
 

  
 
 
ONTWERP O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 
 
10794391 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 19 juni 2012 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen van:   
 
Trapezium Vastgoed BV 
Schoterlandseweg 45 
8451 KA  HEERENVEEN 
 
Voor het verbouwen van een bestaand kantoorpand tot 36 
onzelfstandige kamers. De aanvraag gaat over de locatie 
Tadingastraat 1 te Leeuwarden en is geregistreerd onder 
nummer 10794391. 
 
 
OVERWEGEN; 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de 
Bouwverordening.    
 
Het bouwplan betreft alleen inpandige aanpassingen. 
 
Het bouwplan is niet in overeenstemming met de 
voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Leeuwarden - Huizum-Oost”. De gronden hebben hierin de 
bestemming “Doeleinden van dienstverlening”. De op de kaart 
voor doeleinden van dienstverlening aangewezen gronden zijn 
bestemd voor “gebouwen ten behoeve van dienstverlenende 
bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, al dan niet 
in combinatie met sociaal-medische en/0f medische 
voorzieningen”. Wonen is binnen deze bestemming niet 
toegestaan en als zodanig in strijd met het 
bestemmingsplan. 
 
De aanvraag is op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo 
mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning tot het 
gebruik van gronden en gebouwen in strijd met het 
bestemmingsplan.  
 
   
OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
 
Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de 
Wabo kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend 
indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan 



 
 
 
Blad 2 

indien de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
Bij brief van 26 april 2012 heeft ons college reeds 
aangegeven bereid te zijn medewerking te verlenen aan de 
verbouwplannen. 
Naar aanleiding van de aanvraag is vervolgens een 
ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Volgens deze 
“Ruimtelijke Onderbouwing voor het afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van studentenhuisvesting op het 
perceel Tadingastraat 1 te Leeuwarden” past het plan 
ruimtelijk en functioneel goed binnen de bestaande omgeving 
en ook binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid van de 
gemeente Leeuwarden. Gelet hierop kan medewerking worden 
verleend aan het initiatief door middel van een 
‘buitenplanse grote afwijking als bedoeld in artikel 2.12 
lid 1 onder a onder 3° van de Wabo. 
 
Gelet op het vorenstaande kan de gevraagde 
omgevingsvergunning worden verleend. Deze ruimtelijke 
onderbouwing maakt derhalve deel uit van deze 
omgevingsvergunning. 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft met ingang van 17 
januari 2012 voor een periode van 6 weken ter inzage 
gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen hiertegen 
zienswijzen in te dienen. 
 
Er zijn ... zienswijzen tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning ingediend. 
  
BESLUITEN: 
 
I. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen 

overeenkomstig de aanvraag en met inachtneming van de 
“Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van studentenhuisvesting 
op het perceel Tadingastraat 1 te Leeuwarden” voor de 
volgende activiteiten: 
- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo) 
-  Strijd gebruik gronden en/of bouwwerken met het 
 bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c). 

 
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 



 
 
 
Blad 3 

het team Bouwen, Milieu en Monumenten (Postbus 21000, 
8900 JA Leeuwarden), worden toegezonden: 

- werktekeningen, berekeningen en gegevens van het 
rioleringssysteem (inclusief terreinleidingen en 
aansluiting het openbaar rioleringssysteem) waarmee 
wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de 
Bouwbesluiteisen (waaronder art.6.16 lid 2 b) ;  

er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden 
begonnen voordat bovenstaande gegevens  door de gemeente 
Leeuwarden goedgekeurd zijn. 
 
   
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 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voor de 
activiteit strijd gebruik gronden bouwwerken met het 
bestemmingsplan aan artikel 2.1 en 2.12 van de Wabo. 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 17 januari 2012 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:€ 200.015,00 
 
Leeuwarden, .., verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving. 
 
 
 
 


