
Ruimtelijke onderbouwing voor herstructurering Componistenbuurt (Sweelinckstraat, 
Beethovenstraat en Chopinstraat) Leeuwarden  

INLEIDING 

Lont bv heeft in opdracht van Elkien een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de sloop en 
nieuwbouw van 42 boven- en onderwoningen met een oppervlakte van 65 m2 bvo. De sloop is nodig 
omdat de bestaande woningen niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en renovatie niet 
leidt tot een duurzame oplossing. De nieuwbouw is op onderdelen niet passend binnen het geldende 
bestemmingsplan “Tussen Harlingerstraatweg en Mr. P.J. Troelstrastraat”. Om planologische 
medewerking te kunnen verlenen kan de uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder 
a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  worden toegepast. In het 
kader van deze procedure is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.  

LIGGING PLANGEBIED 

Het plangebied bestaat uit 4 verschillende deelgebieden (blokken) in de Componistenbuurt in 
Leeuwarden (zie afbeelding 1). Aan de bestaande wegen worden geen aanpassingen gedaan. 
Deelgebied 1 ligt aan de westzijde van Sweelinckstraat en deelgebied 2 aan de oostzijde van de 
Sweelinckstraat tegenover deelgebied 1. Deelgebied 3 ligt ten zuiden van deelgebied 2, ook aan de 
oostzijde van de Sweelinckstraat tegenover Beethovenplantsoen en deelgebied 4 ligt aan de 
noordzijde van de Beethovenstraat.   

Afbeelding 1: plangebied 



BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

Het project bestaat uit de herstructurering van bestaande naoorlogse woningen bestaande uit 
boven- en onderwoningen. Deze woningen zijn sterk verouderd en economisch niet meer rendabel. 
Vandaar dat is gekozen om deze woningen te slopen en nieuwe woningen op te richten die voldoen 
aan de huidige eisen. Het aantal woningen zal worden verhoogd van 42 naar 44 en het type 
woningen blijft hetzelfde. De woningen zullen wel groter worden (10,5 meter diep in plaats van de 
huidige 7 meter) en enigszins anders worden gesitueerd (zie afbeelding 2). De woningen in blok 2 
die nu nog gesitueerd zijn richting de Chopinstraat zullen een kwartslag worden gedraaid en 
gesitueerd worden aan de Sweelinckstraat. De woningen zijn gasloos en worden voorzien van 
zonnepanelen.

Afbeelding 2: situering nieuwbouw 

De nieuwbouwwoningen bestaan net als in de huidige situatie uit onder- en bovenwoningen met een 
kap. Dat levert het volgende beeld op. 



Afbeelding 3: impressie nieuwbouw  

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het project zoals hiervoor beschreven op 
deze locatie aanvaardbaar is.  

BESCHRIJVING VAN DE GELDENDE PLANOLOGISCH-JURIDISCHE SITUATIE 

De nieuwbouw van woningen past niet binnen het bestemmingsplan “Tussen Harlingerstraatweg en 
Mr. P.J. Troelstrastraat”. Een aantal woningen worden deels op de bestemming “Tuin”  
gerealiseerd. Omdat de woningen geen hoofdgebouwen zijn die op grond van de bestemming Tuin 
mogen worden opgericht is er strijd met deze bestemming.  

Aangezien het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid kent en geen medewerking kan 
worden verleend met toepassing van  artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), 
kan alleen medewerking aan de aanvragen omgevingsvergunning worden verleend door middel van 
een uitgebreide procedure; de zgn. ‘buitenplanse grote afwijking’ waar een ruimtelijke 
onderbouwing onderdeel van uit maakt (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo).  



Afbeelding 4: uitsnede bestemmingsplan 

Voor de aangevraagde omgevingsvergunning is geen afzonderlijke ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
van de gemeenteraad vereist, omdat het project valt onder de projectenlijst zoals door de raad 
vastgesteld, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Onder punt 1.a van de 
projectenlijst is aangegeven: “een vvgb is niet nodig voor een wijziging in de situering van 
bestemmingsgrenzen en bouwvlakken, indien bij de uitvoering van een bestemmingsplan mocht 
blijken, dat verschuivingen in verband met ingekomen bouwplannen wenselijk of noodzakelijk zijn, 
mits de bestemmingsgrenzen of bouwgrenzen niet meer dan 5 meter worden verschoven.” De
bestemmingsgrens van de bestemming wonen (waar het grootste deel van de woning is gesitueerd)  
wordt met maximaal 3 meter overschreden in de bestemming “Tuin”. 

TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 

Beleid  

Provinciaal beleid / Verordening Romte 2014 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslan vastgesteld. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen 
doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
Uitgangspunt is dat het leeuwendeel van de nieuwbouw van woningen plaats dient te vinden 
binnen het bestaand stedelijk gebied. Het plangebied maakt deel uit van het bestaand stedelijk 



gebied. De ontwikkeling van de woningen is daarom in overeenstemming met de provinciale 
verordening. 

Gemeentelijk beleid / Woonbeleid 
De gemeente Leeuwarden heeft nog een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw. Door 
het rijk en provincie wordt geprognotiseerd dat bevolkings- en huishoudensgroei in de gemeente 
Leeuwarden nog minstens drie decennia aanhoudt. Dit betekent dat de gemeente moet voorzien 
in voldoende en passende woningbouwlocaties. Een en ander is onder andere door de provincie 
in haar “Notitie Regionale Woningbouwafspraken” en door de gemeente Leeuwarden in haar 
woonplan “Eltsenien syn hus” (2008) en de “Nota Wonen 2012” vastgelegd. 
Het gemeentelijk woonbeleid is in 2015 geactualiseerd en is vervat in het document 
“Afwegingskader Woningbouw Gemeente Leeuwarden”. De gemeente ziet de komende decennia 
een bevolkingsgroei voor de gemeente. Deze groei is voornamelijk te verwachten in het stedelijk 
gebied. Gekozen wordt voor een flexibel sturingsinstrument dat ruimte biedt om in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen. Dit biedt marktpartijen ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
De verruiming van de woonfunctie ten behoeve van een goede invulling levert vanuit het 
woonbeleid dan ook geen bezwaren op. Het plan past binnen de gestelde kaders. 

Stedenbouw 
De voorliggende plannen vormen in stedenbouwkundige zin een passende invulling.  
De Componistenbuurt en het Valeriuskwartier zijn gebouwd in het interbellum en direct na WOII. 
Beide wijken kenmerken zich door de baksteenarchitectuur en de consistente afdekking met 
kappen. Beide buurten vormen een goed en gaaf bewaarde stedenbouwkundige compositie, waarbij 
de samenhang ontstaat door de bakstenen, de kapvormen en de ruime groene profielen. Het 
contrast wordt vormgegeven door de afwisseling in kleurgebruik en in de richting van de kap. In 
verband met de huidige woonwensen worden de woningen 10,5 meter diep terwijl de huidige 
woningen ca 7 meter diep zijn. Daarnaast is de situering enigszins aangepast, wat de 
stedenbouwkundige inpassing ten goede komt. 
Door de nieuwbouw blijft de samenhang tussen de bebouwing, openbare ruimte en groenstructuur 
bestaan. De nieuwbouw wordt, door de opzet van twee lagen met kap, afgestemd op de 
buurpanden.   

