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ONTWERP O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 
 
10795838 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 11 september 2012 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen van  
 
Staete Vastgoed VOF 
Postbus 180 
4900 AD  OOSTERHOUT NB 
 
voor een herbestemming van een kantoorruimte tot 10 
appartementen. De aanvraag gaat over de locatie Zuidvliet 
402, 402a (nieuw: 402, 402a t/m 402h, 402j) te Leeuwarden 
en is geregistreerd onder nummer 10795838. 
 
 
OVERWEGINGEN BOUWEN; 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de 
Bouwverordening.    
   
Gezien het advies van de adviescommissie ruimtelijke 
kwaliteit van Hûs en Hiem van 27 november 2012 voldoet het 
bouwplan naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand. 
 
Het bouwplan is niet in overeenstemming met de 
voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Leeuwarden Vlietzone/Oranjewijk”. De gronden hebben hierin 
de bestemming “gemengde doeleinden 2”. Binnen deze 
bestemming is de woonfunctie voor zover het de eerste 
bouwlaag betreft niet toegestaan. 
 
De aanvraag is gelet hierop overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) mede aangemerkt als een aanvraag om 
een vergunning voor de activiteit gebruik gronden/gebouwen 
in strijd met het bestemmingsplan.  
    
 



 
 
 
Blad 2 

OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
 
 
Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de 
Wabo kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend 
wanneer de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan 
indien de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
Hiertoe is de “Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van de verbouw van de 
begane grond van het adres Zuidvliet 402 van kantoor tot 10 
woningen” vastgesteld. Deze ruimtelijke onderbouwing is 
gewaarmerkt en maakt deel uit van de omgevingsvergunning. 
 
Bij besluit van 20 oktober 2010 heeft de raad verklaard op 
grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) dat een verklaring van geen bedenkingen conform 
artikel 6.5 lid 1 van het Bor niet is vereist voor de 
gevallen opgenomen in de bij het besluit behorende lijst 
van projecten. Het onderhavige project valt binnen het 
kader van dit raadsbesluit. 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf 7 februari 2013 
voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen om een 
ieder in de gelegenheid te stellen hiertegen zienswijzen in 
te dienen. 
 
Er zijn wel/geen zienswijzen tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning ingediend. 
 
 
BESLUITEN: 
 
I. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen 

overeenkomstig de aanvraag voor de volgende 
activiteiten: 
- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo) 
-  Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met het 
 bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c Wabo). 

 
II. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de 

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

 
Voorschriften 
 
1. ter goedkeuring moeten drie weken voor  aanvang van het 

realiseren van het betreffende onderdeel in tweevoud aan 
het team Bouwen, Milieu en Monumenten (Postbus 21000, 
8900 JA Leeuwarden), worden toegezonden: 



 
 
 
Blad 3 

- sondeerrapporten  
- tekeningen en berekeningen van de 

gewapend beton, hout en staal constructies       
er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden 
begonnen voordat bovenstaande gegevens  door de gemeente 
Leeuwarden goedgekeurd zijn. 
 
2. Aansluiting riolering door en  in overleg met Wijkzaken 

(de heer P.Oele; let op: tijdig inplannen vooroverleg en 
vooropname openbaar gebied voorafgaand aan de bouw; 

 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor de 
activiteit bouwen aan artikel 2.1 en artikel 2.10 van de 
Wabo en voor de activiteit strijdig gebruik 
gronden/bouwwerken met het bestemmingsplan aan artikel 2.1 
en artikel 2.12. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 
omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet 
en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zienswijzen en adviezen  
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
met ingang van 7 februari 2013 ter inzage gelegd. U kunt 
binnen zes weken na start van de ter inzage termijn 
eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de 
ontwerpbeschikking indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.  
 
Bouwsom: €500.000,00 
 
Leeuwarden, .., verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving. 
 
 
 



 
 
 
Blad 4 

 
 
 
  
Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op [datum verleend] aan 
Staete Vastgoed Vof voor het project herbestemmen van 
kantoorruimte tot 10 appartementen op de locatie  zuidvliet 
402, 402a in 402, 402a t/m 402h, 402j te Leeuwarden . 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Beroepsschriftbijsluiter nummer 1 
- Voorschriften 
- Overwegingen 
- folder huisnummering 
 
 
Gewaarmerkt: 
 
- aanvraagformulier 
-  
  
Huisnummering 
- Huisnummerbesluit met bijbehorende tekeningen 


