuizen aanwezig zijn. Daarom is aanvullend onderzoek 

noodzakelijk naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Meervleermuis om te bepalen hoe de 
herinrichting zich verhoudt tot de Natuurbeschermingswet.  
 

Aan de westzijde van het plangebied loopt de Westerstadsgracht die mogelijk deel uitmaakt van een 
vliegroute van Meervleermuis. In de omgeving van deze vaart is veel lichtverstoring aanwezig omdat deze 
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dwars door de bebouwde kom van Leeuwarden loopt. Door de grote hoeveelheid lichtverstoring in de 
omgeving zal de herinrichting geen negatief effect hebben op mogelijk aanwezige vliegroutes van 

Meervleermuizen.  

3.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied maakt geen deel uit van de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Nabij gelegen 
(P)EHS gebieden zijn Groote en Kleine Wielen die op een afstand van ongeveer  8 km ten noordoosten van 

het plangebied liggen.  
 
Gezien de relatief grote afstand, de aard van de ingreep en het gebruik van het tussenliggend gebied 

kunnen negatieve effecten op de (P)EHS worden uitgesloten. Om deze redenen veroorzaken de plannen 
geen conflict met de regelgeving omtrent de (P)EHS.  

3.3 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Behalve de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ten aanzien van natuurwaarden 

ook worden beschermd via andere regelgeving, bijvoorbeeld het Streekplan. Het plangebied en de directe 
omgeving ervan zijn niet beschermd door overige vormen van gebiedsbescherming.  
 

4. Soortbescherming en beoordeling 
 
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Leeuwarden. Het bestaat uit een aantal oude gebouwen, 
een parkeerplaats en is vrijwel volledig verhard. Er is enige opgaande begroeiing aanwezig in achtertuinen 

en op de parkeerplaats. Gezien het stedelijk karakter van het plangebied en het vrijwel ontbreken van (half) 
natuurlijke biotopen is het onwaarschijnlijk dat er wettelijk beschermde soorten aanwezig zijn uit de 
soortgroepen vissen, reptielen en ongewervelde diersoorten. Wettelijk beschermde soorten waarvan de 

aanwezigheid niet op voorhand kan worden uitgesloten, worden hieronder per soortgroep beschreven. 

4.1 Planten 

Het karakter van het plangebied (vrijwel geheel verhard) maken het ongeschikt voor de meeste 
beschermde plantensoorten. In de binnenstad van Leeuwarden zijn echter waarnemingen bekend van de 

middelzwaar beschermde Tongvaren en Steenbreekvaren (www.waarneming.nl). Deze varens groeien 
vaak op kades maar kunnen ook op muren van oude gebouwen voorkomen. Deze soorten zijn echter niet 
in het plangebied waargenomen. Er worden geen andere beschermde plantensoorten in het plangebied 

verwacht.  

4.2 Amfibieën 

Uit verspreidingsgegevens van amfibieën blijkt dat in de omgeving van het plangebied waarnemingen 
bekend zijn van enkele licht beschermde soorten, zoals Gewone pad en Bruine kikker (Creemers & Van 
delft 2009, Van Delft et al. 2011). De aard van het plangebied (geen oppervlaktewater en grotendeels 

verhard) maken het plangebied ongeschikt als voortplantingsgebied voor bovengenoemde soorten. 
Mogelijk maakt een individueel dier sporadisch gebruik van het plangebied als foerageer- of 

overwinteringsgebied. 
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Voor licht beschermde amfibieënsoorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- 
en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De beoogde herinrichting veroorzaakt 

om deze redenen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde 
amfibieënsoorten  
 

In de omgeving van het plangebied komen geen middelzwaar en zwaar beschermde amfibieënsoorten voor 
(Van Delft et al. 2011) en deze worden ook niet binnen het plangebied verwacht. 