Architectuur 
Voor de welstandstoets gelden de welstandscriteria van de categorie: “Planmatige uitbreidingen van 
het interbellum” uit de gemeentelijke Welstandsnota. De welstandscommissie Hûs en Hiem heeft 
het bouwplan beoordeeld. Blijkens haar advies d.d. 28 mei 2019 met nummer W19LWD002-2 is de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  van oordeel dat het plan, getoetst aan de door de 
gemeenteraad vastgestelde criteria, niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand. De 
welstandscommissie heeft, samengevat, kritiek op de toepassing van zwarte pannen en de 
positionering van de warmtepompen. 

Het college is op grond van de volgende motivering van oordeel dat de toepassing van de zwarte 
dakpannen hier mogelijk is. De Componistenbuurt is een geliefde wijk ten noordwesten van de 
binnenstad die zich kenmerkt door een tuindorp verkaveling met zowel particuliere- als 
corporatiewoningen. De bouw is voor de Tweede Wereldoorlog begonnen en in de vroeg naoorlogse 
periode afgerond. Rode dakpannen zijn veelvuldig toegepast, met hier en daar kleinere complexen 
die afgedekt zijn met zwarte pannen. In het bouwplan voor de herstructurering van de 
duplexwoningen aan de Sweelinckstraat is gekozen voor een rode baksteen en een zwarte 
afdekking. De woningen zijn voorzien van een kap met een flauwe dakhelling om enerzijds aan te 
sluiten bij de overheersende kap vorm en anderzijds om de zonnepanelen onder een ideale 
hellingshoek te plaatsen. Verder zijn zowel de pannen als de panelen in zwart uitgevoerd om een 
rustig en evenwichtig beeld te creëren. 
Hûs en Hiem is het daar niet mee eens en vindt dat de pannen in rood moeten worden uitgevoerd 
omdat in de Welstandsnota staat dat de overheersende kleur rood is. Hierdoor krijgen de zwarte 
panelen een rode omlijsting.  
Wij zijn van mening dat dit een veel te onrustig beeld geeft en niet inspeelt op de veranderende 
omstandigheden in de woningbouw zoals de wens van Elkien tot verduurzaming van hun bezit en het 
vergunningsvrij plaatsen van zonnepanelen op daken. Voor de duidelijkheid: zwarte panelen hebben 
meer rendement dan rode en zijn ook veel goedkoper. 



Tenslotte is er in de Sweelinckstraat al sprake van het toepassen van zwarte dakpannen. Het plan 
sluit aan bij dit complex en past daarmee volgens ons prima in het straatbeeld.  

Parkeren
De doelgroep van de woningen veranderd niet en het aantal woningen zal met 2 toenemen. De 
huidige situatie en dus ook de toekomstige situatie voldoet aan de parkeernormen.   

TOETSING AAN DE OMGEVINGSASPECTEN 

Milieuzonering 
Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de VNG het systeem ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de milieu-
indeling op van 1 t/m 6. In de directe omgeving is geen sprake van bedrijven die milieuhinder 
veroorzaken. Ook de voorgestane ontwikkeling leidt niet tot milieuhinder voor omliggende functies.  

Geluid 
wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies 
(zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van wegverkeerslawaai, uitgezocht moet 
worden of voldaan kan worden aan de voorkeurgrenswaarde zoals deze is opgenomen in de Wet 
geluidhinder. De adressen Sweelinckstraat 43 t/m 51 vallen gedeeltelijk buiten het bouwblok. Deze 
liggen binnen de zone van de Valeriusstraat, maar worden afgeschermd door de 3-laags bebouwing 

aan de Valeriusstraat, waardoor voor geluid geen belemmering ontstaat. Daarnaast zijn de woningen

in het plangebied gelegen in een 30 km gebied met een lage verkeersintensiteit.(maximaal 500 
mvt/etmaal). Ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening  wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (incl aftrek). Geluid is geen beperkende factor. 

Luchtkwaliteit
De Wet milieubeheer (Wm) voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wm geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als 
een van onderstaande situaties van toepassing is: 

er is geen sprake  van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
een project (al dan niet per saldo) leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL; 
een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging. 

De aanvraag voorziet niet in een minimale toename van twee woningen. Een project wordt 
aangemerkt als ‘Niet In Betekenende Mate’ voor woningen bij maximaal 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg en op maximaal 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. Op grond hiervan kan 
dit project worden aangemerkt als ‘Niet In Betekende Mate’. Luchtkwaliteit is derhalve geen 
beperkende factor. 

Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen); 
het gebruik van luchthavens. 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
voornoemde activiteiten. 
De bouwlocatie ligt niet binnen enige veiligheidscontour op basis van de Risicokaart. Externe 
veiligheid is derhalve geen beletsel voor de realisatie van dit project. 

Archeologie 
Met het verdrag van Malta en als gevolg daarvan het sinds 2017 in de wet vastgelegde 
archeologische bestel, is het rijksbeleid erop gericht om het archeologisch erfgoed te behouden in 
de bodem. In de bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen moet een 



archeologieparagraaf worden opgenomen. De archeologische (verwachtings)waarde en vindplaatsen 
moeten in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een archeologische verwachtingswaarde geldt 
een archeologische onderzoeksplicht.  

Archeologische Waardekaart Leeuwarden 
De gemeente heeft met de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden 2018 haar 
archeologische koers vastgesteld en uitgezet. De archeologische waardekaart maakt hier deel 
van uit. Het plangebied ligt in een zone met een lage tot geen archeologische 
verwachtingswaarde en is daarom vrijgegeven. Vanuit archeologisch oogpunt bestaat geen 
bezwaar tegen de benodigde bodemingrepen. 

Cultuurhistorie en karakteristieke panden 
Met ingang van 1 januari 2012 is het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 
getreden. Het voorstel tot wijziging is een uitvloeisel van de Beleidsbrief Modernisering 
Monumentenzorg (MoMo) uit 2009. Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet een beschrijving 
worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. 

Waterparagraaf
In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen van de 
wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. In de zogenaamde waterparagraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het 
plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 
oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets.   

Voor het is plan een watertoets doorlopen. Op 27 februari 2019 is een wateradvies van het 
Wetterskip ontvangen (zie bijlage 1). Hieruit is gebleken dat de korte procedure van toepassing is. 
Het plan heeft een beperkte invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke 
plannen. Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard 
maatregelen die vermeld staan in de leidraad watertoets.  

