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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 589383

Aanvraagnaam Afwijking bestemmingsplan Aquaduct

Uw referentiecode VG_MNO_003

Ingediend op 05-10-2012

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Ten behoeve van de realisatie Haak om Leeuwarden, zijn
terreinen benodigd die gedurende de uitvoering kunnen
worden gebruikt voor het oprichten en inrichten van depots.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

Faxnummer: 058 - 2153949

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

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2012.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 020817790000

Statutaire naam MNO Vervat-Noord

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters R.

Voorvoegsels -

Achternaam Atema

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9351 VN

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam De Hoogte

Woonplaats LEEK

4 Correspondentieadres

Postbus 239

Postcode 9350 AE

Plaats LEEK

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0594-555000

Faxnummer 0594-555001

E-mailadres r.atema@mno.nl
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Formulierversie
2012.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 340970340000

Statutaire naam MNO Vervat b.v.

Handelsnaam MNO Vervat -Wegen

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters P.D.

Voorvoegsels -

Achternaam Mulder

Functie Omgevingsmanager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9351 VN

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam De Hoogte

Woonplaats LEEK

4 Correspondentieadres

Postbus 239

Postcode 9350AE

Plaats LEEK

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06-20425487

Faxnummer 036-5336158

E-mailadres peter.mulder@oranjewoud.nl
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Leeuwarden

Kadastrale sectie D

Kadastraal perceelnummer 7681

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

Specificatie locatie Kadastraal perceel 07662, sectie D, gemeente Leeuwarden.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Perceel is gedeeltelijk in eigendom van de provincie
Fryslan. MNO heeft opdracht voor uitvoering van de
werkzaamheden tbv Haak om Leeuwarden.
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Formulierversie
2012.02

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.

Niet in overeenstemming met huidige bestemming:
landbouwgebied.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Grasland

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Oprichting gronddepot voor de tijdelijke opslag van
verschillende typen grond/bodem.

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

Geen, betreft tijdelijk gebruik van grasland. Gronddepot
wordt leeg opgeleverd en het terrein wordt in
oorspronkelijke staat terug gebracht. Er wordt een nulmeting
onderzoek verricht.

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
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Uittreksel_perceel_-
7681_pdf

Uittreksel_perceel_-
7681.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

Kadastraal_bericht_-
7681A_pdf

Kadastraal_bericht_-
7681A-.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

Kadastraal_bericht_-
7681B_pdf

Kadastraal_bericht_-
7681B-.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

locatie_gronddepot_-
Noord_L_pdf

locatie_gronddepot_-
Noord_L.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

Ecologie_Aquaduct_pdf Ecologie_Aquad-
uct.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

GEGEVENS_KADAS-
TER_pdf

GEGEVENS_KADAS-
TER.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

MEMO_definitie_gron-
ddepot_pdf

MEMO_definitie-
_gronddepot.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

Uittreksel_perceel_-
7662_pdf

Uittreksel_perceel_-
7662.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling

VG_MNO_003_begeleid-
ende_brief_pdf

VG_MNO_003_beg-
eleidende_brief-.pdf

Anders 05-10-2012 In
behandeling
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Formulierversie
2012.02 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 oktober 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:3000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

LEEUWARDEN
D
7681

0 m 30 m 150 m

Bisschopsrak

van Harinxmakanaal

Van Harinxmakanaal

Van Harinxmakanaal

Van Harinxmakanaal

van Harinxmakanaal

8712

7682

8845

7666

8844

7681

8710

7683

7676

7684

7644

7673

7662

7663

7665

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=8712&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7682&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=8845&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7666&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=8844&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7681&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=8710&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7683&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7676&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7684&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7644&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7673&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7662&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7663&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=D&perceelnummer=7665&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=goa2hFtIWxtLF58n2s5j&referentie=


Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de

gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: LEEUWARDEN D 7681 gedeeltelijk 5-10-2012

  10:10:58

Toestandsdatum: 4-10-2012

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LEEUWARDEN D 7681 gedeeltelijk

 Grootte: 64 a 18 ca (geschat)

 
Omschrijving kadastraal

object:
TERREIN (GRASLAND)

 Koopsom: € 26.900 Jaar: 2011  

 Ontstaan op: 22-8-2011

 

 Ontstaan uit: LEEUWARDEN D 7681

 

Aantekening kadastraal object

 WETTELIJKE HERVERKAVELING

 Betrokken persoon: Baarderadeel

 Ontleend aan: ACG  5314   d.d. 4-1-1996 

 

Publiekrechtelijke beperkingen

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale

registratie.

