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ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 

hebben op 29 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
van: 

Gauke Broekens Beheer B.V. 
De Silo 2 
8491 PG  Akkrum 

Voor het realiseren van 10 appartementen waarvan 6 in een nieuwbouwblok en 
4 in een bestaand pand. De aanvraag gaat over het adres Kanaalstraat 9 te 
Leeuwarden en is geregistreerd onder nummer 11026996. De aanvraag bevat de 
activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, 
‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘slopen in beschermd stads- of 
dorpsgezicht’. 

OVERWEGINGEN BOUWEN; 
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. 

Het bouwplan is niet in overeenstemming de voorschriften van het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan “Leeuwarden – Oranjewijk, Tulpenburg en ’t Vliet”. 
Onder de overwegingen handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening 
gaan wij hier op in. 

Gezien het advies van de commissie Hûs en Hiem, voor welstandsadvisering en 
monumentenzorg van 7 augustus 2018, kenmerk W16LWD285-3 voldoet het 
bouwplan naar ons oordeel, onder voorbehoud van goedkeuring van de 
materiaalmonsters, aan redelijke eisen van welstand.  

OVERWEGINGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS VAN RUIMTELIJKE ORDENING; 
Ingevolge voornoemd bestemmingsplan rust op het perceel de bestemming 
‘bedrijf’. Binnen deze bestemming is de bouwhoogte begrensd op 3 meter en is 
de woonfunctie niet toegestaan.   

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan worden afgeweken van het 
bestemmingsplan en medewerking worden verleend aan het bouwplan mits de 
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activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 
van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
De activiteit is naar ons oordeel niet in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. Hiertoe verwijzen wij naar de bijgevoegde “Ruimtelijke onderbouwing 
Leeuwarden – Herontwikkeling Kanaalstraat 9 E 11”.  Deze ruimtelijke 
onderbouwing maakt deel uit van de omgevingsvergunning. Gelet op deze 
ruimtelijke onderbouwing achten wij de bouw van appartementen op deze 
locatie aanvaardbaar. 
 
OVERWEGINGEN WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN: 
Op het perceel rust ingevolge het bestemmingsplan tevens de 
dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3”. De gronden zijn ingevolge de 
planvoorschriften behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen 
mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische 
waarden van de gronden. Ingevolge het bepaalde in artikel 23.3.1 van de 
planvoorschriften is o.a. een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren 
van grondbewerkingen. Voor werkzaamheden die niet dieper gaan de 0,50 m 
beneden maaiveld en een kleinere oppervlakte beslaan dan 500 m² is gelet op 
het bepaalde in artikel 23.3.2  onder d van de planvoorschriften geen 
vergunning vereist. Met de graafwerkzaamheden wordt niet dieper gegaan dan 
de diepte van de huidige gebouwen. Daar de werkzaamheden bovendien onder 
de grens van 500 m² blijven, geldt er geen vergunningplicht voor deze activiteit.  
 
OVERWEGEN SLOPEN IN BESCHERMD STADSGEZICHT: 
De betreffende locatie ligt binnen het Beschermd Stadsgezicht Leeuwarden. Op 
grond van artikel 2.1 sub h van de Wabo is voor het slopen van een bouwwerk in 
een beschermd stadsgezicht een omgevingsvergunning vereist.  
 
Op grond van artikel 2.16 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kan 
de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is dat op de 
plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden 
gebouwd. 
 
Gelet op de herontwikkeling/nieuwbouw op de kavel is sloop van de bestaande 
bebouwing aan de straatzijde noodzakelijk. Met de nieuwbouw wordt de 
gevelwand hersteld waarbij rekening gehouden is met de waarden van het 
beschermd stadsgezicht.  
 
Er is dan ook, gelet op paragraaf 2.3 Wabo, geen grond om afwijzend op de 
aanvraag te beslissen. 
 
VOORGENOMEN BESLUITEN: 
 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12  van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te 
verlenen. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo); 
- Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO (art. 2.1 lid 1c Wabo) ; 
- Slopen in beschermd stadsgezicht (Art. 2.1 lid 1h Wabo); 
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CONCEPT VOORSCHRIFTEN: 
 
1. Ter goedkeuring moeten drie weken voor aanvang van het realiseren van het 

betreffende onderdeel via het OLO, worden ingediend: 
- een voorstel voor de hoogte van het bouwkundige peil  
- sondeerrapporten  
- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, staal en hout 

constructies 
- gegevens waaruit blijkt dat aan de geluids- en trillingsvoorschriften 

van het Bouwbesluit kan worden voldaan eventueel vergezelt van  een 
aanvraag voor een geluidsontheffing (zie A t/m E van paragraaf 3 van 
de ‘Beleidsregel geluidhinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en 
tijdelijke overige werkzaamheden’)      

- attesten, waaruit de inbraakwerendheidsklasse van de toegepaste 
buitenkozijnen blijkt 

er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden begonnen 
voordat bovenstaande gegevens  door de gemeente Leeuwarden 
goedgekeurd zijn. 