Bodem 
Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zodanig goed moet zijn dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het 

plangebied voor wonen of een andere functie. Door Enviso Ingenieursbureau is een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van het plangebied. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan lood en PAK zijn 
vastgesteld. De lichte verontreiniging geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. Uit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er, ondanks de lichte verontreiniging in de 
bovengrond, geen belemmeringen voor de voorgenomen sloop en nieuwbouw op de locatie. 

Ecologie
Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het beleid en de wetgeving ten aanzien 
van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Uitgangspunt is dat met beide geen strijdigheid ontstaat.  

Gebiedsbescherming 
Het bestemmingsplangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de ‘Groote Wielen’, dat op ongeveer 5 km afstand ten 
oosten van het plangebied ligt. Voor de aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied 
‘Groote Wielen’ geldt, dat er geen ecologische relaties bestaan met het plangebied. 
Overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstanden tot het plangebied en zijn daardoor niet 
relevant voor deze ecologische beoordeling. 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ook rust  op het 
gebied geen bescherming op grond van overige wet- en regelgeving ten aanzien van natuurgebieden 
(ganzenfoerageergebieden, gebied van openheid en rust voor weidevogels). 



Soortenbescherming 
Ten behoeve van de sloop- en nieuwbouwplannen van 6 complexen van Elkien te Leeuwarden is een 
quickscan en eerste ronde huismusonderzoekuitgevoerd door Ecoreest (QuickScan t.p.v. 6 
complexen Elkien te Leeuwarden, kenmerk: 170678, 15 mei 2017). Het plangebied aan de 
Beethovenstraat, Chopinstraat en Sweelinkstraat maakte onderdeel uit van deze quickscan. Doel 
van het onderzoek was vast te stellen dan wel uit te sluiten of er verblijfplaatsen van beschermde 
soorten in de woningen aanwezig zijn, en of de voorgenomen werkzaamheden een negatief effect 
hebben op deze beschermde soorten. Huismussen zijn niet waargenomen tijdens het veldwerk, 
maar er is wel geconcludeerd dat de woningen potentiele verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen en 
gierzwaluwen. Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich verblijfplaatsen of jaarrond beschermde 
nesten van één of meerdere soorten op bovengenoemde locaties bevinden is nader onderzoek 
uitgevoerd door Ecoreest (nader onderzoek, projectnummer 170678, 6 november 2017). 

Doel van het nader onderzoek was tweeledig: 
• Er wordt vastgesteld of en hoe panden binnen het onderzoeksgebied worden gebruikt door 
vleermuizen of gierzwaluwen. Bij aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen wordt tevens 
de functie (kraam- zomer- of paarverblijfplaats) van de verblijfplaatsen bepaald. Daarnaast wordt 
vastgesteld of er essentiële vliegroutes of foerageergebieden aanwezig zijn. 
• Er wordt bepaald of er sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming als gevolg van 
de voorgenomen werkzaamheden. 

Uit de veldbezoeken voor het vleermuisonderzoek is naar voren gekomen dat er één verblijfplaats 
van de gewone dwergvleermuis aanwezig is in de woning aan de Chopinstraat 18b te Leeuwarden. 
Daarnaast zijn er enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en 
laatvliegers aangetroffen in het plangebied. Gezien de lage aantallen gaat het hier niet om 
essentieel foerageergebied of essentiële vliegroutes. Bovendien zijn inde directe omgeving 
voldoende alternatieven aanwezig. Omdat de bestaande woningen worden gesloopt is een 
ontheffing nodig omdat deze werkzaamheden de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis 
aantasten.  

Daarnaast zijn enkele foeragerende gierzwaluwen waargenomen die rond zonsondergang laag rond 
woningblokken in de buurt scheerden. Van tenminste twee woningen is vastgesteld dat deze 
functioneren als nestgelegenheid (Beethovenstraat 36 en Sweelinckstraat 43). Ter plaatse zijn 
uitvliegende gierzwaluwen waargenomen die de nesten bezoeken. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
de nesten opgroeiende jongen bevatten. 
De gierzwaluw is aangemerkt als Vogelrichtlijnsoort waarvoor strenge bescherming geldt. Een 
ontheffing van de Wet natuurbescherming ten aanzien van gierzwaluwen is daarom nodig.   

Dat betekent dat voordat gesloopt kan worden een ontheffing moet worden aangevraagd. Bij de 
aanvraag zal een activiteitenplan meegestuurd worden, waarin wordt beschreven hoe elke 
verblijfplaats die komt vervallen gecompenseerd te wordt en hoe bij de uitvoer van de 
werkzaamheden rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de beschermde soorten. Ook 
dient een afweging van het belang en alternatieven voor de werkzaamheden te zijn opgenomen. 

Het activiteitenplan (Activiteitenplan bij ontheffingsaanvraag, projectnummer 180294, 10 juli 2018)  
is door de provincie beoordeeld en de vergunning is verleend op 10 augustus 2018 (zie bijlage 2). 

Naast de bovengenoemde specifieke bescherming blijft de zorgplicht te allen tijde gelden. Deze 
zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen. Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en 
dieren, ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt geconcludeerd dat de natuurwaarden geen 
beperkingen opleveren voor het uitvoeren van het plan. 

Groen 

Groenbeleidsplan 
Op 18 april 2016 is het Groenbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente 
Leeuwarden wil een ‘groene’ gemeente zijn. In de stad, de dorpen en het buitengebied wordt 



een aantrekkelijk woon- en leefmilieu voorgestaan, waarin het groen een belangrijke rol speelt. 
Daarbij wordt gestreefd naar hoogwaardig groen op belangrijke plekken, meer groen waar het 
kan, meer biodiversiteit en aandacht voor eetbaar groen. In het beleidsdocument worden 
voorzetten gedaan voor verbetering van de groenstructuur en het realiseren van ontbrekende 
schakels. Het plangebied is niet gelegen in een bestaande groenstructuur. Bij de inrichting van 
het perceel zal aandacht worden besteed aan een goede groene invulling. 
Monumentale- en waardevolle bomen 
In juni 2008 is de “Beleidsregel monumentale en waardevolle bomen” vastgesteld. De ongeveer 
1400 monumentale en waardevolle bomen zijn beschermd en er geldt een aparte 
“kapvergunningprocedure” voor. Binnen het plangebied is een waardevolle boom aanwezig (zie 
afbeelding 5) . Dit betreft een ruwe iep (ulmus glabra).