 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Provincie Fryslân

 Tweebaksmarkt 52

 8911 KZ  LEEUWARDEN

 Postadres: Postbus: 20120

 8900 HM  LEEUWARDEN

 Zetel: LEEUWARDEN

 

 Recht ontleend aan: HYP4  60364/6    d.d. 22-8-2011 

Eerst genoemde object in

brondocument:

LEEUWARDEN D 7681 gedeeltelijk

 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

 HYP4  62003/147   d.d. 1-10-2012 

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Kadastraal bericht object https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

1 van 1 5-10-2012 10:11



Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de

gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: LEEUWARDEN D 7681 gedeeltelijk 5-10-2012

 DEINUMERPOLDER  LEEUWARDEN 10:12:58

Toestandsdatum: 4-10-2012

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LEEUWARDEN D 7681 gedeeltelijk

 Grootte: 2 ha 42 a 62 ca (geschat)

 
Omschrijving kadastraal

object:
TERREIN (GRASLAND)

 Locatie: DEINUMERPOLDER

 LEEUWARDEN

 Ontstaan op: 22-8-2011

 

 Ontstaan uit: LEEUWARDEN D 7681

 

Aantekening kadastraal object

 WETTELIJKE HERVERKAVELING

 Betrokken persoon: Baarderadeel

 Ontleend aan: ACG  5314   d.d. 4-1-1996 

 

Publiekrechtelijke beperkingen

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale

registratie.

 

Gerechtigde

EIGENDOM
 Mevrouw Gelland Anna Eecen

 Spoorstraat 5

 7491 CK  DELDEN

Geboren op: 02-12-1915

Geboren te: LEEUWARDEN

Overleden op: 02-12-2010

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  3768/100 reeks LEEUWARDEN

Eerst genoemde object in

brondocument:

LEEUWARDEN D 7681

 

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD

 Betrokken persoon:

 De heer Cornelis Arend Planten

 Zandvoorter Allee 268

 2012 WJ  HAARLEM

Geboren op: 17-11-1916

Ontleend aan: BSA  506/14001  reeks LEEUWARDEN d.d. 8-6-2005

 

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich

het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Kadastraal bericht object https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp

1 van 1 5-10-2012 10:13
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1 Inleiding 

Vanaf 2012 wordt gestart met de aanleg van de weg de Haak om Leeuwarden. De 
initiatiefnemers van dit plan zijn Rijkswaterstaat, de Provinsje Fryslân en de gemeente 
Leeuwarden. Het project betreft de verlegging van de bestaande N31 met invalswegen aan de 
west- en noordkant naar de stad Leeuwarden. Naast het tracébesluit zijn bij de aanleg ook 
verschillende (grond)depots betrokken, ondermeer in het toekomstige Newtonpark. De aanleg 
vindt in delen plaats waarbij de Provinsje Fryslân de werkzaamheden in het noordelijke deel, 
inclusief de invalswegen naar de stad, coördineert. Onderdeel hiervan is het systeem 
Realisatie Aquaduct Rijksweg 31. De start van deze werkzaamheden is globaal gepland op 1 
april 2012.  
 
De provinsje Fryslân heeft Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek verzocht om de 
ecologische begeleiding van de verschillende systemen in het project “Haak om Leeuwarden” 
te verzorgen. Doel van de begeleiding is om voorzorgsmaatregelen te treffen om kwetsbare 
natuurwaarden rondom de Haak te ontzien tijdens de werkzaamheden. Deze maatregelen zijn 
gebaseerd op de Flora en faunawet en vormen de basis voor Ecologische werkprotocollen. 
 
In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 gestart met een beschrijving van de werkwijze van de 
ecologische begeleiding het gebied met de relevante natuurwaarden toegespitst op het 
systeem. Hierin zijn ook de relevante ecologische informatie en wettelijke voorwaarden met 
betrekking tot het systeem zijn opgenomen. Vanuit deze eisen zijn de Ecologische 
werkprotocollen opgesteld (hoofdstuk 3), die bij de werkzaamheden worden toegepast.  
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Figuur 1.  
Overzicht van de ecologische “hotspots” binnen en rond het systeem Realisatie Aquaduct 
Rijksweg 31. 
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2 Ecologische begeleiding 

Wat is ecologische begeleiding? 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek heeft van de Provinsje Fryslân de opdracht 
gekregen voor de uitvoering van de ecologische begeleiding bij het noordelijke deel van het 
tracébesluit. In totaal omvat dit deel van project (tracébesluit en betrokken gronden) vijf 
systemen. Het kernpunt van de ecologische begeleiding is het op een soepele wijze doorgang 
laten vinden van de aanlegwerkzaamheden. En wel zodanig dat recht wordt gedaan aan de in 
omgeving van het tracébesluit aanwezige beschermde natuurwaarden en conflicten met de 
Flora- en faunawet worden voorkomen.  
 
Beschermde soorten 
Ten behoeve van de ecologische begeleiding in de periode 2004 – 2011 ecologisch 
veldonderzoek uitgevoerd (o.a. Wymenga 2005, De Vries 2008, Bos et al. 2010, Oranjewoud 
2011, Strijkstra 2011; zie literatuurlijst). Hieruit blijkt, dat binnen en rond het tracébesluit 
verschillende door de Flora- en faunawet beschermde soorten aanwezig zijn.  
 
