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 ontwerp Bouwvergunning en Projectbesluit 
 
 
(Artikel 46 lid 4 Woningwet) 
 
 
 
Nummer: 10421820 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
 
beschikkende op de op 28 juli 2010 ontvangen aanvraag van: 

Nanne’s Beheer 
Postbus 2520 
8901 AA  LEEUWARDEN 
 

om een bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van 
een kantoor naar woonstudio’s op het perceel Oostergoweg 2 
te Leeuwarden; 
 
overwegende, dat ingevolge artikel 44, eerste lid van de 
Woningwet een bouwvergunning alleen moet en mag worden 
geweigerd indien:  
- de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens niet 

aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag 
betrekking heeft voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit, de bouwverordening en het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken; 
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- het bouwen in strijd is met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan of de eisen die krachtens zodanig plan 
zijn gesteld; 

- het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van 
welstand; 

- het bouwen valt onder het regime van de Monumentenwet 
1988 en er geen vergunning is verleend conform die wet; 

 
dat, onder het stellen van daartoe strekkende voorwaarden, 
het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit, de Bouwverordening en het Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken; 
 
dat het bouwplan niet in overeenstemming is met artikel 24 
van de voorschriften behorende bij het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan "Huizum oost" aangezien het bouwplan in de 
bestemming “doeleinden van dienstverlening” valt en deze 
gronden niet voorzien in de verbouw tot wooneenheden; 
 
dat op grond van artikel 46 lid 3b Woningwet de aanvraag om 
bouwvergunning door ons is aangemerkt als een aanvraag om 
een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro); 
 
dat de gemeenteraad door middel van een projectbesluit ex  
artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
planologische medewerking aan de aanvraag kan verlenen; 
 
dat de raad van de gemeente Leeuwarden bij besluit van 23 
maart 2009 de bevoegdheid tot het nemen van een 
projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro heeft 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leeuwarden, onder voorwaarde dat 
ontwerpbesluiten die afwijken van gemeentelijk beleid dan 
wel ontwerpbesluiten die in het voortraject veel 
zienswijzen hebben opgeroepen schriftelijk ter beoordeling 
aan de commissie Stadsontwikkeling worden voorgelegd; 
 
dat de voorgestelde ontwikkeling in overeenstemming is met 
het gemeentelijke beleid; 
  
dat het onderhavige projectbesluit in de toekomst wordt 
vastgelegd in de herziening van het bestemmingsplan ‘Huizum 
oost’; 
 
dat het project is voorzien van een ruimtelijke 
onderbouwing waarin aandacht is besteed aan alle relevante 
ruimtelijke aspecten; 
  
dat deze “Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het 
projectbesluit Oostergoweg 2 te Leeuwarden” deel uitmaakt 
van dit besluit; 
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dat op basis van de ruimtelijke onderbouwing geconcludeerd 
kan worden dat het deels veranderen van een kantoorgebouw 
tot woonstudio’s ruimtelijk aanvaardbaar is en daartegen 
geen (milieu)planologische belemmeringen bestaan; 
 
dat ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening van het voornemen een projectbesluit voor te 
bereiden kennisgeving is gedaan in het op 19 januari 2011 
verschenen gemeentelijke huis-aan-huisblad alsmede langs 
elektronische weg door plaatsing op de gemeentelijke 
website; 
 
dat het ontwerp-projectbesluit met ontwerp-bouwvergunning 
en bijbehorende stukken conform het gestelde in artikel 
3.11 Wro is bekendgemaakt en gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen; 
 
dat de kennisgeving overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3.11 Wro is toegezonden aan gedeputeerde staten van 
provincie Friesland, de inspectie VROM en het 
waterschap alsmede aan degenen die in de kadastrale 
registratie staan vermeld als eigenaar van de in het 
ontwerp-besluit begrepen gronden of als beperkt gerechtigde 
op die gronden; 
 
dat tijdens deze periode een ieder schriftelijk of 
mondeling zienswijzen heeft kunnen indienen tegen de 
voorgenomen plannen; 
 
dat van de geboden gelegenheid tot het indienen van 
mondelinge en schriftelijke zienswijzen …….. gebruik is 
gemaakt; 
 
dat op basis van door de gemeente Leeuwarden aangeleverde 
verkeersgegevens een Hogere Waarde met betrekking tot het 
geluid op de gevelbelasting dient te worden vastgesteld en 
dat hiervoor de procedure is doorlopen en dat hierna de 
gevelwering in kaart is gebracht op basis van het 
gecumuleerde geluidsniveau. 
 