Afbeelding 5: waardevolle boom Sweelinckstraat 

Er is een BEA (boom effect analyse) uitgevoerd om de gezondheid van de bomen en de haalbaarheid 
om deze bomen te sparen te onderzoeken. Naar aanleiding van het planvoornemen, de BEA en een 
inspectie is de boom beoordeeld op een matige conditie (Roloff bepaling factor 1 & 2)  en wordt 
verwacht dat het herstellend vermogen van de boom in de huidige conditie moeizaam is.  Daarbij 
heeft de boom last van Slijmvloed (Erwinia Nimipressuralis) op de stam. Deze aantasting heeft een 
beperkt nadelig effect op de conditie van de boom maar geeft een minder mooi  visueel beeld. Het 
advies is om deze boom te vervangen en te kijken of er een groeiplaats verbeterende constructie 
gerealiseerd kan worden voor de herplant. Uitgangspunt is herplanten op dezelfde locatie. Daarbij 
wordt uitgegaan van de normen vanuit het norm instituut. Hier staat in hoe een groeiplaats eruit 
zou moeten zien voor zowel verharding, gras, plantvak oid. Omdat deze boom voorkomt op de lijst 
van monumentale en waardevolle bomen is  een vergunning nodig voor kap.  

Plan-Mer / Mer-beoordelingsplicht 
Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een 
voorgenomen activiteit, die genoemd staat in onderdeel D van het Besluit m.e.r., mogelijke 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.  

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen opgenomen. 
Als drempelwaarde voor een mer-beoordeling is voor de nieuwbouw van woningen een aantal van 
2000 woningen opgenomen. De voorgestane ontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van 42 
woningen. De ontwikkeling die het bouwplan mogelijk maakt blijft dus ruim onder de 
drempelwaarden en is daarmee niet rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 

Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 
ook voor projecten die zijn opgenomen in onderdeel D, maar beneden de drempelwaarden vallen, 
een besluit moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan – 
ondanks dat het ruim onder de drempelwaarde blijft - mogelijk toch belangrijke negatieve 
milieueffecten heeft. Dit is een “vormvrije” mer-beoordeling. Omdat het hier gaat om een 
herstructurering en het aantal woningen ten opzichte van de bestaande situatie niet toeneemt is 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling voor dit project niet nodig. 



Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en 
noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan 
van de “ladder voor duurzame verstedelijking”. 

De “stappen van de ladder” worden in artikel 3.1.6 lid 2 Bro als volgt omschreven: 
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Op grond van artikel 
5.20 Bor is artikel 3.1.6 Bro eveneens van toepassing voor een omgevingsvergunning die wordt 
verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°van de Wabo. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke 
gebieden optimaal benut wordt. 

Uit jurisprudentie blijkt dat 'in beginsel' sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er 
meer dan 11 woningen gerealiseerd worden. Omdat hier sprake is van een herstructurering waarbij 
slechts twee woningen worden toegevoegd aan de huidige voorraad is de ladder voor duurzame 
verstedelijking niet van toepassing.   

UITVOERBAARHEID

Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Initiatiefnemer heeft de directe omwonenden en omliggende buurt geïnformeerd over de plannen 
door middel van een informatiemiddag op 3 april 2019. Een verslag van deze informatiemiddag is 
opgenomen als bijlage 3. Daarbij is tevens een zonnestudie gepresenteerd. Deze is bijgevoegd als 
bijlage 4. 

De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt de in de Wabo voorgeschreven procedure. Dit betekent 
dat de aanvragen gedurende zes weken ter inzage liggen voor zienswijzen. Tijdens deze periode 
bestaat voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Aan de hand van de 
ingekomen zienswijzen kunnen de plannen eventueel worden aangepast. De indieners van de 
zienswijzen worden hiervan op de hoogte gehouden. Tegen de omgevingsvergunning is beroep 
mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

Economische uitvoerbaarheid 
De kosten worden gedekt uit de leges. De eventuele planschade wordt betaald door de 
initiatiefnemer. Voorts wordt het project volledig gefinancierd door de initiatiefnemer en er is geen 
aanleiding om te veronderstellen dat deze niet over voldoende financiële middelen beschikt om dit 
project te realiseren.  

Conclusie
Het te realiseren project past goed in de ruimtelijke structuur van de omgeving en past in het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leeuwarden. Nu er ook voor het overige geen redenen zijn 
waarom niet kan worden meegewerkt is de afwijking van het bestemmingsplan aanvaardbaar. Om 
deze redenen kan worden meegewerkt aan dit verzoek door af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan.
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datum 27-2-2019

dossiercode   20190227-2-19983

Wateradvies korte procedure

Project: Componistenbuurt
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: John Rinkes
Organisatie: Bouwbedrijf Lont

Geachte heer/mevrouw John Rinkes,

Voor het plan Componistenbuurt heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. De uitkomst is dat de korte procedure moet
worden gevolgd. Het plan Componistenbuurt heeft een beperkte invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke
plannen. Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen die vermeld staan in de
leidraad watertoets. Naast dit wateradvies vindt u hieronder eventueel enkele aandachtspunten die gelden voor uw plan.

Aandachtspunt: Vrij voor de boezem
Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit wil zeggen dat het gebied niet is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Wij
adviseren u om hiermee rekening te houden bij het bepalen van de aanleghoogte.

Leidraad watertoets 
Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets te raadplegen via de link: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. In Leidraad Watertoets, hoofdstuk 4. De wateraspecten, staan de aandachtspunten voor alle
wateraspecten omschreven waarmee rekening gehouden moet worden. Uit de waterparagraaf of ruimtelijke onderbouwing moet duidelijk
blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de
wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van het plan.

Waterwet 
Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt dempen, afvalwater wilt lozen op
oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning aanvragen is dan niet
nodig. Op onze website www.wetterskipfryslan.nl treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook
meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden. Via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl
) kunt u vooraf nagaan of u een watervergunning nodig heeft of een melding moet doen (vergunningcheck). U kunt hier ook meteen de
vergunning aanvragen of de melding doen.

Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning, controleert
Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De
grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden 10 jaar na afronding van uw aanvraag gewist. U heeft recht op inzage, een kopie,
rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt u doen
via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op  
www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,



Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E Info@wetterskipfryslan.nl

www.dewatertoets.nl
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«ITVAHGEH 13 AUG. 2018

Woningcorperatie Elkien 

t.a.v. de heer S. Lijzenga 

De Opslach 69 

8448 GV HEERENVEEN

provinsje fryslan 

provincie fryslan ^

postbus 20120 
8900 hm leeuwarden 

tweebaksmarkt 52 
telefoon: (058) 292 59 25 

telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.frl 

provincie!^ fryslan.frl 
www.twitter.com/provfryslan

Leeuwarden, 10 augustus 2018 

Verbonden, j g jQig

Ons kenmerk 

Afd./Opgave 

Behandeld door 
Uw kenmerk 

Bijlage(n)

Onderwerp

01554268
Team Groene regelgeving
K.J.J.M. Mulder / (058) 292 89 95 of wnb@fryslan.frl

Ontheffing Wet natuurbescherming - Sloop en nieuwbouw Componis- 
tenbuurt Leeuwarden (gewone dwergvleermuis en gierzwaluw)

Geachte heer Lijzenga,

Op 10 juli 2018 heb ik uw verzoek ontvangen voor een ontheffing op grond van de Wet na-
tuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van de sloop en nieuwbouw Componistenbuurt 
Leeuwarden.