Ontheffing Flora- en faunawet 
Er zijn dus verschillende soorten binnen en rond het tracébesluit aanwezig, die worden 
beschermd door de Flora en faunawet. Voor het systeem Realisatie Aquaduct Rijksweg 31 
betreft het de volgende soortgroepen: 
 
• Vleermuizen: Laatvlieger, Meervleermuis en Watervleermuis (zwaar beschermde, tabel 3 

Habitatrichtlijn Bijlage IV) 
• Broedvogels (zwaar beschermd, tabel 3 AMvB): kunnen zich potentieel in het hele gebied 

vestigen. 
• Vissen: Bittervoorn (zwaar beschermd, tabel 3, AMvB) en Kleine modderkruiper 

(middelzwaar beschermd, tabel 2 AMvB):  
• Licht beschermde amfibieën, planten- en zoogdiersoorten:  
• Overige (niet-beschermde) soorten:  
 
In figuur 1 wordt aangegeven in welke delen van het systeem Realisatie Aquaduct Rijksweg 31 
middelzwaar en zwaar beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De aanwezigheid van de 
beschermde vissoorten wordt in het voorjaar van 2012 nader onderzocht. 
 
Om te voorkomen dat er conflicten optreden tussen werkzaamheden en de wetgeving is 
daarom een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd en verkregen in juni 2011 
(FF/75C/2010/0357; bijlage 1). In de ontheffing zijn voorwaarden gesteld voor de manier 
waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het betreft ondermeer de Zorgplicht, die 
voor alle soorten geldt. 
 
De Zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet) gebiedt een zorgvuldige omgang met alle soorten, 
zowel beschermde als niet-beschermde soorten. Volgens de Zorgplicht dient zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is te worden voorkomen dat schade aan planten en dieren optreedt 
(zoals verstoren, verwonden, doden en verstoring van het leefgebied).  
 
Risicoanalyse 
Vervolgens is op basis van het veldonderzoek en de ontheffing een risicoanalyse opgesteld 
(Schut 2011). Hieruit blijkt, dat wanneer geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen, er 
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sprake zal zijn van conflicten met de Flora- en faunawet. Deze conflicten vormen een risico 
voor de voortgang van de aanleg van de Haak. Om deze risico’s te voorkomen, dient te worden 
gewerkt volgens de werkprotocollen. 
 
Verplichtingen Flora en faunawet  
 

De voorwaarden die gelden om ten aanzien van de Flora- en faunawet conflicten te 
voorkomen, worden vastgelegd in een werkprotocol. Elk werkprotocol is gebaseerd op de 
activiteiten die nodig zijn voor de aanleg van het systeem en de ecologische impact daarvan. 
Leidend daarbij zijn de voorwaarden die gesteld zijn in de ontheffing volgens Flora- en 
faunawet. Verder zijn de werkprotocollen, waar mogelijk, aangevuld met uitgangspunten uit de 
gedragscode Provinciale Infrastructuur (IPO 2006). De gedragscode gaat uit van een 
algemene situatie die echter in de praktijk een nadere afstemming vergt. Bovendien wordt 
gebruik gemaakt van ervaringen die zijn opgedaan met vergelijkbare projecten, waardoor 
vroegtijdig maatregelen kunnen worden getroffen om conflicten met de natuurwetgeving te 
voorkomen. 

Ecologisch werkprotocol en uitvoeringsplan 

 
Het werkprotocol geeft een beschrijving van de maatregelen die in het veld moeten worden 
uitgevoerd. Daaronder vallen bijvoorbeeld maatregelen die vooraf aan de start van de 
aanlegwerkzaamheden nodig zijn, zoals het leegvissen van sloten. Bovendien worden extra 
maatregelen beschreven die tijdens de aanlegwerkzaamheden nodig zijn ten aanzien van 
bepaalde soorten, zoals voor het vermijden van broedgevallen van vogels. De werkprotocollen 
worden geleverd per locatie en per fase. Bovendien zullen waar nodig instructies worden 
opgenomen die van belang zijn voor de uitvoerders. In hoofdstuk 3 zijn de werkprotocollen 
verder uitgewerkt. 
 
Op basis van de werkprotocollen wordt door de aannemer een ecologisch uitvoeringsplan 
opgesteld. Toetsing van het plan en toezicht op de uitvoering wordt verzorgd door het 
uitvoeringbegeleidingsteam/ contractbeheerders waarbij Altenburg & Wymenga betrokken is. 
 
Stappenplan 
In het onderstaande stappenplan is het proces verder uitgewerkt. In figuur 2 is deze 
schematisch weergegeven. De verantwoordelijke partij is per stap cursief aangegeven. 
 
Stap 1: Gunning van opdracht door Provinsje Fryslân aan de aannemer. Provinsje Fryslân. 
 
Stap 2: Aannemer maakt detailplanning (contract). De werkzaamheden worden in ruimte en in 
tijd zo nauwkeurig mogelijk omschreven en ingepland. Aannemer. 
 
Stap 3: Op basis van detailplanning wordt door aannemer een ecologisch uitvoeringsplan 
opgesteld. Aannemer. 
 
