
 

    ONTWERP    
 
Verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 
woningbouw in de Nieuwe Schrans en de Emmanuel Murandstraat 
in Leeuwarden. 
----------------------------------------------------------- 
Kenmerk  
 
 
Aan de gemeenteraad. 
 
 
Inleiding  
Op grond van de Wabo is het college bevoegd orgaan bij de 
afgifte van de omgevingsvergunning. Indien een aanvraag 
niet past binnen het bestemmingsplan en er is geen 
mogelijkheid voor een binnen- en buitenplanse afwijking van 
het bestemmingsplan, dan is een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 20 oktober 
2010 heeft u een lijst van projecten vastgesteld, waarvoor 
een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voorts 
hebben wij voor u het proces beschreven, als bij concrete 
projecten geen gebruik kan worden gemaakt van deze lijst. 
Conform deze werkwijze, leggen wij hierbij een initiatief 
aan u voor, voor het verkrijgen van een verklaring van geen 
bedenkingen. 
 
Woningbouw Nieuwe Schrans en Emmanuel Murandstraat 
De verklaring van geen bedenkingen is nodig voor de 
aanvraag voor de bouw van 11 eengezinswoningen aan de 
Nieuwe Schrans en Emmanuel Murandstraat.  
Aangezien de woningbouw wordt gerealiseerd op een perceel 
met de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’, past het 
verzoek niet binnen de voorschriften van het 
bestemmingsplan.  
 
Strijd met ‘projectenlijst waarvoor geen verklaring van 
geen bedenkingen vereist is’. 
De aanvraag past niet binnen de door u vastgestelde 
projectenlijst waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen vereist is. Dit heeft te maken met het feit dat 
volgens de gemaakte afspraken, de maximale maten, 
afmetingen en percentages van de bouwvoorschriften in 
belangrijke mate acht genomen moeten worden. Daar is bij 
het woningbouwplan geen sprake van. 



 
 
 
Blad 2 

Overwegingen 
Er bestaan geen bezwaren om medewerking te verlenen aan dit 
bouwplan. De nieuwbouw voegt zich qua maat en schaal goed 
in de bestaande omgeving. De woningen worden uitgevoerd in 
twee bouwlagen, plat afgedekt, aansluitend op de bestaande 
woningen in de straat. Belangen van omwonenden worden door 
de nieuwbouw niet (onevenredig) aangetast. In het plan 
worden ruim voldoende nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. 
 
Voorafgaand aan het indienen van de formele aanvraag zijn 
de plannen aan de buurtbewoners toegelicht tijdens een 
informatieavond. Het plan is overwegend positief ontvangen.  
 
De aanvraag heeft in het kader van de planologische 
procedure voor een periode van zes weken ter visie gelegen. 
Binnen de tervisietermijn zijn wel/geen zienswijzen 
ingediend. 
Vanwege een vlotte afwikkeling van de aanvraag 
omgevingsvergunning vragen wij u om een verklaring van geen 
bedenkingen voor dit project af te geven. De verdere 
procedurele afwikkeling geschiedt door het college. 
 
Allesoverwegende stellen wij u voor om een verklaring van 
geen bedenkingen conform artikel 6.5, lid 3 van het Besluit 
Omgevingsrecht, af te geven voor het realiseren van 
woningbouw in de Nieuwe Schrans en de Emmanuel Murandstraat 
in Leeuwarden. 
 
 
Leeuwarden, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
 
 
 
 
drs. Ferd. J.M. Crone, burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. C.H.J. Brugman, secretaris. 



 

Nummer  
PJ 
 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van   
(kenmerk    ); 
 
BESLUIT: 
 
een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, 
lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht, af te geven voor de 
realisatie van 11 grondgebonden woningen aan de Nieuwe 
Schrans en Emmanuel Murandstraat in Leeuwarden.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van 
 
 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
 
 
griffier. 
 


