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behorende bij de omgevingsvergunning ‘woonboot Ouddeelstraat 7b Leeuwarden’ 

 
Januari 2017 

 

 
 
INLEIDING 
 
Op 7 juni 2016 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, van de eigenaar van het perceel Ouddeelstraat 7b te Leeuwarden, 
voor de realisatie van een ligplaats voor een woonboot aldaar. Het plan is in strijd met het ter 
plekke geldende bestemmingsplan “Wielenpôlle, Schepenbuurt, de plantage en omgeving” 
aangezien het gebruik van gebouwen voor wonen binnen de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ 
niet is toegestaan. 
 
 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Op de locatie Ouddeelstraat 7b Leeuwarden staan drie loodsen/ schiphuizen. De eigenaar/ 
initiatiefnemer wil één daarvan slopen en daarvoor in de plaats een woonboot aanleggen (zie figuur 
1, met rood omkaderd, en figuur 2), om er zelf in te gaan wonen. Initiatiefnemer woont momenteel 
elders aan de Potmarge in een woonboot. De twee naastgelegen loodsen/ schiphuizen worden 
opgeknapt, zodat er ter plaatse een aanzienlijke kwaliteitsverbetering ontstaat. 
 

 
 
Figuur 1: luchtfoto van de projectlocatie met in rood omkaderd het te slopen schiphuis 
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Figuur 2: de locatie van de nieuwe woonboot 
 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het project zoals hiervoor beschreven op 
deze locatie aanvaardbaar is.  
 
 
BESCHRIJVING VAN DE GELDENDE PLANOLOGISCH-JURIDISCHE SITUATIE 
 

Het perceel Ouddeelstraat 7b Leeuwarden valt binnen het bestemmingsplan “Wielenpôlle, 

Schepenbuurt, de plantage en omgeving” en kent daarin de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ 

(zie figuur 3). De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van 

berging en stalling, onderhoud en beheer van een jachthaven, terreinen en water ten behoeve van 

een aanleggelegenheid en schiphuizen. Het gebruik van gebouwen voor bewoning is niet toegestaan.  
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Figuur 3: fragment bestemmingsplan met in rood omkaderd de locatie Ouddeelstraat 7b 

Leeuwarden 

 

Omdat in de woonboot gewoond gaat worden, ontstaat strijdigheid met het bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan kent geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid of wijzigingsbevoegdheid om deze 

ontwikkeling mogelijk te maken. Ook kan het plan niet mogelijk worden gemaakt met toepassing 

van een kleine buitenplanse afwijking (kruimellijst). Daarom wordt medewerking verleend via een 

grote buitenplanse afwijking, op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
 
Voor dit plan is geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Op 14 
december 2015 heeft de raad een lijst van projecten vastgesteld, waarvoor geen verklaring van 
geen bedenkingen is vereist. Het plan past binnen deze vastgestelde projectenlijst. 
 
In het kader van deze procedure wordt de ontwerp-vergunning met bijlagen voor een periode van 
zes weken ter visie gelegd.  
 
 
TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 
 
Beleid  

 Provinciaal beleid / Verordening Romte 2014 
Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen 
doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op het aspect wonen. Woningbouw dient in beginsel te passen binnen het 
gemeentelijke woonbeleid. In gevallen waarbij binnen stedelijk gebied het aantal toe te voegen 
woningen kleiner is dan elf, kan hiervan worden afgeweken. 
 
In dit geval wordt één woning (op het water) toegevoegd aan de woningvoorraad van het 
stedelijke gebied van Leeuwarden. Het project past daarmee binnen de kaders van de 
Verordening Romte 2014. 

 

 Gemeentelijk beleid  
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 
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Leeuwarden nog minstens drie decennia aanhoudt. Dit betekent dat de gemeente moet voorzien 
in voldoende en passende woningbouwlocaties.  
 
Een en ander is vastgelegd door de provincie Fryslân in haar “Notitie Regionale 
Woningbouwafspraken” en door de gemeente Leeuwarden in de “Nota Wonen 2012” en het 
“Afwegingskader woningbouw 2016”. Het toevoegen van een enkele woning (op het water) past 
binnen het gemeentelijke woonbeleid. 
 