4.3 Vogels 

Het plangebied is door het stedelijke karakter en de hoge menselijke gebruiksdruk beperkt geschikt voor 

broedende vogels. Het is echter niet uit te sluiten dat in de aanwezige begroeiing in tuinen en enkele vogels 
van stad en park tot broeden komen, zoals Merel en Turkse tortel. Daarnaast zijn er ook vogelsoorten die 
nestgelegenheid kunnen vinden in de gebouwen in het plangebied, zoals Huismus, Gierzwaluw en Zwarte 

roodstaart.  

Algemeen 

Bij werkzaamheden moet volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het broedseizoen 
van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er 
een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van broedgevallen is niet toegestaan vanuit de 

Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van broedende 

vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het terrein) buiten het 
broedseizoen uitvoeren, is de meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van 
het broedseizoen te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de 

verstoring tijdens de werkzaamheden. Er dient te worden voorkomen dat tijdens werkzaamheden in het 
broedseizoen alsnog broedgevallen ontstaan die kunnen worden verstoord. Dit is mogelijk door geen 
geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door bijvoorbeeld de opslag 

van materialen af te dekken. Mochten er toch vogels tot broeden komen en door de werkzaamheden 
worden verstoord, dan ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende 
werkzaamheden gestaakt worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en). 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de Flora- en 

faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik van de nestplaats of 
keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele leefomgeving daarvan worden daarom 
het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond 

beschermde nestplaatsen, die indicatief is en niet uitputtend. Van de soorten op deze lijst kunnen in 
potentie Huismus en Gierzwaluw in het plangebied mogelijk nestplaatsen hebben. Omdat het veldbezoek is 
uitgevoerd in het broedseizoen van Huismus en deze soort niet is waargenomen, is het onwaarschijnlijk dat 

er nestplaatsen van Huismus aanwezig zijn. De aanwezigheid van nestplaatsen van Gierzwaluw is niet op 
voorhand uit te sluiten (foto 3). 
 

Door de sloop van gebouwen kunnen eventueel aanwezige nestplaatsen van Gierzwaluw verloren gaan, 
waardoor een conflict ontstaat met de Flora- en faunawet. Om de bepalen of hier sprake van is, dient een  
aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden of er daadwerkelijk nestplaatsen van Gierzwaluw aanwezig 

zijn.  
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Samenvattend 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vogels, mits 

wordt voldaan aan de voorwaarden dat broedende vogels en hun nesten niet worden verstoord. Er dient 
aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen 
van Gierzwaluw in de te slopen gebouwen. 

 

 
Foto 3. Een gebouw met een dak dat mogelijk geschikt is voor nestplaatsen van Gierzwaluw 

4.4 Vleermuizen 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en faunawet en zijn 

vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hierdoor gelden voor deze soorten striktere 
beoordelingscriteria bij ontheffingsaanvragen dan bij soorten die niet zijn vermeld in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn. Vanwege deze specifieke aandacht wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed, 

de overige zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod. 
 
Er zijn volgens de verspreidingsgegevens tien verschillende vleermuissoorten in de gemeente Leeuwarden 

waargenomen (Vos 2007, Biezenaar & Miedema 2011). Deze zijn: Gewone baardvleermuis, Franjestaart, 
Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Gewone grootoorvleermuis. Voor vleermuizen zijn drie onderdelen 

van het leefgebied te onderscheiden die van groot belang zijn voor de functionaliteit van het leefgebied. 
Deze zijn: verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. Hieronder worden deze drie elementen 
besproken. 
 
 
Verblijfplaatsen 
In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in gebouwen en 
bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, bomen, bunkers en kelders. Er staan 
geen bomen in het plangebied die geschikt zijn voor verblijfplaatsen van vleermuizen. De gebouwen in het 
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plangebied zijn oud (ongeveer jaren dertig). Bij de meeste gebouwen ontbreekt een spouwmuur die zeer 
geschikt is voor vleermuizen. Door de ouderdom bevatten ze wel veel kieren en gaten in de muren die 

mogelijkheden bieden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Tevens kunnen er in potentie verblijfplaatsen 
van vleermuizen aanwezig zijn achter boeiplaten en daklijsten of onder dakpannen. Het is daarom niet op 
voorhand uit te sluiten dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in het plangebied.  