U vraagt ontheffing voor overtreding van de verbodsbepaling genoemd in paragraaf 3.1 en 

3.2 van de Wnb, voor de gewone dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus) en de gierzwaluw 

{Apus apus).

Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten de gevraag-
de ontheffing te verlenen.

Voorschriften en beperkingen
1. De ontheffing staat op naam van Woningcorporatie Elkien aan De Opslach 69 te 

Heerenveen (hierna; ontheffinghouder). Ontheffinghouder is verantwoordelijk voor de 

naleving van de ontheffingsvoorwaarden en is hierop aanspreekbaar.
2. De ontheffing is alleen van toepassing op de activiteiten en verbodsbepalingen, zoals 

deze zijn aangevraagd en in dit besluit zijn benoemd in bijlage A1.1. onder ‘Beschrijving 

van het project of andere handeling’.
3. De activiteit dient te worden uitgevoerd conform aanvraag, met de daarbij behorende 

stukken. Afwijkingen en wijzigingen behoeven schriftelijke toestemming van het bevoegd 

gezag.
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4. De onder A1.1. aangegeven maatregelen dienen te worden opgenomen in een ecolo-
gisch werkprotocol. Het protocol dient te worden opgesteld door een ecologisch ter zake 

kundige. Deze dient op de locatie aanwezig te zijn en de inhoud van het werkprotocol 
moet bij de betrokken werknemers bekend zijn. De activiteiten moeten aantoonbaar vol-
gens dit protocol worden uitgevoerd.

5. De verblijfplaatsen voor de soorten dienen conform de voorwaarden in het kennisdocu- 
menf te worden opgehangen/gerealiseerd. Daarnaast dient bij het plaatsen/inbouwen 

van de verblijfplaatsen een ter zake kundige te worden betrokken;
6. Het ongeschikt maken van de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis dient 

zo kort mogelijk, doch minimaal 3 dagen, voorafgaand aan de start van de werkzaam-
heden te worden uitgevoerd.

7. Indien onverhoopt tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen (of andere beschermde 

soorten) worden aangetroffen, dienen de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd te wor-
den en dient een ecologisch ter zake kundige ingeschakeld te worden om te beoordelen 

of- en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De ontheffing is geldig vanaf 1 september 2018 tot en met 1 september 2023.

Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.

Meldingsclausule
Wanneer met de voorgenomen werkzaamheden gestart wordt, dient dit gemeld te worden
via het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 2) via e-mail aan wnb@frvslan.frl, of per
post naar Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslan, t.a.v. Omgevingszaken, Team
Groene Regelgeving, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN.

HH
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Namens het college van Gedeputeerde Staten,

mevr. A.J. Tack
teamleider Groene Regelgeving

^ https://wvwv.bii12.nl/onderwerDen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffinqen-wet- 
natuurbeschermioq/
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Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes 

(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, 
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.frl onder “Con-
tact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie: 
tel. (058) 292 51 57.

Kennisgeving
Van dit besluit zal, conform artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht door 
mij kennis worden gegeven door publicatie in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad 

en in het provinciaal blad op www.overheid.nl, zie hiervoor de link; 
https://zoek.ofricielebekendmakinqen.nl/zoeken/provinciaal blad.

Bijlagen
• Bijlage 1: Motivering van het besluit
• Bijlage 2: Meldingsformulier

Afschriften
• Gemeente Leeuwarden (per e-mail)
• EcoReest, Industrieweg 20, 7921 JP Zuidwolde
• FUMO, Afdeling Toezicht en Handhaving, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
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Bijlage 1: Motivering van het besluit

A1. Ontheffingaanvraag
Op 10 juli 2018 ontving ik de door u ingediende aanvraag voor een ontheffing van artikel 3.1 

en 3.5 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de gewone dwergvleermuis en de 

gierzwaluw teil behoeve van de sloop en nieuwbouw Componistenbuurt Leeuwarden. Uw 

aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 187062.

Voor het aangevraagde project en/of handeling is niet eerder ontheffing verleend op grond 

van de Wnb.

Al .1. Beschrijving van het project of andere handeling
Ontheffing wordt aangevraagd voor ‘Sloop en nieuwbouw Componistenbuurt Leeuwarden' 
aan de volgende adressen in de gemeente Leeuwarden:

• Sweelinckstraat 20-30b, 32-38b, 43-51 b;
• Chopinstraat 14-18b;
• Beethovenstraat 36-40b.

yN
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U voert hiervoor de volgende activiteiten uit:
• Sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van nieuwe bebouwing;
• De sloop van fase 1 staat gepland voor het derde kwartaal van 2019, waarbij vervolgens 

gestart wordt met de realisatie van de nieuwbouw fase 1;
• De sloop van fase 2 staat gepland voor het derde kwartaal van 2020, waarbij vervolgens 

gestart wordt met de realisatie van de nieuwbouw fase 2.

Daarbij geeft ü aan de werkzaamheden op de volgende wijze uit te zullen voeren:

Gierzwaluw

• Als tijdelijke vervanging van de nesten van de soort zijn tien gierzwaluwnestkasten opge-
hangen (Vivara Pro NK GZ 08) aan de kopgevel van de woning aan de Valeriusstraat 35. 
De kasten zijn op 3 juli 2018 opgehangen.

• In de nieuvybouw worden tien inbouwstenen (Vivara Pro IB GZ 03) geplaatst. De inbouw- 
stenen worden geclusterd per vijf ingebouwd aan twee kopgevels. De nieuwbouw inclu-
sief de permanente voorzieningen zijn in 2021 beschikbaar voor de soort.

I

Gewone dwergvleermuis

• Door de werkzaamheden gaat de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis 

verloren. Als tijdelijke vervanging van de zomerverblijfplaats van de soort zijn vier uit-
wendige vleermuiskasten opgehangen (Schwegler 1FF) aan de kopgevel van de woning 

aan de Valeriusstraat 57. De kasten zijn op 3 juli 2018 opgehangen en hangen op circa 

60 meter afstand tot de huidige verblijfplaats.
• In de nieuwbouw worden vier inbouwkasten (Vivara Pro IB VL01) in combinatie met in- 

vliegstenen (Vivara IB VL 01) in de kopgevel geplaatst. De kasten worden per twee aan 

elkaar geschakeld ingebouwd, zo hoog mogelijk doch op minimaal drie meter hoogte met 
een vrije in- en uitvliegroute. De nieuwbouw inclusief de permanente voorzieningen zijn in 

2021 beschikbaar voor de soort.
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Zorgvuldig handelen

• De werkzaamheden worden naar verwachting buiten het broedseizoen van de gierzwa-
luw uitgevoerd. Om te voorkomen dat zich tijdens de werkzaamheden exemplaren van 

de gierzwaluw in de nesten bevinden worden deze buiten de broedperiode 2019 en 

voorafgaand aan de werkzaamheden dichtgezet.
• Om te voorkomen dat zich tijdens de werkzaamheden exemplaren van de gewone 

dwergvleermuis in de verblijfplaats bevinden worden deze voor aanvang van de werk-
zaamheden door middel van het verwijderen van de hoeken van de bebouwing waardoor 
tocht ontstaat ongeschikt gemaakt voor de soort. Het ongeschikt maken van de verblijf-
plaatsen wordt buiten de kwetsbare periode uitgevoerd. De werkzaamheden starten pas 

nadat de gewone dwergvleermuis de verblijfplaats heeft verlaten.