Stap 4: Toetsing van ecologisch uitvoeringsplan. Uitvoeringsbegeleidingsteam/ 
contractbeheerders 
 
Stap 5: In overleg tussen contractbeheerders en aannemer wordt ruim voorafgaand aan de 
start van de werkzaamheden een bijeenkomst gepland. Planning en werkwijze worden 
besproken; Risicolocaties en eventuele knelpunten ten aanzien van de Flora- en faunawet 
worden besproken. Aannemer en uitvoeringsbegeleidingsteam/contractbeheerders 
. 
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Stap 6: Aannemer stelt op basis van werkzaamheden van aanvulling en opmerkingen uit 
bespreking het ecologisch uitvoeringsplan vast. Aannemer. 
 
Stap 7: Aan het werk! Bij werkzaamheden gebruik maken van het ecologisch uitvoeringsplan 
Aannemer. 
 
Stap 8: Tijdens de aanlegperiode wordt toezicht gehouden op de juiste uitvoering van de 
werkzaamheden. Contractbeheerders 
 
Van belang is dat bij afwijking van de vastgestelde planning of werkzaamheden contact 
wordt gezocht met het uitvoeringsbegeleidingsteam/ contractbeheerders. 
 

 
 
Figuur 2. Beschrijving van het stappenplan ten aanzien van het ecologische uitvoeringsplan.  
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A&W-rapport 1742  Ecologische begeleiding Aquaduct Rijksweg 31 7 

3 Ecologische Werkprotocollen 

Op grond van verplichtingen volgens de Flora- en faunawet, dient de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de realisatie van systeem Realisatie Aquaduct Rijksweg 31 te voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
• voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet (o.a. Zorgplicht) 
• voorwaarden die zijn opgenomen in de Flora- en faunawet ontheffing  
• voorwaarden vanuit de Gedragscode Provinciale Infrastructuur 
 
Het ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder de betrokken 
werknemers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform het ecologisch werkprotocol te 
worden uitgevoerd.  
 
De werkzaamheden in het systeem Realisatie Aquaduct Rijksweg 31 die ecologisch van 
belang zijn, betreffen:  
1. Voorbereidende werkzaamheden weglichaam 
2. Het dempen van slootdelen met beschermde vissoorten 
3. Het dempen van slootdelen zonder beschermde vissoorten 
4. De aanleg van een duiker en dam in watergang met beschermde vissoorten 
5. De aanleg van een duiker en dam in watergang zonder beschermde vissoorten 
6. Het kappen van bomen met jaarrond beschermde nesten 
7. Het kappen van bomen en struiken 
8. Werkzaamheden in en langs het Van Harinxmakanaal 
9. Sloop kunstwerken\bruggen en gebouwen  
10. Overige werkzaamheden – nader in te vullen 
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11. 

 
 

1. Ecologisch werkprotocol voorbereidende (graaf)werkzaamheden weglichaam  
Te verwachten soorten: broedvogels 
Voorwaarden: Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
aanleg dam en duiker                         
 Werkzaamheden uivoeren zonder beperkingen. 
 Werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden en stappen 1 t/m 8 
 
Voorwaarden: 
Verstorende werkzaamheden ruim voor aanvang van het broedseizoen te beginnen. 
Maatregelen nemen om vestiging van broedvogels te voorkomen. 

 
 
Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning gemaakt met de uit te 
voeren werkzaamheden (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt het deel van het tracé dat binnen het 
broedseizoen wordt bewerkt aangegeven en besproken (aannemer en contractbeheerders). 
 
Uitvoering 
Stap 3: De uitvoering van de werkzaamheden in dit deel van het tracé wordt gestart ruim 
voor het broedseizoen, dus voor 1 maart (aannemer).  
Bij start na 1 maart dient op de locatie een controle op broedvogels te worden uitgevoerd 
(aannemer). De resultaten van het onderzoek worden overlegd met de contractbeheerders. 
Stap 4: Oevers van watergangen voor 1 maart kort maaien en maandelijks herhalen 
(aannemer). Bij start na 1 maart zie hierboven. 
Stap 5: Aanbrengen van verstorende elementen, zoals linten, containers e.d. (aannemer). 
Stap 6: Dagelijks rondrijden met trekker en materiaal (aannemer) 
Stap 7: Afdekken van grond/zandbulten (aannemer).  
Stap 8: Gedurende het broedseizoen worden de maatregelen gemonitoord en waar nodig 
bijgestuurd (contractbeheerders). 
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2. Ecologisch werkprotocol dempen van sloten met beschermde vissoorten  
 
Locatie: te dempen sloten 
Te verwachten soorten: beschermde vissoorten Bittervoorn/ Kleine modderkruiper 
Voorwaarden: ontheffing Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
uitvoering dempen sloten                         
 Alleen werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden vissen en broedvogels 
 
Voorwaarden vissen 
wegvangen beschermde vissen                         
 Wegvangactie kan niet worden uitgevoerd in de voortplantingsperiode 1 april – 15 augustus van de 

beschermde vissen. 
 De wegvangactie worden alleen uitgevoerd in vorstvrije perioden, mits stappen 1 t/m 11 
 Werkzaamheden kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd, mits stappen 1 t/m 11 
 
Voorwaarden broedvogels 
Voor werkzaamheden binnen periode 15 maart tot 15 juli locatie vooraf ongeschikt maken voor broedvogels door 
verstoring of maaien (zie stappen Ecologisch Werkprotocol 1). 

