
 

 

(ONTWERP)O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 
 
10793390 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen van: 
 

Grutte Fier V.O.F. 
James Wattstraat 24 
8912 AS LEEUWARDEN 
 
 

voor het oprichten van gronddepots, werkterreinen en 
werkwegen voor tijdelijke opslag voor een periode van 5 
jaren. De aanvraag gaat over een aantal percelen, globaal 
tussen de Hendrik Algraweg en de Tsjusterewei en een 
perceel ten zuiden van de Hendrik Algraweg te Leeuwarden, 
kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 7655 
en 7654,gemeente Huizum, sectie E, nummers 1676, 1677, 
1678, 1710, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1729, 1738, 
1749, 1994, 1995, 1996 en 2129. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer 10793390. De aanvraag omvat de 
activiteit gebruik van gronden in strijd met het 
bestemmingsplan. 
 
OVERWEGINGEN; 
 
Het plan is niet in overeenstemming met de voorschriften 
van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen 
‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak van de gemeente 
Menaldumadeel’ en ‘Newtonpark IV’; 
 
de percelen gelegen tussen de Tsjusterwei en de Hendrik 
Algraweg liggen in het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in 
hoofdzaak van de gemeente Menaldumadeel’ en hebben de 
bestemming ‘Landelijke bebouwing klasse H’;   
 
gronden met de bestemming ‘Landelijke bebouwing klasse H’ 
zijn bestemd voor bebouwing met boerenhofsteden en andere 
vrijstaande woningen ten dienste van de uitoefening van de 
land- of tuinbouw of de veehouderij met bijgebouwen; 
 
het gebruik van de gronden als gronddepots, werkterreinen 
en werkwegen is in strijd met het bestemmingsplan 
‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak van de gemeente 
Menaldumadeel’; 
 
één perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Newtonpark IV’ en 
heeft hierin de bestemming ’Bedrijventerrein’ met klasse 
aanduiding III: 
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gronden met de bestemming “Bedrijventerrein’ met klasse 
aanduiding III zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van 
bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1, 
2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van het bestemmingsplan; 
 
een gronddepot wordt niet in deze lijst aangegeven zodat 
het gebruik hiervan in strijd is met het bestemmingsplan 
‘Newtonpark IV’; 
 
het gebruik van de gronden als gronddepots, werkterreinen 
en werkwegen  voorziet in een tijdelijke behoefte voor de 
aanleg van de ‘Haak om Leeuwarden’; 
 
de locatie is gelegen in de directe nabijheid van het uit 
te voeren werk; 
 
het tijdelijk gebruik van de gronden ten behoeve van 
gronddepots, werkterreinen en werkwegen is niet in strijd 
met een goede ruimtelijke ordening; 
 
het besluit is daarnaast voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Voor de motivering van ons besluit verwijzen 
wij dan ook naar de bijgevoegde en bij het besluit 
behorende ruimtelijke onderbouwing; 
 
de ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 27 september 2012 
voor een periode van 6 weken ter inzage om een ieder in de 
gelegenheid te stellen hiertegen zienswijzen in te dienen. 
 
er is dan ook geen grond om afwijzend op de aanvraag te 
beslissen. 
 
 
I. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen 

overeenkomstig de aanvraag voor de volgende 
activiteit: 
- Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 
1c). 

 
II. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 

jaar. Na deze termijn moet de voor de verlening van de 
omgevingsvergunning bestaande toestand worden 
hersteld. 

 
III. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de 

bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van 
de vergunning. Zie hiervoor de opgave bijgevoegde 
stukken. 

 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de 
activiteit strijdig gebruik gronden bouwwerken met RO (art. 
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2.1 lid 1c) aan artikel 2.12 lid 2 van de Wabo voor een 
tijdelijke vergunning. Voorts is de aanvraag getoetst aan 
het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 
omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet 
en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zienswijzen en adviezen  
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
met ingang van 27 september 2012 ter inzage gelegd. U kunt 
binnen zes weken na start van de ter inzage termijn 
eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de 
ontwerpbeschikking indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.  
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor de 
activiteit strijdig gebruik gronden/bouwwerken met het 
bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c). Voorts is de aanvraag 
getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele 
regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag 
voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
 
Bij besluit behorende documenten 
Zie hiervoor de opgave bijgevoegde stukken. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en leefomgeving. 
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Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op ------ aan ------- voor 
het project het realiseren van gronddepots, werkterreinen 
en werkwegen tussen de Hendrik Algraweg en de Tsjusterwei 
en een perceel ten zuiden van de Hendrik Algraweg te 
Leeuwarden. 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Beroepschriftbijsluiter nummer 1 
 
 
 
Gewaarmerkt: 
 
- aanvraagformulier 
- situatietekeningen 
- Ecologische beoordeling  
- Aanvullend onderzoek vissen 
- Aanvraag Wet Milieubeheer 
- Watervergunning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