In januari 2016 is het gemeentelijke ligplaatsenbeleid opnieuw vastgesteld. Het initiatief past 
binnen dit beleid. 
 

Stedenbouw en monumentenzorg 
De te plaatsen woonboot maakt onderdeel uit van het totale cluster van bebouwing aan de Oude 
Lune. Waar in de huidige situatie de grondgebonden bouwwerken zich op het hoekpunt vanaf de 
Potmarge ‘opdringen’, ontstaat met een duidelijk watergebonden element, de woonboot, een 
vriendelijker beeld. De beoogde situatie laat zien dat na realisatie meer ruimte ontstaat voor 
invaren van het haventje. Dat komt het ruimtelijke beeld ten goede. 
 
Aangezien realisatie van de woonboot geen onevenredige afbreuk doet aan het beeldmerk van de 
monumentale Potmarge kan medewerking worden verleend aan het plan. 
 
Welstand 
De welstandscommissie Hûs en Hiem zal het plan beoordelen op het moment dat de aanvraag voor 
de ligplaatsvergunning wordt ingediend. Dit zal gebeuren nadat de huidige procedure voor handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening is afgerond. De woonboot zal moeten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand. 
 
Parkeren/ verkeer 
Rondom op het terrein is voldoende ruimte om te parkeren. Door de aanleg van de woonboot zal 
geen extra vraag naar parkeerruimte ontstaat ten opzichte van het huidige gebruik als loods/ 
schiphuis. 
 
 
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.  
 
Direct grenzend aan de geplande woonboot is een kleinschalige jachthaven/ botenstalling 
gesitueerd aan de Ouddeelstraat 2b. Een jachthaven met diverse voorzieningen valt in categorie 3.1 
op grond van de VNG handreiking bedrijven en milieuzonering. In dit geval is het ter plaatse niet 
meer dan een botenstalling zonder verdere voorzieningen. Gelet op de kleinschaligheid ervan kan 
worden uitgegaan van een categorie 2 met een richtlijnafstand van 30 meter op basis van geluid. 
 
Het betreft hier gemengd gebied: aan de Ouddeelstraat 7 en de Oude Lune 1 zijn ook 
woonbestemmingen gesitueerd. Daardoor kan de richtlijnafstand met één stap worden afgeschaald 
naar 10 meter. De woonboot komt op minder dan 10 meter (circa 6 meter) van de erfgrens en het 
dichtstbijzijnde botenhuis te liggen, waardoor niet kan worden voldaan aan de richtlijnafstand. 
Gelet op het feit dat ter plaatse alleen boten worden aangemeerd en opgeslagen in boothuizen, 
achten wij een afwijking van de richtlijnafstand aanvaardbaar. 
 
Voor de overige bedrijven zal de geplande woonboot niet de bepalende woning worden, waardoor 
de bedrijven niet zullen worden gehinderd in hun gebruiksmogelijkheden. Een andere woning zal in 
zo’n geval altijd dichterbij liggen dan de woonboot op deze locatie. 
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Geluid 
In het kader van de Wet geluidhinder zijn woonboten (ligplaatsen) geluidsgevoelig. De ligplaatsen 
worden gelijk gesteld met geluidsgevoelige terreinen. Er geldt een maximaal vast te stellen hogere 
waarde van 55 dB(A) (artikel 2.2 lid c van Besluit geluidhinder). 
 
In het kader van de Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit is een ligplaats ook een geluidsgevoelig 
object (functie van wonen). 
 

 Rail- en wegverkeerslawaai 
 In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het plangebied 
 geluidgevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van 
 (rail- en weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 
 

Langs de Langdeelstraat ligt een zone van 200 meter in verband met geluid. Het plangebied ligt 
buiten deze zone en buiten de 48 dB-contour. Daarmee voldoet de locatie aan de 
voorkeurswaarde wegverkeerslawaai. 

