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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2014.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1558583

Aanvraagnaam Reconstructie Europaplein

Uw referentiecode -

Ingediend op 09-12-2014

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Reconstructie Europaplein plus het bouwen van
fietstunnels.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Ja

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

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

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

• Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Weg aanleggen of veranderen

• Weg aanleggen of veranderen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2014.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente 0080

Statutaire naam Gemeente Leeuwarden

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters T.

Voorvoegsels -

Achternaam Tuenter

Functie senior jurist mobiliteit en ruimte

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8911dh

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Oldehoofsterkerkhof

Woonplaats Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Adres Oldehoofsterkerkhof 2

8911dh Leeuwarden
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Formulierversie
2014.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Leeuwarden

Kadastrale sectie D

Kadastraal perceelnummer 5700

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01

Handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of
slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om? Rijksbeschermd monument
Provinciaal beschermd monument
Gemeentelijk beschermd monument

Om welk soort gemeentelijk
beschermd monument gaat het?

(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument

Wat is het monumentnummer? 226

Wat is de naam van het
beschermde monument?

Verkeersrotonde met kunstwerk

Gaat u het beschermde monument
geheel of gedeeltelijk slopen?

Geheel slopen
Gedeeltelijk slopen
Niet slopen

Waarom wilt u gaan slopen? reconstructie Europaplein

Wat is de sloopmethode? slopen met behulp van groot materieel

Welke materialen komen vrij bij de
sloopwerkzaamheden en in welke
hoeveelheden?

graszoden

Is er sprake van een
functiewijziging van het
monument?

Ja
Nee

2 Ingreep aan het beschermde monument

Aan welke onderdelen van het
beschermde monument gaat u
werkzaamheden uitvoeren?

Daken en goten
Kozijnen, ramen en deuren
Gevels
Casco en constructie
Binnenwerk, interieurs
Buitenwerk (bouwwerken)
Orgel
Bijzondere onderdelen (algemeen)
Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of
sluizen
Dijken, dijklichamen
Tuinen en parken
Archeologisch monument
Anders
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Welke activiteit(en) gaat u aan
het buitenwerk (bouwwerken)
uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke werkzaamheden gaat u aan
tuinen of parken uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen
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Formulierversie
2014.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 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?

0

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

0

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

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

0

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

0

5 Oppervlakte bebouwd terrein

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

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

0

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

0

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 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.

Verkeersdoeleinden

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Verkeersdoeleinden

8 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

9 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
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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 ontwerp.

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01 Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Zie tekening

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 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

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekening

4 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01

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.

In strijd met de bestemming Groen

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Groen

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Verkeersdoeleinden

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

Zie ontwerp bestemmingsplan

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

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



Datum aanvraag: 9 december 2014 Aanvraagnummer: 1558583 Bevoegd gezag: Gemeente Leeuwarden Pagina 1 van 1

Formulierversie
2014.01 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Zie tekening

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Harlingerstraatweg / Europaplein

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
bestaande in- of uitrit?

Zie tekening

Wat worden de afmetingen van de
in- of uitrit in de nieuwe situatie?

Zie tekening

Welk materiaal wordt gebruikt? Zie tekening

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01 Weg aanleggen of veranderen

1 Weg aanleggen of veranderen

Welke werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg of verandering van
de weg?

Reconstructie en aanleg

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Geef de afmetingen van de aan te
leggen of de te veranderen weg
(lengte, hoogte, breedte, diepte).

Zie tekening

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Om wat voor weg gaat het? Provinciale weg
Gemeentelijke weg
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Formulierversie
2014.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Reconstructie verkeersplein

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

12275 A1 situatie DO
DEF 2013 09 19_pdf

12275 A1 situatie DO
DEF 2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 B1 inrichtingsplan
DO DEF

12275 B1
inrichtingsplan DO
DEF 2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 B2 waterhuishoudi-
ng en hoogtematen

12275 B2
waterhuishouding
en hoogtematen DO
DEF 2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 B3 verlichting 12275 B3 verlichting
DO DEF 2013 09
19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 B4 groenplan DO
DEF 2013 09 19_pdf

12275 B4 groenplan
DO DEF 2013 09
19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 B5 doorsneden AA
BB

12275 B5 doorsneden
AA BB DO DEF 2013
09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 B6 doorsneden CC
DD EE

12275 B6 doorsneden
CC DD EE DO DEF
2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 D1 details DO DEF
2013 09 29_pdf

12275 D1 details DO
DEF 2013 09 29.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 D2 kunstwerk DO
DEF 2013 09 19_pdf