 
Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders). 
 
Uitvoering 
Stap 3: 1e wegvangactie;vissen worden overgezet in naastgelegen water (aannemer). 
Stap 4: Deels leegpompen van de afgesloten watergang tot 20 cm waterdiepte door een 
pomp met fijnmazig filter (aannemer).  
Stap 6: 2e wegvangactie; vissen worden overgezet in naastgelegen water (aannemer) 
Stap 7: Rest water afpompen (aannemer). 
Stap 8: Uitzoeken bodem i.v.m. zoetwatermosselen en mogelijk Kleine modderkruiper; 
vissen en mosselen worden overgezet in naastgelegen water (aannemer) 
Stap 9: Watergang baggeren, bagger op de kant uitsmeren (aannemer) 
Stap 10: Bagger controleren op aanwezigheid vissen/zoetwatermosselen en overzetten 
(aannemer)  
Stap 11: Dempen deel watergang (aannemer) 
 

 
A&W tel: 0511 47 47 64     A&W Werkprotocol versie 1.2 /01032012 
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3. Ecologisch werkprotocol dempen van sloten  
Locatie: te dempen sloten 
Te verwachten soorten: geen beschermde vissoorten/ licht beschermde 
amfibieën/broedvogels 
Voorwaarden: Flora en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
uitvoering dempen sloten                         
 Werkzaamheden volgens voorwaarden en stappen 1 t/m 5. 
 
Voorwaarden vissen /amfibieën: 
Demping wordt uitgevoerd in vorstvrije perioden 
Voorafgaand aan de demping van de watergang is deze verbonden met andere watergangen (via duiker of open water).  
Wanneer er geen verbinding met andere wateren aanwezig is, dient het stappenplan in Ecologisch Werkprotocol 2 te 
worden gevolgd. 
 
Voorwaarden broedvogels 
Voor werkzaamheden binnen periode 15 maart tot 15 juli locatie vooraf ongeschikt maken voor broedvogels door 
verstoring of maaien (zie stappen Ecologisch Werkprotocol 1). 

 
 

Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders). 
 
Uitvoering 
Stap 3: eenzijdig afdammen van het te dempen deel (aannemer). 
Stap 4: wordt vanaf deze zijde begonnen met dempen richting de verbinding (duiker of open 
water) 
Stap 5: Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in een rustig tempo (aannemer). 
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4. Ecologisch werkprotocol aanleg dam en duiker in watergang met beschermde 

vissoorten  
 
Te verwachten soorten: beschermde vissoorten Bittervoorn/ Kleine modderkruiper/ licht 
beschermde amfibieën/ broedvogels 
Voorwaarden: ontheffing Flora- en faunawet en Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
aanleg dam en duiker                         
 Aanleg dam en duiker wordt uitgevoerd volgens voorwaarden en stappen 1 t/m 4.  
 Aanleg dam en duiker niet uitvoeren in voortplantingsperiode van beschermde vissen 
 
Voorwaarden: 
Aanleg wordt uitgevoerd in vorstvrije perioden 
Verbinding met andere watergang handhaven door (eco)duiker 
Voorwaarden broedvogels 
Voor werkzaamheden binnen periode 15 maart tot 1 april locatie vooraf ongeschikt maken voor broedvogels door 
verstoring of maaien (zie stappen Ecologisch Werkprotocol 1). 

 
Voorbereiding 
Voor de duiker dient gebruik te worden gemaakt van een buis met een zo groot mogelijke 
diameter. De voorkeur gaat uit naar een horizontaal liggende duiker met een binnendiameter 
van ca. 1 m, die zodanig wordt gelegd (zover mogelijk), dat twee derde deel van de duiker 
onder en een derde deel boven het wateroppervlak ligt. Dat biedt watergebonden soorten 
een goede kans dat die duiker een functionele verbinding vormt tussen de delen van de 
watergang aan weerszijden daarvan. 
 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders). 
 

Uitvoering 
Stap 3: De duiker rustig op locatie te water laten, zodat vissen en andere dieren kunnen 
wegvluchten (aannemer).  
Stap 4: Bij opbrengen van grond in het midden van de duiker beginnen en vanuit het midden 
naar de zijkant van de duiker werken (aannemer). 
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5. Ecologisch werkprotocol aanleg dam en duiker  
Te verwachten soorten: geen beschermde vissoorten/ licht beschermde 
amfibieën/broedvogels 
Voorwaarden: Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
aanleg dam en duiker                         
 Aanleg dam en duiker wordt uitgevoerd volgens voorwaarden en stappen 1 t/m 4 
 
Voorwaarden vissen/amfibieën: 
Aanleg wordt uitgevoerd in vorstvrije perioden 
Verbinding met andere watergang handhaven door (eco)duiker 
Voorwaarden broedvogels 
Voor werkzaamheden binnen periode 15 maart tot 15 juli locatie vooraf ongeschikt maken voor broedvogels door 
verstoring of maaien (zie stappen Ecologisch Werkprotocol 1). 