Aanvullende voorschriften

• De verblijfplaatsen voor de soorten dienen conform de voorwaarden in het kennisdocu- 
ment^ te worden opgehangen/gerealiseerd. Daarnaast dient bij het plaatsen/inbouwen 

van de verblijfplaatsen een ter zake kundige te worden betrokken.
• Het ongeschikt maken van de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis dient 

zo kort mogelijk, doch minimaal 3 dagen, voorafgaand aan de start van de werkzaamhe-
den te worden uitgevoerd.

Al .2. Periode
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 september 2018 tot 1 september 2023.

Al.3. Relevante stukken
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende stukken aangeboden:
• Aanvraagformulier;
• Machtiging;
• Uittreksel Kvk;
• Activiteitenplan bij ontheffingsaanvraag: Componistenbuurt te Leeuwarden, 10 juli 2018, 

EcoReest (projectnummer 180294);
• Nader onderzoek vleermuizen en gierzwaluwen ter plaatse van: Oosterkade/Tuinen, Ta- 

bagostraat/Auke, Stellingawerfstraat, Beethovenstraat, Chopinstraat en Sweelinckstraat 
te Leeuwarden, 6 november 2017, EcoReest (projectnummer 170678);

• Koepelconvenant energiebesparing huursector.

Al .4. Aanvullende gegevens
Op 1 augustus 2018 heeft u op mijn verzoek aanvullende gegevens overgelegd ten aanzien
van de onderzoeksinspanning en de permanente voorzieningen in de nieuwbouw.

Al.5. Uw aanvraag en overige onderdelen Wet natuurbescherming
Uw project of handeling vindt niet plaats in of nabij een Natura 2000-gebied en heeft geen
betrekking op het vellen van houtopstanden.
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2 https://www.bii12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffinqen-wet- 
natuurbescherminq/
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A2. Bevoegdheid
Het project of de andere handeling is niet op grond van artikel 1.3, vijfde lid, Wnb aangewe-
zen in het Besluit natuurbescherming (verder: Bnb). Gelet op artikel 1.3, eerste lid, Wnb, zijn 

Gedeputeerde Staten van Fryslan bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

A3. Proceijure

De ontheffingprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 5 

van de Wnb en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

A3.1. Verlengen beslistermijn
Van de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen is geen gebruik gemaakt.

A3.2. Coördinatie met andere wetgeving
Ten overvloede wijzen wij erop dat er mogelijk andere wettelijke verplichtingen op uw activi-
teit/handeling kunnen rusten waarvoor Gedeputeerde Staten van Fryslan niet het bevoegd 

gezag zijn. Dit'besluit is enkel gebaseerd op de bepalingen van de Wnb, het Besluit natuur-
bescherming. de Regeling natuurbescherming en de Verordening Wet natuurbescherming 

Fryslan 2017.

A4. Ontheffingsplicht
1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen heb ik be-

oordeeld of het door u aangevraagde project en/of handeling overtreding van de ver-
bodsbepalingen tot gevolg heeft op de beschermde soorten, zoals bedoeld in paragraaf 
3.1, 3.2 en/of 3.3 Wnb, die op de locatie voorkomen.

2. Ik stel vast dat:
a. het onder Al. omschreven project en/of handeling mogelijk in strijd is met de ver-

bodsbepaling in:
• artikel 3.1, lid 2, Wnb: ‘Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en 

eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadi-
' gen, of nesten van vogels weg te nemen.’;

• artikel 3.5, lid 2, Wnb: ‘Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid 

opzettelijk te verstoren.’;
• artikel 3.5, lid 4, Wnb: ‘Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rust-

plaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te ver-
I nielen.’;

b. het'onder Al. omschreven project en/of de handeling weliswaar gevolgen kan 

hebben voor de op de locatie aangetroffen dieren, maar dat het de gunstige staat 
van instandhouding van deze soorten niet in gevaar mag brengen, afzonderlijk 

noch in combinatie met andere projecten of plannen, zodat het niet kan worden 

beschouwd als een project dat significante gevolgen kan hebben voor de betref-
fende (dier)soorten;

c. er dus ontheffing nodig is op grond van artikel 3.3, lid 1, Wnb en artikel 3.8, lid 1, 
Wnb.

<fÖ
F=1

>

u^1

Ik verwijs voor de motivering van dit oordeel naar mijn overwegingen onder B. (Toetsing)

-6/10- Ons kenmerk: 01554268



provinsje fryslan 

provincie fryslan ^

B. Toetsing

B1. Wetteliik kader 

B1.1. Wnb
1. Artikel 3.1, tweede lid, Wnb bepaalt dat het verboden is opzettelijk nesten, rustplaatsen 

en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen ofte beschadigen, of nes-
ten van vogels weg te nemen.

2. Artikel 3.5,j tweede lid, Wnb bepaalt dat het verboden is dieren als bedoeld in het eerste 

lid opzettelijk te verstoren.
3. Artikel 3.5,'vierde lid, Wnb bepaalt dat het verboden is de voortplantingsplaatsen of rust-

plaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen ofte vernielen.
4. Op grond van artikel 3.3, eerste lid, Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verle-

nen van verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, ten aanzien van vo-
gels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten, rustplaatsen 

of eieren.
5. Op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verle-

nen van een of meer van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten 

aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van 

de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen 

soorten.
6. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat, een wettelijk belang wordt gediend, zoals vastgelegd in art. 3.3, vierde lid, onder 
b en art. 3.'8, vijfde lid, onder b, Wnb en de gunstige staat van instandhouding van de 

soorten niet in gevaar komt.