12275 D2 kunstwerk
DO DEF 2013 09
19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 S1 materiaalstaat
DO DEF

12275 S1
materiaalstaat DO
DEF 2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 S1 verkeer en
parkeren DO DEF

12275 S1 verkeer en
parkeren DO DEF
2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 S3 ontwerp en
huidigesituatie

12275 S3 ontwerp en
huidige situatie DO
DEF 2013 09 19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 V1 renderings DO
DEF

12275 V1 renderings
DO DEF 2013 09
19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 V2 renderings DO
DEF

12275 V2 renderings
DO DEF 2013 09
19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

12275 V3 renderings DO
DEF

12275 V3 renderings
DO DEF 2013 09
19.pdf

Anders 09-12-2014 In
behandeling

Achtergrondinformatie
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Naam bijlage Bestandsnaam Datum
ingediend

Status
document

12275 Europaplein DEF
details_dwg

12275 Europaplein - 20130918 - DEF details.dwg 09-12-2014 In
behandeling

12275 Europaplein DEF
doorsnedes_dwg

12275 Europaplein - 20130918 - DEF
doorsnedes.dwg

09-12-2014 In
behandeling

12275 Europaplein -
landscape_dwg

12275 Europaplein - landscape - 20130918.dwg 09-12-2014 In
behandeling
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Formulierversie
2014.01 Kosten

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

1630000

Bouwen
Grondkering of damwand plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

0

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

7500000
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Vastgestelde gemeentelijke besluiten coördinatieregeling,  bestemmingsplan 
omgevingsvergunning en besluit Hogere Grenswaarden Leeuwarden -
Europaplein  
 
Vanaf 8 oktober 2015 liggen de gecoördineerd vastgestelde besluiten Leeuwarden – Europaplein 
met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage.   
 
Plangebied 
Europaplein Leeuwarden 
 
Ontwikkeling  
Het bestemmingsplan en de besluiten zijn opgesteld om de werkzaamheden ten behoeve van de 
reconstructie van het Europaplein mogelijk te maken. Met de reconstructie van het Europaplein 
wordt een vervolg gegeven aan de aanpassingen aan de stadsring in verband met de aanleg van de 
Haak om Leeuwarden, zodat het vervoerssysteem, dat is bedacht, ook daadwerkelijk zal 
functioneren. Door de groei van het autoverkeer en de veranderende verkeersstromen door de 
aanleg van de Haak is het aangepaste Europaplein een onmisbare schakel.  
 
Coördinatieregeling  
De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 30 juni 2014 besloten de gemeentelijke 
coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor 
het project Leeuwarden – Europaplein. Dit betekent dat voor alle besluiten die genomen moeten 
worden ten behoeve van de realisatie van de reconstructie van het Europaplein gelijktijdig dezelfde 
procedure is doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (Uov) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerend orgaan op grond van artikel 3.31 
lid 3 Wro en artikel 3,32 in samenhang met artikel 3.30 lid 2 Wro. De gemeenteraad is het bevoegd 
gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders 
is het bevoegd gezag voor het besluit inzake een omgevingsvergunning en het besluit hogere 
grenswaarden Europaplein. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakt daarom bekend dat de 
volgende besluiten ter inzage liggen:  
 
 
Ter inzage liggen: 

1. vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden – Europaplein; 
 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 september 2015 ongewijzigd heeft  
vastgesteld het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Europaplein’ NL.IMRO.0080.03012BP00-VG01. 

  
2. besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten; wijzigen gemeentelijk monument, 

bouwen, aanleggen infrastructuur en diverse uitritten, en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening.  

 
 

3. besluit Vaststelling hogere grenswaarden Leeuwarden – Europaplein; 
 

 
Het  vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden 
Europaplein 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 voor het bestemmingsplan:  
 www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.03012BPOO-VG01 
 



 www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen 
 

 
 
Beroep  
Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde 
bestemmingsplan, de omgevingvergunning en het Besluit Hogere grenswaarden voor de mogelijkheid 
van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van tervisielegging kan beroep worden 
ingesteld tegen de genomen besluiten (vastgestelde bestemmingsplan en verlening 
omgevingsvergunning, verlening besluit hogere grenswaarden Europaplein) bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
 U kunt alleen beroep instellen: 
 gedurende de periode van terinzagelegging; 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt 

ingediend; 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad of het college in te dienen; 
 een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning of het 

ontwerpbesluit Hogere grenswaarden bij burgemeester en wethouder heeft ingediend; 
 
Voorlopige voorziening 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van de besluiten. Hebt u beroep ingesteld, 
dan kunt u tijdens 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. 
 
Crisis- en herstelwet en de coördinatieregeling  
Crisis- en herstelwet van toepassing 
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit 
heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden 
opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen 
beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer 
kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro 
forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is.  
 
Leeuwarden 7 oktober 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