 
Voorbereiding 
Voor de duiker dient gebruik te worden gemaakt van een buis met een zo groot mogelijke 
diameter. De voorkeur gaat uit naar een horizontaal liggende duiker met een binnendiameter 
van ca. 1 m, die zodanig wordt gelegd (zover mogelijk), dat twee derde deel van de duiker 
onder en een derde deel boven het wateroppervlak ligt. Dat biedt watergebonden soorten 
een goede kans dat die duiker een functionele verbinding vormt tussen de delen van de 
watergang aan weerszijden daarvan. 
 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders ). 
 

Uitvoering 
Stap 3: De duiker rustig op locatie te water laten, zodat vissen en andere dieren kunnen 
wegvluchten (aannemer).  
Stap 4: Bij opbrengen van grond in het midden van de duiker beginnen en vanuit het midden 
naar de zijkant van de duiker werken (aannemer). 
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6. Ecologisch werkprotocol  kap bomen met jaarrond beschermde nesten  
Te verwachten soorten: Buizerd, broedvogels 
Voorwaarden: ontheffing Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
kap bomen jaarrond beschermde nesten                         
 kapwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens stappen 1 t/m 5 
 kapwerkzaamheden niet in broedseizoen en vestigingfase Buizerd (1 maart tot 15 juli) 
 

 
Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders ). 
Stap 3: controleren locatie en omgeving in straal van 150 m van nest op aanwezigheid 
broedvogels (aannemer). 
 

Uitvoering 
Stap 4. Start kapwerkzaamheden op aanwijzingen van ecoloog ter plaatse (aannemer).  
Stap 5: Na de kapwerkzaamheden worden de gekapte bomen en takkenbossen direct van de 
locatie verwijderd (aannemer).  
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7. Ecologisch werkprotocol  kap bomen en struiken  
Te verwachten soorten: broedvogels 
Voorwaarden: Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
kap bomen jaarrond beschermde nesten                         
 kapwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens stappen 1 t/m 4 
 kapwerkzaamheden niet in broedseizoen (15 maart – 15 juli) 

 
Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders ). 
Stap 3: controleren locatie op aanwezigheid broedvogels (aannemer). 
 

Uitvoering 
Stap 4: Na de kapwerkzaamheden worden de gekapte bomen en takkenbossen direct van de 
locatie verwijderd (aannemer).  
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. 

 
 
8. Ecologisch werkprotocol werkzaamheden in en langs Van Harixmakanaal  
Te verwachten soorten: vleermuizen, broedvogels 
Voorwaarden: ontheffing Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
aanleg dam en duiker                         
 Werkzaamheden uitvoeren zonder beperking. 
 Werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden en stappen 1 t/m 3. 
 
Voorwaarden vleermuizen: 
De werkzaamheden in en langs het Van Harinxmakanaal vinden in de periode 15 maart tot 31oktober plaats tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Buiten deze periode mag ook gewerkt na zonsondergang en voor zonsopgang. 
Het wateroppervlak en oevers van het Harinxmakanaal dienen in de periode van 15 maart tot 31 oktober onverlicht te 
blijven. In de periode 1 november tot 14 maart is wel verlichting van het wateroppervlak en oevers mogelijk. 
Het Van Harinxmakanaal dient in de periode van 15 maart tot 31 oktober vrij/open gehouden te worden van (extra) 
obstakels in en op het wateroppervlak.  
 
Voorwaarden broedvogels: 
Ruim voor het broedseizoen (1 maart) wordt oevervegetatie op de locatie van de werkzaamheden kort gemaaid. Maaien 
tot half juli maandelijks herhalen.  

 
Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders ). 
Stap 3: controle kunstwerken of gebouwen op geschiktheid vleermuizen, broedvogels 
(aannemer) 
 
Uitvoering 
Stap 3: Voor 1 maart de oevervegetatie kort maaien op de locatie van de werkzaamheden. 
Maaien tot half juli maandelijks herhalen (aannemer). 
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16 A&W-rapport 1742  Ecologische begeleiding Aquaduct Rijksweg 31 

 
 

 
 
9. Ecologisch werkprotocol sloop kunstwerken/ bruggen en gebouwen 
Te verwachten soorten: vleermuizen, broedvogels 
Voorwaarden: ontheffing Flora- en faunawet 
 

Periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
Sloopwerkzaamheden                         
 Werkzaamheden uitvoeren volgens voorwaarden en stappen 1 t/m 4. 
 

 
Voorbereiding 
Stap 1: Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een planning en uitvoeringsplan 
gemaakt (aannemer). 
Stap 2: In overleg met contractbeheerders wordt de planning en werkwijze besproken en 
getoetst (aannemer en contractbeheerders ). 
Stap 3: controle kunstwerken of gebouwen op geschiktheid vleermuizen, broedvogels 
(aannemer) 
 
Uitvoering 
Stap 4: uitvoering sloopwerkzaamheden, periode afhankelijk van aanwezigheid vleermuizen 
en/of broedvogels (aannemer). 
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4 Communicatie 