 
Door de sloop van gebouwen kunnen eventueel aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan, 
waardoor een conflict ontstaat met de Flora- en faunawet. Om de bepalen of hier sprake van is, dient een 

vleermuisonderzoek uitgevoerd te worden. Daarbij wordt tijdens enkele nachtelijke veldbezoeken en met 
gebruik van batdetectoren bepaald of er sprake is van verblijfplaatsen in de gebouwen en om welke 
vleermuissoorten het gaat.   

 
Foerageergebied 
Het plangebied kan dienst doen als foerageergebied voor een aantal van de bovengenoemde 

vleermuissoorten die in stedelijke omgeving jagen, zoals Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger.  Tijdens 
en na de uitvoering van de herinrichting zal het plangebied in vergelijkbare mate geschikt blijven als 
foerageergebied als in de huidige situatie. Ook is in de directe omgeving van het plangebied voldoende 

alternatief foerageergebied aanwezig. Om deze redenen mag worden geconcludeerd, dat de functionele 
leefomgeving van de (in de omgeving) mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen ten aanzien 
van foerageergebied gewaarborgd blijft.  

 
Vliegroutes 
Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken vleermuizen om zich te oriënteren 

meestal gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, boomsingels, (oevers van) 
sloten en straatpatronen. Dergelijke doorgaande structuren zijn in de omgeving van het plangebied 
aanwezig zoals de Westerstadsgracht. Mogelijk maakt deze gracht deel uit van vliegroutes van 

Meervleermuis. Door de plannen treden er geen verandering op ten opzichte van de gracht en veroorzaken 
de plannen geen negatieve effecten op mogelijk aanwezige vliegroutes van vleermuizen.  
 
Samenvattend 
Om te bepalen hoe de herinrichting zich verhoudt tot de Flora- en faunawet ten aanzien van vleermuizen is 
aanvullend onderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te 

slopen gebouwen. 

4.5 Overige  zoogdiersoorten 

Licht beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving van het plangebied komen verscheidene licht beschermde zoogdiersoorten voor, zoals 

Egel, Mol en verschillende (spits)muizensoorten (Vos 2007, www.zoogdieratlas.nl, www.waarneming.nl). 
Het valt te verwachten dat enkele van deze soorten ook in het plangebied geschikt leefgebied hebben 
gevonden. Voor licht beschermde zoogdiersoorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van 

de Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De sloop van gebouwen en 
realisatie van nieuwbouw veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
licht beschermde zoogdiersoorten. 

 
 
 
Middelzwaar beschermde zoogdiersoorten 
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Er komen geen middelzwaar beschermde zoogdiersoorten voor in de omgeving van het plangebied, 
mogelijk met uitzondering van Steenmarter. Deze soort laat gedurende de laatste decennia een uitbreiding 

van het leefgebied zien, waarbij stedelijk gebied niet wordt geschuwd. De aanwezigheid van verblijfplaatsen 
van Steenmarter in de te slopen gebouwen kan niet op voorhand worden uitgesloten. Er dient daarom 
aanvullend onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Steenmarter om te 

bepalen hoe de herinrichting zich verhoudt tot de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soort..  
 
Zwaar beschermde zoogdiersoorten 
Er komen geen zwaar beschermde zoogdiersoorten in de omgeving van het plangebied voor (exclusief 
vleermuizen). Door de aard en de ligging van het plangebied worden deze soorten ook niet verwacht. Om 
deze redenen veroorzaken de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze zwaar 

beschermde zoogdiersoorten. 
 
Samenvattend 

Om te bepalen hoe de herinrichting zich verhoudt tot de Flora- en faunawet ten aanzien van overige 
zoogdieren is aanvullend onderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
Steenmarter in de te slopen gebouwen. 