B2. Inhoudelijke beoordeling 

B2.1. Verbodsbepalingen
1. Het onder Al genoemde project en/of handeling betreft een project en/of handeling die 

mogelijk overtreding van verbodsbepalingen tot gevolg heeft en/of de gunstige staat van 

instandhouding van aanwezige beschermde soorten kan aantasten.
2. Uit het ecologisch onderzoek (zie Al .3. van dit besluit) zijn de beschermde diersoorten 

naar voren gekomen die tijdens het inventariserende onderzoek zijn aangetroffen op het 
terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

3. Hieronder toets ik uw aanvraag aan de beoordelingskaders van de onder BI genoemde 

wetgeving. Daarbij worden mogelijke overtredingen, verslechteringen en verstoringen 

besproken van de relevante aanwezige soorten.

B2.2. Toetsing aanwezige soorten
Om de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied vast te stellen is in 2017 

onderzoek verricht. Hieruit is naar voren gekomen dat in de woningen in het plangebied nes-
ten van de gierzwaluw en een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn.

Gierzwaluw (Apus apus)
Tijdens het onderzoek zijn twee nesten van de gierzwaluw in de woningen aan de Beetho-
venstraat 36 en de Sweelinckstraat 43 aangetroffen. De nesten bevinden zich onder de dak-
pannen.

Door de werkzaamheden gaan twee nesten van de gierzwaluw verloren. Als tijdelijke ver-
vanging van dè nesten van de soort zijn tien gierzwaluwnestkasten opgehangen (Vivara Pro 

NK GZ 08) aan de kopgevel van de woning aan de Valeriusstraat 35. De kasten zijn op 3 juli 
2018 opgehangen.

Ö
4
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Doordat de vleermuiskasten op circa 120 en 190 meter afstand van de huidige nestplaatsen 

zijn gerealiseerd en tijdig zijn opgehangen hebben de exemplaren van de gierzwaluw vol-
doende tijd om deze alternatieven te vinden en in gebruik te nemen. In de nieuwbouw wor-
den tien inbouwstenen (Vivara Pro IB GZ 03) voor de gierzwaluw geplaatst. De inbouwste- 
nen worden geclusterd per vijf ingebouwd aan twee kopgevels. De nieuwbouw inclusief de 

permanente voorzieningen zijn in 2021 beschikbaar voor de soort.

De werkzaamheden worden naar verwachting buiten het broedseizoen van de gierzwaluw 

uitgevoerd. Om te voorkomen dat zich tijdens de werkzaamheden exemplaren van de gier-
zwaluw in de riesten bevinden worden deze buiten de broedperiode en voorafgaand aan de 

werkzaamheden dichtgezet.

Met de aangegeven werkwijze en de mitigerende maatregelen is het voldoende aangetoond
dat de gunstige staat van instandhouding van de gierzwaluw niet in het geding komt.

1

Gewone dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus)
Tijdens het onderzoek is één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de wo-
ning aan de Chopinstraat 18b aangetroffën. De verblijfplaats bevindt naar verwachting in het 
dak welke bereikbaar is via een open stootvoeg aan de westzijde van de woning. Er wordt 
vanuit gegaan dat de verblijfplaats van de soort tevens in gebruik is gedurende de ovenwinte- 
ringsperiode.

Door de werkzaamheden gaat de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis verlo-
ren. Als tijdelijke vervanging van de zomerverblijfplaats van de soort zijn vier uitwendige 

vleermuiskasten opgehangen (Schwegler 1FF) aan de kopgevel van de woning aan de Vale- 
husstraat 57. De kasten zijn op 3 juli 2018 opgehangen. Voor wat betreft de vervanging van 

zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis geldt een gewenningstijd van drie 

maanden in dé actieve periode van de soort. Doordat de vleermuiskasten op circa 60 meter 
afstand van dé huidige verblijfplaats zijn gerealiseerd en tijdig zijn opgehangen hebben de 

exemplaren van de gewone dwergvleermuis voldoende tijd om deze alternatieven te vinden 

en in gebruik te nemen.
1

In de nieuwbouw worden vier inbouwkasten (Vivara Pro IB VL01) in combinatie met invlieg- 
stenen (Vivara. IB VL 01) in de kopgevel geplaatst. De kasten worden per twee aan elkaar 
geschakeld ingebouwd, zo hoog mogelijk doch op minimaal drie meter hoogte met een vrije 

in- en uitvliegroute. De nieuwbouw inclusief de permanente voorzieningen zijn in 2021 be-
schikbaar voor de soort.

Om te voorkomen dat zich tijdens de werkzaamheden exemplaren van de gewone dwerg-
vleermuis in de verblijfplaats bevinden worden deze voor aanvang van de werkzaamheden 

door middel van het verwijderen van de hoeken van de bebouwing waardoor tocht ontstaat 
ongeschikt gemaakt voor de soort. De werkzaamheden starten pas nadat de gewone dwerg-
vleermuis de verblijfplaats heeft verlaten.

Met de aangegeven werkwijze en de mitigerende maatregelen is het voldoende aangetoond 

dat de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding 

komt.

m

OF
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B2.3 Belang van de activiteit
U vraagt voor de gierzwaluw ontheffing aan op grond van het belang "Volksgezondheid en 

openbare veiligheid”, zoals in artikel 3.3, lid 4 onder b Wnb staat vermeld.

U vraagt voor de gewone dwergvleermuis ontheffing aan op grond van het belang "Volksge-
zondheid, de openbare veiligheid of andere dv\/ingende redenen van openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met Inbegrip van voor het milieu 

wezenlijke gunstige effecten”, zoals in artikel 3.8, lid 5 onder b Wnb staat vermeld.

De technische staat van de woningen is dusdanig dat ze niet meer voldoen aan de eisen van 

deze tijd. De woningen zijn slecht of niet geïsoleerd waardoor er veel energieverlies optreed 

en het binnenklimaat van de woningen niet optimaal is als gevolg van tocht en vocht.

Woonstichting Elkien houdt zich aan het Convenant Energiebesparing Huursector waarin het 
verlagen van de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent in 2020 en het verlagen naar 
energielabel B als doelstelling is opgenomen. De nieuw te realiseren woningen hebben een 

lager energieverbruik dan de huidige woningen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de 

doelstelling zoals opgenomen in het Convenant.

Ik ben van mening dat om bovenstaande redenen het project de belangen ‘Volksgezondheid 

en openbare veiligheid’ en ‘Volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 

en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’ dient.

B2.4. Andere bevredigende oplossing
In uw aanvraag geeft u de volgende mogelijke alternatieven aan:
• Andere locatie: het project is locatie gebonden vanwege de sloop van bestaande bebou-

wing en de realisatie van nieuwbouw op dezelfde locatie;
• Niet uitvoeren: als de werkzaamheden niet worden uitgevoerd kan Woningcorporatie 

Elkien haar doelstelling om het energieverbruik te verlagen niet behalen;
• Renovatie: renovatie van de verouderde woningen leidt niet tot de energiebesparing die 

gewenst is, De woningen blijven ook na renovatie gehorig, de leefbaarheid neemt niet toe 

en het casco blijft van matige kwaliteit.