dat er geen aanleiding bestaat om ingevolge artikel 6.12 
van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot het 
vaststellen van een exploitatieplan nu de kosten van 
grondexploitatie over de in plangebied begrepen gronden is 
verzekerd middels de tussen verzoekster en de gemeente 
gesloten overeenkomst;  
 
dat tegen de achtergrond van vorenstaande feiten en af te 
wegen belangen voorliggend project een positieve bijdrage 
levert aan de omgevingskwaliteit ter plaatse en niet in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 
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dat thans geen wettelijke bepalingen aan het nemen van het 
projectbesluit in de weg staan; 
 
dat het bouwplan, gezien het advies van de commissie 
welstandsadvisering en Monumentenzorg Hûs en Hiem van 15 
november 2010, voldoet aan redelijke eisen van welstand; 
 
dat het bouwplan niet onder het regime valt van de 
Monumentenwet 1988; 
 
dat er dan ook geen grond is om afwijzend op de aanvraag te 
beslissen; 
 
gelet op de Woningwet, het Bouwbesluit, de Bouwverordening, 
het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de Wet 
ruimtelijke ordening, de Monumentenwet; 
 
gelet op de toepasselijke bepalingen van de Wet ruimtelijke 
ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 
 

 
BESLUITEN: 

 
 
1. Op grond van artikel 3.10 Wro ten behoeve van de 
verandering tot 30 wooneenheden op de adressen Oostergoweg 
2, 2a t/m 2t, 4, 4a t/m 4r te Leeuwarden een projectbesluit 
te nemen voor het projectgebied zoals aangegeven op 
bijbehorende tekening 129.37.50.00.00 en de bijbehorende 
regels; 
 
2. Op grond van artikel 40 van de Woningwet een 
bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk veranderen 
van een kantoor naar woonstudio’s op het perceel 
Oostergoweg 2, 2a t/m 2t, 4, 4a t/m 4r te Leeuwarden, 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende gewaarmerkte 
bescheiden, zoals die staan opgesomd in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte "Opgave bijgevoegde 
stukken"; 
 
3. aan de gevraagde vergunning de volgende voorwaarden te 
verbinden: 
- 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: 

- tekeningen van de binneriolering 
- attesten, waaruit de inbraakwerendheidsklasse van de 

toegepaste deurkozijnen van de woonfuncties blijkt; 
- PvE van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie met 

ruimtebewaking van de kantoorfunctie;    
er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden 
begonnen voordat bovenstaande gegevens  door de gemeente 
Leeuwarden goedgekeurd zijn; 
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4. Er mogen in het souterrain geen vluchtrouteaanduidingen 
zijn welke leiden naar permanent op slot zijnde deuren. 

 
5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de 
Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhaal 
van kosten van grondexploitatie over de in het besluit 
begrepen gronden anderszins is verzekerd. 
 
 
Bouwsom:  € 425.000  
 
 
Leeuwarden, 3 maart 2011,     verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
 
 
 
 
burgemeester, 
 
 
 
 
secretaris. 
 
 
 



 

Opgave bijgevoegde stukken 
 
Behorend bij beschikking : 10421820 
aanmaakdatum : 3 maart 2011 
betreffende : verlening bouwvergunning voor 

het gedeeltelijk verandere van 
kantoor naar woonstudio’s 

locatie                  : Oostergoweg 2, 2a  t/m 2t, 4, 4a 
t/m 4r te Leeuwarden. 

 
 
Omschrijving stukken: 
 
Niet gewaarmerkt: 
- bezwaarschrift-bijsluiter nr. 1 
- regels op de bouw (met naam & telefoon Bouwinspecteur) 
- kennisgeving van de aanvang der werkzaamheden 
- kennisgeving van de voltooiing der werkzaamheden 
 
Gewaarmerkt: 
- aanvraagformulier 
- mailbericht 11 november 2010 
- tekening 10-12-08 zijdorpel 
- tekening 10-12-08 bovendorpel met houten stelkozijn 
- tekening 21-08-09 onderdorpel met houten stelkozijn 
- mailbericht 14-10-2010 suskast; 
- tekening plattegrond begane grond bestaand 
- tekening plattegrond eerste verdieping bestaand 
- tekening gevels bestaand 
- tekening plattegrond souterrain 
- tekening plattegrond begane grond en dwarsdoorsnede 
- tekening plattegrond eerste verdieping 
- tekening gevel nieuwe toestand 
- tekening situatie 
- akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwerende 

gevel. 
 
Einde opgave bijgevoegde stukken. 
 