 
2. De meterkast moet worden voorzien van ventilatie openingen met een 

capaciteit van 2 dm3/s luchtaanvoer en -afvoer;  
 
3. Op basis van de onderzoekresultaten (rapport 183065/JvA door bureau WMR) 

blijkt de bovengrond lokaal te zijn verontreinigd. Tijdens de 
sloopwerkzaamheden dient de met zink sterk verontreinigde bovengrond te 
worden afgegraven en verwijderd van de locatie. Deze werkzaamheden voor 
het verwijderen van de verontreiniging moet worden uitgevoerd volgens een 
daarvoor opgesteld Plan van Aanpak. Deze Plan van Aanpak dient vooraf aan 
de graafwerkzaamheden te worden overhandigd aan het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming, gemeente Leeuwarden. 
Verder maakt het perceel onderdeel uit van een gebied met een heterogene 
bodemverontreiniging. Grond (niet de met zink sterk verontreinigde grond) 
van deze locatie moet bij hergebruik binnen gemeente Leeuwarden vooraf 
worden onderzocht op hergebruikmogelijkheden, zie ook 
www.zichtopgrond.nl en de daar beschikbaar gestelde bodembeheernota. 

 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen 
aan artikel 2.1 en artikel 2.10 van de Wabo, voor de activiteit strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met het bestemmingsplan aan art. 2.1  en artikel 2.12, 
voor de activiteit slopen  binnen beschermd stadsgezicht aan artikel 2.1 en 
artikel 2.16 Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 
aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens u de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Bouwsom: € 835.000,00            
 
Leeuwarden, .., verzonden: 
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Hoogachtend, 
 
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 14 februari 2019 aan Gauke Broekens Beheer 
B.V. voor het project realiseren van 10 appartementen op de locatie 
Kanaalstraat 9 te Leeuwarden. 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- regels op de bouw (naam & telefoon bouwinspecteur) 
- kennisgeving van de aanvang van de werkzaamheden 
- kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden 
 
Gewaarmerkt: 
 
 
- aanvraagformulier 
- brief met kenmerk 14064-CBV-07 d.d. 29-06-2018 
- documentnummer 14064-DC-E-01 d.d. 27-06-2018 
- ventilatieberekeningen (2) d.d. 28-06-2018 
- daglichtberekeningen (2) d.d. 28-06-2018 
- tekening C0-17-01 d.d. 29-06-2018 
- tekening C2-17-01 d.d. 29-06-2018 
- tekening C0-01 d.d. 28-06-2018 
- tekening C0-02 d.d. 28-06-2018 
- tekening C2-02 d.d. 28-06-2018 
- tekening C2-61-01 d.d. 28-06-2018 
- tekening Blok B C2-61-01 d.d. 28-06-2018 
- brief met kenmerk 14064-CBV-08 d.d. 14-09-2018 
- detaillering brandscheidingen d.d. 14-09-2018 
- rapportage d.d. 14-09-2018 
- brief met kenmerk 14064-MP-01 
- bodemonderzoek d.d. 20-07-2018 
- tekening Blok B C2-01 d.d. 14-09-2018 
- tekening C2-51-01 d.d. 10-09-2018 
- tekening Blok B: C2-51-01 d.d. 10-09-2018 
- tekening C2-01 d.d. 14-09-2018 
- Quickscan Natuurwetgeving d.d. 05-10-2018 
- Ontwerp V&G plan d.d. 12-10-2018 
 
Einde opgave bijgevoegde stukken. 
  



 
Blad 6 

 

Stadsontwikkeling en -beheer 
team Toezicht en Handhaving 
Antwoordnummer 5105 
8900 VC  Leeuwarden 
 
 
 
 
Deze kennisgeving moet ten minste 24 uur voor de aanvang van de 
werkzaamheden in ons bezit zijn. 
 
Indien u deze per post verstuurt is dit gratis; geen postzegel  nodig 
(antwoordnummer) 
 
 
Betreft: kennisgeving AANVANG der werkzaamheden 
Dossier: 11026996 
 
 
Bouwinspecteur : dhr. S. Bouwman, 
Telefoon  : 14058 
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
starten op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum : 
Plaats : 
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Stadsontwikkeling en -beheer 
team Toezicht en Handhaving 
Antwoordnummer 5105 
8900 VC  Leeuwarden 
 
 
 
 
Deze kennisgeving moet uiterlijk op de dag van beëindiging van de 
werkzaamheden in ons bezit zijn. 
 
Indien u deze per post verstuurt is dit gratis; geen postzegel  nodig 
(antwoordnummer) 
 
 
Betreft: kennisgeving BEËINDIGING der werkzaamheden 
Dossier: 11026996 
 
Bouwinspecteur: dhr. S. Bouwman 
telefoon: 14058 
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
worden beëindigd op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum  : 
Plaats : 



 

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging naar 
wonen en gedeeltelijke sloop en nieuwbouw Kanaalstraat 9 – 11 
Leeuwarden 
 
Zaaknummer: Z206101-2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van PM  (zaaknummer 
Z205993-2019); 
 
BESLUIT: 
 
een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht af te geven voor de functiewijziging naar wonen en 
gedeeltelijke sloop en nieuwbouw Kanaalstraat 9 – 11 Leeuwarden. 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Datum_Raadsbesluit, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier. 
 