In de door u gevolgde werkwijze ben ik van mening dat de meest bevredigende oplossing is 

gezocht. Verstoring van aanwezige soorten is onvermijdelijk gelet op het ontbreken van al-
ternatieven. Door het treffen van mitigerende maatregelen en de door u gevolgde werkwijze 

worden negatieve effecten op deze soorten zoveel mogelijk voorkomen.

d
o F=|
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C. Conclusie

De maatregelen, het belang en alternatieven in acht nemende, is de zekerheid verkregen dat 
de gunstige staat van instandhouding van de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis niet 
in het gedrang komt

Op grond van oe onder A1.3. genoemde rapporten staat vast dat door de sloop en nieuw-
bouw Componistenbuurt te Leeuwarden op de door u aangewezen wijze en zoals in dit be-
sluit is vermeld uit te voeren, de effecten van de overtreding van de verbodsbepalingen uit 
paragraaf 3.1 en 3.2 Wnb tot een minimum beperkt worden. Hierdoor kan met voldoende 

zekerheid worden gesteld dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties 

van de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis in hun natuurlijke verspreidingsgebied in 

een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Ontheffing voor de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis kan worden verleend.

M
o

N
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Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad 

Gemeente Leeuwarden

Kennisgeving ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben op 10 augustus 2018 een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming verleend aan Woningcorporatie Elkien in Heerenveen voor 
sloop en nieuwbouw woningen Componistenbuurt Leeuwarden (gewone dwergvleermuis en 

gierzwaluw).
De ontheffing is geldig tot en met 1 september 2023.

i

De ontheffing (kenmerk: 187062) ligt ter inzage in het;
- Provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen).

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet 
natuurbescherming, wnb@frvslan.frl of 058 - 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw 

correspondentie).

Belanghebbenden kunnen tot en met 24 september 2018 een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij Gedeputeerde Staten.



Dit forwuiier volgens de in de ontheffing of vergunning of bestuurlijk recbtsoordeel gestelde termijn of 

(indien dit niet is vermeld) uiterliJk 3 werkdagen voor de start van de activiteit sturen/mailen naar:

Gedeputeerde Staten van de Provincie Frysiên, ta.v. Afdeiing Ómgevingszaken, Team Groene 

Regelgeving. Postbus 20120, 8900 HM LEEÜWARDEN 

. E-mail: wnb@frvslan.frl

a : - ALGmREmmmmm
Ontheffing-A/erjgunning-
houder/aanvrager

Adres eh Plaatsnaam

Telefoon / emailadres

Kenmerk brief / code

BiMOcmriEGÉ^yENs
Locatie activiteit

!
Soort activiteit

Activiteit is ontheffing- . jg/pee
/vergunningplichtig i.k.v. Wnb

Startdatum en -tijdstip activiteit 

Einddatum en -tijdstip activiteit

Wanneer het tijdstip van de 

activiteit hierboven niet is in te 

vullen, dan tijdstip s.v.p. hiernaast, 
zo duidelijk mogelijk aangeven.
(indien bekend of beschikbaar een evt. 
periodiek schema meezenden s.v.p.)

/ /2018 

/ 7 2018

.... uur 

.... uur

Hieronder kunt u eventueel informatie kwijt die van belang is bij de melding

Eventuele aanvullende informatie kan op de achterzijde van dit formulier worden vermeld.
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MEMO 
Aan : Willem Bootsma, contractmanager Elkien 
Van : Annet Stam, projectleider sociaal Elkien 
Kopie : Reind Fokkens, Assetmanager Elkien, John Rinkes, projectontwikkelaar Lont en  
                         Harry ter Beeke, adviseur ruimtelijke ordening gemeente Leeuwarden 
Betreft : Inloopmiddag Componistenbuurt voor omwonenden (woningeigenaren) 
Datum : 15 april 2019 
Bijlage : Situatietekening met hierop aangegeven de uitgenodigde omwonenden 

Op 3 april 2019 hebben we tussen 16 en 17 uur de omwonenden van het sloop/nieuwbouwproject in 
de Componistenbuurt te Leeuwarden geïnformeerd over de plannen. 
Locatie: lege woning aan de Sweelinckstraat 32.  
Borden van de architect waar op aangegeven staat hoe de woningen worden herbouwd stonden 
daar opgesteld. Hierbij aanwezig: John Rinkes van Lont en Willem Bootsma en Annet Stam van 
Elkien. 

11 huishoudens zijn langs geweest. 

De volgende punten zijn aan de orde geweest: 

• Mendelsonstraat 49: woont precies op de hoek (sinds 1967): hoe komt het precies met de 
schuurtjes? 

• Hoe komt het precies met de stegen? 

• Hoe hoog worden de woningen? Dit wordt uitgezocht.

• Een aantal omwonenden vinden woningen niet aantrekkelijk: klein en duur: dit zal grote 
mutatiegraad veroorzaken en daardoor slechte bewoning. Wat voor doelgroep komt hier 
wonen? 
De sociale doelgroep waar Elkien voor is opgericht.

• Is er een zonstudie gedaan? (inmiddels 12-04-2019 uitgevoerd bij blok 4). 

• Volgens een aantal bewoners van de Chopin/Beethovenstraat moet het plan in de 
Beethovenstraat (blok 4) worden aangepast: minder woningen bouwen, grondgebonden. 
Dan zullen er veel minder bezwaren worden ingediend. 

• Een aantal bewoners is positief over de plannen en een aantal geeft op voorhand aan 
bezwaar te zullen indienen en alles in het werk te stellen om de plannen te traineren.  

• Op de situatietekening (bijlage) is aangegeven welke omwonenden waren uitgenodigd. 
Belendende percelen waren zo wie zo uitgenodigd. 
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DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat
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Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-1

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 April 10u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand
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BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-8

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 Augustus 13u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-9

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 Augustus 16u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-10

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 September 10u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-11

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 September 13u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-12

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 September 16u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-13

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 December 10u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-14

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 December 13u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand



DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN ALYNIA ARCHITECTEN EN MAG ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN WORDEN VERSTREKT, OF TER INZAGE WORDEN GEGEVEN 

Schaal

Formaat

Architect

Getekend

Datum

Gewijzigd

Werknummer

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

BladnummerFase

Alynia Architecten Harlingen BV

Zuiderhaven 73
Postbus 187

8860 AD
Harlingen

T (0517) 413333
E info@alynia-architecten.nl

I www.alynia-architecten.nl

A3

5819

1:500

DO-1401-15

GS

12-04-2019

BOUWBEDRIJF LONT

LEEUWARDEN

DEFINITIEF ONTWERP

Zonnestudie 1 December 16u

PS/JH

DE WISSEL 19 / POSTBUS 12

9076 ZN  SINT ANNAPAROCHIE

44 WONINGEN COMPONISTENBUURT

Bestaande toestand Nieuwe toestand