 

5. Conclusies 
De conclusies uit de bovenstaande hoofdstukken ten aanzien van gebiedsbescherming en 
soortbescherming worden hieronder op een rij gezet.  

5.1 Gebiedsbescherming 

Natuurbeschermingswet 

Om te bepalen hoe de herinrichting zich verhoudt tot de Natuurbeschermingswet is aanvullend onderzoek 
noodzakelijk naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Meervleermuis (§ 3.1).  

 
Overige vormen van gebiedsbescherming 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflicten met de overige wet- en regelgeving ten aanzien van 

gebiedsbescherming met betrekking tot natuurwaarden (Ecologische Hoofdstructuur en overige vormen van 
gebiedsbescherming). 

5.2 Soortbescherming  

Om te bepalen hoe de herinrichting zich verhoudt tot de Flora- en faunawet is aanvullend onderzoek 

noodzakelijk naar: 
- Nestplaatsen van Gierzwaluw (§ 4.3) 
- Verblijfplaatsen van vleermuizen (§ 4.4) 

- Verblijfplaatsen van Steenmarter (§ 4.5) 

 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van overige 

beschermde soorten, mits wordt voorkomen dat broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten worden 
verstoord. 
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Nummer
18380

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

Gezien het voornemen om in het Harmoniekwartier geLegen aan het Groot Schavernek te
Leeuwarden een poppodium en bijbehorende voorzieningen te reaLiseren;

Gezien het gegeven dat hiertoe in het bestemmingsplan “Leeuwarden-binnenstad” een
uitwerkingspLicht en een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen;

overwegende,

dat het coLLege bereid is medewerking te verLenen aan de hiervoor genoemde plannen door middeL
van een gecombineerd wijzigings- en uitwerkingsplan, waarin de ruimtelijke ontwikkeling wordt
vastgeLegd;

dat hiertoe het gecombineerde “Wijziging5plan- en uitwerkingsplan Leeuwarden-Binnenstad
Harmoniekwartier” is opgesteLd;

dat het ontwerpwijziging- en uitwerkingsplan voor een ieder ter inzage heeft gelegen van 26
september 2013 tot en met 6november2013;

dat er geen zienswijzen zijn ingediend;

dat voor het overige wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing zoals deze is weergegeven

in het gecombineerde wijzigings- en uitwerkingspLan “Leeuwarden-Binnenstad-Harmoniekwartier”;

gelet de Wet ruimteLijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

het gecombineerde wijzigings- en uitwerkingspLan “Leeuwarden-Binnenstad-Harmoniekwartier”,

nummer IMRO.0080.02002WP01-VGO1 vast te stelLen;

Aldus vastgesteLd door het CoLlege van
burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden
d.d. 26 november 2013



Vastgesteld  gecombineerde wijzigings- en uitwerkingsplan “Leeuwarden - 
Binnenstad-Harmoniekwartier” 
 
Van 5 december 2013 tot en met 16 januari 2014 ligt het vastgestelde gecombineerde 
wijzigings- en uitwerkingsplan “Leeuwarden - Binnenstad-Harmoniekwartier” 
met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 
Het gebied wordt globaal begrensd door de Haniasteeg, de achterzijde van de bebouwing van 
de Nieuwestad, de Wolvesteeg, de Molensteeg en het Groot Schavernek.  
 
Ontwikkeling 
Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan “Leeuwarden-Binnenstad” ten behoeve 
van de realisatie van een poppodium en de daarmee samenhangende voorzieningen in het 
Harmoniekwartier.  
 
Inzage  
Het vastgestelde gecombineerde wijzigings- en uitwerkingsplan 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.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. 

IMRO.0080.02002WP01-VG01    
 
Bent u het niet eens met dit vastgestelde gecombineerde wijzigings- en uitwerkingsplan ?  
Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen: 
 van 6 december 2013 tot en met 16 januari 2014 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
 
Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 
 
 