 

 Industrielawaai 
Op het bedrijventerrein Leeuwarden-Oost zijn bedrijven gevestigd die veel geluid produceren. 
Rondom dit terrein is een zone vastgesteld, waar het plangebied binnen valt. Op basis van eerder 
uitgevoerde berekeningen zal de geluidsbelasting maximaal 51/52 dB(A) zijn. Dit is hoger dan de 
voorkeurswaarde. Daarom zal voor dit project een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De 
procedure hiervoor loopt gelijktijdig met de procedure voor de omgevingsvergunning. 

 
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. 
 
In dit geval draagt het toevoegen van één woonboot aan het gebied niet in betekenende mate 
(NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. 

 
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. 
 
Het plangebied ligt buiten de 150-meter-contour van het vulpunt van het LPG-station aan de 
Drachtsterweg. Het plangebied ligt binnen de effectafstand van de ammoniakopslag van Friesland 
Dairy Foods, maar dat is geen beperkende factor. 
 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
 
Archeologie 
Met het verdrag van Malta en als gevolg daarvan het nieuwe 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 
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verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een 
archeologische verwachtingswaarde geldt een archeologische onderzoeksplicht.  
 
De woonboot wordt in bestaand water geplaatst. Er wordt geen grond geroerd. Het aspect 
archeologie is daarmee niet aan de orde. 
 
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 cultuurhistorische waarden aanwezig. De Potmarge is een rijksmonument. De 
aanleg van een woonboot past echter goed in het beeld van de Potmarge, waar langs dezelfde kade 
al meerdere woonboten liggen. De uiterlijke verschijningsvorm van de woonboot zal moeten 
voldoen aan redelijke eisen van welstand. 
 
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. 
 
De bodemkwaliteit van het plangebied is geschikt voor de aanleg van een woonboot. De woonboot 
zal worden geplaatst in bestaand water. Er zal geen grond worden geroerd. Eventuele aanwezige 
bodemverontreiniging zal niet tot risico’s leiden bij de aanleg en het gebruik van een woonboot. 
 
Op de locatie is sinds 1950 een boothuis aanwezig. Het dak bestaat uit asbest. Dit zal volgens de 
daarvoor geldende regels worden verwijderd en afgevoerd. 
 
Ter plaatse van de Potmarge en rondom het plangebied zijn in het verleden diverse 
(water)bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij verontreinigingen zijn aangetoond en (deels) zijn 
gesaneerd. 
 
Het plangebied ligt in een gebied met een bodemkwaliteit die gemiddeld genomen voldoet aan de 
bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’, gebaseerd op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 
 
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. 
 
Hierna wordt de watertoets en het wateradvies van het Wetterskip Fryslân weergegeven. 
 
Watertoets en Wateradvies 
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van 
de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan 
veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. In deze email geven wij de wateraspecten aan die 
specifiek op uw plan van toepassing zijn. Achtergrondinformatie over de verschillende aspecten 
kunt u vinden in onze Leidraad Watertoets die is te raadplegen op onze website: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. In de Leidraad staat ook hoe u bij het uitwerken en opstellen 
van het plan rekening dient te houden met deze wateraspecten in bijvoorbeeld de Toelichting, de 
Regels en op de Verbeelding. 
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Voldoende  
Hoofdwatergang (paragraaf 4.3.1) 
Het plangebied ligt langs de Potmarge, een hoofdwatergang van Wetterskip Fryslân. De ligging van 
de hoofdwatergang kunt u raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart. Voor 
de realisatie van het plan heeft de initiatiefnemer een watervergunning nodig, deze is reeds 
verleend.  
Schoon 
Schoonhouden – scheiden – zuiveren (paragraaf 4.4.6) 
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij 
zijn. Ook is het nodig dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  
  
Afkoppelen en waterkwaliteit  
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren.  
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze e-mail genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater.  
  
Vervolg 
Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslân. 
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. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl). 
 
Op 14 juli 2016 is door het Wetterskip Fryslân een Waterwet-vergunning afgegeven (kenmerk: 
WFN1609487) aan initiatiefnemer voor het slopen van een schiphuis en het inrichten van een 
aanlegplaats voor een woonboot op de locatie Ouddeelstraat 7b Leeuwarden.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat het waterschapsbelang voldoende is gewaarborgd. 
 