Contactpersonen en gegevens 
Voor een effectieve ecologische begeleiding is het essentieel dat de lijnen tussen 
opdrachtgever, aannemers en ecologen kort zijn. Hiervoor is een vast en klein projectteam 
geformeerd, met een vaste contactpersonen en projectleiders, die steeds dezelfde mensen in 
het veld aanstuurt. Bij vragen of problemen die de aannemer tegenkomt kan contact worden 
gezocht met uitvoeringsbegeleidingsteam/contractbeheerders. Van belang is om bij afwijkingen 
in de planning of werkzaamheden direct contact op te nemen met 
uitvoeringsbegeleidingsteam/contractbeheerders  
 
Verslaglegging 
Er zal regelmatig een voortgangsrapportage van de werkzaamheden door Altenburg & 
Wymenga worden opgesteld, waarin de uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd. Hierin 
wordt een overzicht gegeven van de ecologische begeleiding en kosten. Deze rapportages zijn 
in eerste instantie van belang voor de provinsje Fryslân, maar dienen ook ter onderbouwing 
aan het bevoegd gezag. Van belang hierbij is dat de planning en uitvoering van de 
werkzaamheden bekend zijn bij Altenburg & Wymenga. 
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Betreft: Haak Noord 
Onderwerp: Definitie gronddepot (werkterrein) 
Datum: 18-11-2011 
Opsteller: Peter de Jong 
Locatie: Projectbureau Haak, James Wattstraat 24 te Leeuwarden 
 
             
 
 
Voor het aanvragen van de  benodigde vergunningen is de vraag gesteld wat er nu precies 

onder een (grond) depot of werkterrein wordt verstaan. 
Omdat we in de GC contracten alleen de terreinen aangeven waarbinnen de ON zijn 
werkzaamheden moet uitvoeren ontstaat al direct de discussie over de naamvoering 
van deze terreinen. In principe is een depot geen werkterrein terwijl de OG dit wel be-
doelt. De term “werkterrein” geeft al aan dat er meer gebeurd dan alleen opslag van 
grond. 

 
Wat wordt er dan onder dit werkterrein verstaan? 

Een terrein of een aantal kadastrale percelen genoemd in het contract waarbinnen de 
ON en de OG zijn werkzaamheden moet uitvoeren in het kader van het TB. Het ter-
rein moet worden afgesloten middels een deugdelijk hekwerk of watergang.  Deze 
werkzaamheden zijn divers en behelzen onder andere:  

A: Inrichting werkterrein, denk aan keten, buigveld, opslag in de breedste vorm, ed. 
B: Opslag van (tijdelijk) vrijkomende grond. Zowel in droge en natte ontgraving. 
C: Opslag van vrijkomende restmaterialen die te zijner tijd worden verwerkt tot bouwma-

terialen. Denk aan opslag van vrijkomend puin, asfaltbrokken, ijzer, oude wegfunde-
ring, ed. 

D: Tussenopslag van verontreinigde grond. Tijdens de werkzaamheden kunnen plaatse-
lijke verontreiniging worden aangetroffen. Om de voortgang van de werkzaamheden 
niet te frustreren is een tijdelijk opslag noodzakelijk. Afhankelijk van de analyse resul-
taten dient deze grond te worden afgevoerd naar een erkende verwerker buiten de 
werkgrenzen of een locatie binnen de werkgrenzen. 

E: Toepassing van slibveld voortkomend uit natte ontgraving, maar ook uit het verwijde-
ren van slib voor het aanbrengen van OW beton. Er kunnen dan cementresten wor-
den aangetroffen. 

 
 
Voor de inrichting geldt uiteraard dat de ON moet voldoen aan de voorwaarden van het be-
voegd gezag. Voor zover nu bekend zijn dit in ieder geval het WS (wat betreft lozing) en de 
gemeente Leeuwarden (wat betreft  de ondergrond). 
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Gemeente Leeuwarden 
Team vergunningen en leefomgeving 
Tav. Mevrouw C. Meppelink 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
  
  
   
 
Datum   5 oktober 2012 
Ons kenmerk  VG_MNO_003 
Kenmerk OLO 589383 
Betreft:   Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 
Behandeld door: Peter Mulder (06-20425487) 
E-mailadres:  p.mulder@mno.nl        
   
Geachte mevrouw Meppelink, 
 
Wij verzoeken de gemeente Leeuwarden voor het project ‘De Haak om Leeuwarden - Aquaduct RW31’ 
een een tijdelijke omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ te verlenen 
aan MNO Vervat - Noord B.V. voor het oprichten en inrichten van een depot en bijbehorende werkwegen. 
 
Inleiding 
Het door MNO Vervat - Noord B.V. aan te leggen Aquaduct RW 31 maakt deel uit van een groter pakket 
aan maatregelen ter invulling van het Tracébesluit Rijksweg 31 Leeuwarden. Het Tracébesluit Rijksweg 
31 Leeuwarden voorziet in de aanleg van: 
- het nog ontbrekende gedeelte van Rijksweg 31 tussen Marsum en Knooppunt Werpsterhoek; 
- het aanpassen van het bestaande deel van Rijksweg 31 tussen Knooppunt Werpsterhoek 
en de aansluiting Hemriksein; 
- het reconstrueren van de Rijksweg 32 tussen de aansluiting bij het Wirdum en Knooppunt 
Werpsterhoek; 
- het reconstrueren, verleggen en aanleggen van aansluitingen naar het onderliggend 
wegennet (ten behoeve van de ontsluiting van de stad). 
De verantwoordelijkheid voor de realisatie is verdeeld tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Leeuwarden, 
de provincie Fryslân en ProRail. Het contract met MNO Vervat - Noord B.V. omhelst een deel van het 
tracé waar de provincie Fryslân de verantwoordelijkheid voor draagt. 
 
Deze aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het deelproject Aquaduct RW 31. 
 
Voorliggende vergunningaanvraag valt niet onder de coördinatieverplichting uit de Tracéwet. 
 
Aanvraag omgevingsvergunning 
Ten behoeve van uitvoering van het contract Aquaduct RW31 zijn terreinen aangewezen waarbinnen de 
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden (systeemgrens). Aan de noord- en zuidkant van het Van 
Harinxmakanaal zijn depots voorzien. Voor het zuidelijke depot is reeds door de Provinsje Fryslân een 
afwijking bestemmingsplan aangevraagd. Voor het noordelijke depot doen wij dat middels voorliggende 
vergunningaanvraag. In de bijlage is de definiëring van een depot opgenomen. Het betreft de definiëring 
die de Provinsje Fryslân hanteert door het onderhavige project. 
 

T   0594 555 000       F  0594 555 001    E  noord@mno.nl    I  www.mno.nl 
 
Op al onze overeenkomsten zijn, al naar gelang de aard van de overeenkomst, van toepassing onze algemene verkoop-/aannemingsvoorwaarden, onze inkoop-/onderaannemingsvoorwaarden 
danwel onze algemene inhuurvoorwaarden, allen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02081779. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. 
 

 

via OLO ingediend op: 
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Tevens is als bijlage een Ecologisch onderzoek van Altenburg en Wymenga opgenomen waarin ook de 
terreinen buiten de TB-grenzen zijn meegenomen. 
 
Bijlagen 
Deze aanvraag omgevingsvergunning bestaat naast deze brief uit de volgende bijlagen: 

1. Aanvraagformulier 
2. Overzichtstekening locatie depot 
3. Overzichtstekening kadastrale aanduidingen 
4. Diverse kadastrale gegevens 
5. Ecologisch onderzoek Altenburg en Wymenga, rapportnummer 1742, 1 maart 2012 
6. Provinsje Fryslân, definiëring depot 
 

Afsluiting 
Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging en tezijnertijd het besluit op deze aanvraag. Deze kunt u 
sturen aan: 
 
MNO Vervat - Noord B.V. 
T.a.v. dhr. R. Atema 
De Hoogte 3 
9351 VN  Leek 
 
Mocht u nog vragen hebben over deze aanvraag, kunt u contact opnemen met Peter Mulder (06-
20425487)of per email naar p.mulder@mno.nl  
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
MNO Vervat - Noord B.V. 

 
drs. P.D. Mulder 
 
 
 

mailto:p.mulder@mno.nl


1

Van: De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl>
Verzonden: dinsdag 20 november 2012 9:08
Aan: Wijmenga, Johanna
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20121120-2-5771
Bijlagen: 2.jpg; logo_2.jpg

 
 
 
Geachte heer/mevrouw , 
 
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het 
beheergebied van Wetterskip Fryslan. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door 
te nemen. Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft 
doorlopen:  

 paragraaf geen waterschapsbelang 
 standaard waterparagraaf korte procedure 
 uitgangspuntennotitie normale procedure 

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets: 

Toetsresultaat download 

Samenvatting download 

 
 
Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Wetterskip Fryslan 
postbus: 36 
postcode: 8900 AA 
plaats: Leeuwarden 
telefoon: 058 2922222 
 

 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u 
deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en 
de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.  



Ontwerp-omgevingsvergunning tijdelijke gronddepots, werkterreinen en werkwegen 
‘Haak om Leeuwarden – Aquaduct RW31’ te Leeuwarden. 
 
Van 10 januari 2013 tot en met 20 februari 2013 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning 
ex artikel 2.12, lid 2 van de Wabo voor tijdelijke gronddepots, werkterreinen en 
werkwegen met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op vier percelen rondom de nog aan te 
leggen Haak om Leeuwarden, globaal gelegen in de Polder Deinum tussen het Zijlsterrak en 
het Van Harinxmakanaal, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie P, nummers 148, 
149, 151 en 152. 
 
Ontwikkeling  
Ten behoeve van de realisatie van het deelproject ‘Haak om Leeuwarden – Aquaduct RW31’ 
zijn terreinen benodigd die gedurende de uitvoering gebruikt kunnen worden voor het 
oprichten en inrichten van depots, werkterreinen en werkwegen. Met dit plan worden 
tijdelijke gronddepots, werkterreinen en werkwegen mogelijk gemaakt voor de periode van 5 
jaar.  
  
Inzage  
De ontwerp-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 website www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk 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: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning Tijdelijke gronddepots, werkterreinen en 
werkwegen ‘Haak om Leeuwarden – Aquaduct RW31’ 

o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  
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