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. 
 
De sloop van een schiphuis en de aanleg van een woonboot levert geen problemen op voor de ter 
plaatse aanwezige ecologische waarden. Het plangebied ligt te midden van industrie en 
bedrijvigheid. Er worden geen beschermde diersoorten of planten verwacht in het plangebied, die 
zouden kunnen worden verstoord. Het aspect ecologie is daarmee geen belemmering voor het plan. 
 
Groen 
Aandachtspunten voor het aspect groen zijn: 

 Beleidsplan Groen 
In april 2016 is het Beleidsplan Groen vastgesteld. De bijbehorende Groenkaart geeft op 
hoofdlijnen inzicht in de situatie van de groene openbare ruimte. In het beleidsdocument 
worden voorzetten gedaan voor verbetering van de groenstructuur en het realiseren van 
ontbrekende schakels.  
 
Het plangebied valt binnen de aangewezen zone ‘Bos, natuur- en recreatiegebieden’. Binnen 
deze zone wordt getracht de aanwezige groenstructuren te versterken. Met het slopen van het 
schiphuis ontstaat meer ruimte voor een groene invulling van de kade. Het zal deels als tuin voor 
de woonboot worden ingericht. Daarmee past het plan goed binnen het Beleidsplan Groen. 
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 Groencompensatie bij planontwikkeling 
De groene openbare ruimte is een volwaardige functie, die een gelijkwaardig belang heeft naast 
andere stedelijke belangen. Daarom geeft de Groenkaart ook de handelswijze aan bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen welke groencompensatie waarborgt. Bij functieverandering en 
planontwikkelingen wordt inzichtelijk gemaakt welke rol het groen speelt en op welke wijze het 
groen in de plannen een plaats heeft gekregen. 

  
Het onderhavige plan gaat niet ten koste van openbaar groen. Het plangebied is volledig in 
particulier eigendom. 

 

 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.  

  
 Er worden in onderhavig plan geen bomen gekapt. 
 
Kabels en leidingen 
Planologisch relevante leidingen in het plangebied zijn hoofdgastransportleidingen, 
hoofdwaterleidingen, rioolpersleidingen en optisch vrije paden. 
 
Het plangebied bestaat uit water. Daarin liggen geen kabels en leidingen die een belemmering 
kunnen vormen voor de uitvoering van het project. 
 
Plan-Mer / Mer-beoordelingsplicht 
Op grond van art. 5 van het Besluit milieueffectrapportage moet worden onderzocht of de activiteit 
(naar verwachting) leidt tot belangrijke negatieve milieueffecten, die tot het doorlopen van een 
(formele) m.e.r.-beoordeling dan wel m.e.r.-procedure noodzaken. Voor activiteiten op de D-lijst 
onder de drempelwaarde geldt dat een zogenaamde “vormvrije m.e.r.-beoordeling” moet worden 
doorlopen. 
 
Het aanleggen van een ligplaats voor een woonboot wordt niet vermeld in de D-lijst van het Besluit 
m.e.r. Een m.e.r.(beoordeling) is daarom niet noodzakelijk. 
 
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 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.  
 
Vanwege het beperkte aantal woningen (één), valt dit initiatief op basis van jurisprudentie niet 
binnen de definitie van een stedelijke ontwikkeling. Als gevolg hiervan is een toetsing aan de treden 
van de ladder niet aan de orde. 
 
 
UITVOERBAARHEID 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Initiatiefnemer heeft de directe omwonenden (naast- en tegenoverliggend) geïnformeerd over de 
plannen. Volgens initiatiefnemer hebben de omwonenden positief gereageerd op de plannen. 
 
De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt de in de Wabo voorgeschreven procedure. Dit betekent 
dat de aanvraag gedurende zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen. Tijdens deze periode bestaat 
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voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Aan de hand van de ingekomen 
zienswijzen kan het plan 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 
Ambtelijke kosten worden gedekt uit leges en een aanvullende overeenkomt. Eventuele 
tegemoetkoming in planschade komt voor rekening van 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. 


