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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 466943

Aanvraagnaam Tadingastraat 1 te Leeuwarden

Uw referentiecode Tadingastraat 1 te Leeuwarden

Ingediend op 19-06-2012

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het verbouwen van een bestaand kantoorpand tot 36
onzelfstandige kamers (woonfunctie voor kamergewijze
verhuur) aan de Tadingastraat 1 te Leeuwarden.

Opmerking Het plan is reeds in voorbehandeling geweest. (uw
kenmerk: 2011-11628)
Het gaat om het tijdelijk gewijzigd gebruik van "kantoor"
naar "woonfunctie voor kamergewijze verhuur" van het
bestaande bouwwerk.

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 473037

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Bijlagen die later komen geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30

Faxnummer: 058 - 2153949

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2012.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 000019053533

Statutaire naam Trapezium Vastgoed b.v.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters H.

Voorvoegsels -

Achternaam Tuinstra

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8451 KA

Huisnummer 45

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Schoterlandseweg

Woonplaats OUDESCHOOT

4 Correspondentieadres

Postbus 111

Postcode 8440 AC

Plaats HEERENVEEN
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Formulierversie
2012.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 390754750000

Statutaire naam Bouwkundig Tekenbureau van der Meulen

Handelsnaam Bouwkundig Tekenbureau van der Meulen

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters L.T.

Voorvoegsels van der

Achternaam Meulen

Functie dir.

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9204 LG

Huisnummer 95

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam C Rienks de Boerstr

Woonplaats DRACHTEN

4 Correspondentieadres

Adres C Rienks de Boerstr 95

9204 LG DRACHTEN
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Formulierversie
2012.01 Locatie

1 Adres

Postcode 8932 PJ

Huisnummer 1

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Tadingastraat

Plaatsnaam LEEUWARDEN

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2012.01 Bouwen

Overige veranderingen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het splitsen van het bestaande pand tot drie
brandcompartiment A, B en C door het aanbrengen van
brandscheidingen.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Het bouwwerk is aanwezig van Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Het bouwwerk is aanwezig tot Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
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Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel jaar blijft het bouwwerk op
de locatie bestaan?

5

4 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

kantoor + parkeerterrein en buitenruimte

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

995

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

559

5 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

6 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee

7 Kosten

Wat zijn de geschatte kosten voor
de bouwwerkzaamheden in euro's
(exclusief BTW)?

12500,00
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Formulierversie
2012.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Huidige bestemming: "doeleinden van dienstverlening".
Gewenst gebruik: "woonfunctie voor kamergewijze verhuur".

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

kantoor + parkeerterrein en buitenruimte

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

woonfunctie voor kamergewijze verhuur + parkeerterrein en
buitenruimte

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

n.v.t.

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Type Datum ingediend Status document

bouwbesluittoets_pdf Gezondheid complexere
bouwwerken

19-06-2012 In behandeling

P5180070_JPG Anders 19-06-2012 In behandeling

P5180065_JPG Anders 19-06-2012 In behandeling

P5180067_JPG Anders 19-06-2012 In behandeling

P5180068_JPG Anders 19-06-2012 In behandeling

brandvoorzieningen_pdf Brandveiligheid 19-06-2012 In behandeling

bestaand_pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-06-2012 In behandeling

plan_pdf Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-06-2012 In behandeling

























































datum 3-1-2013
dossiercode    20130103-2-6125

Project: Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 te Leeuwarden
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Johanna Wijmenga
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

 

Geachte heer/mevrouw Johanna Wijmenga,

Voor het plan Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 te Leeuwarden heeft u een watertoets aangevraagd op
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de
waterhuishouding. Hierdoor kan de procedure Geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip Frysl n. Onderstaande waterparagraaf kunt u
opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via
058 292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Frysl n afgerond.

 

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl 

 

 

Waterparagraaf Geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 te Leeuwarden via
de Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslan is niet nodig. Wetterskip Fryslan geeft een positief wateradvies.

De WaterToets 2012



datum 3-1-2013
dossiercode    20130103-2-6125

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

Project: Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 te Leeuwarden
Gemeente: Leeuwarden

Gegevens plan

oppervlak: 1160 m2

Gegevens aanvrager

Johanna Wijmenga
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
T: 058-7505428
E: jwijmenga1@leeuwarden.nl

Gegevens gemeente

Gemeente: Leeuwarden
Contactpersoon: J. Wijmenga
T: 058-7505428
E: jwijmenga1@leeuwarden.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Leeuwarden

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?
Antwoord: ja

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Geen waterschapsbelang

De WaterToets 2012



Ontwerp-omgevingsvergunning Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 te Leeuwarden   
 
Van 17 januari 2013 tot en met 27 februari 2013 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning 
ex artikel 2.12 lid 1, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het 
afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van studentenhuisvesting op het perceel 
Tadingastraat 1 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op het perceel Tadingastraat 1 te Leeuwarden. 
 
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt het verbouwen en gebruik van het pand tot 36 kamers voor 
studentenhuisvesting mogelijk gemaakt. 
 
Inzage  
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
o www.ruimtelijkeplannen.nl 

 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van 
burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.   
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning studentenhuisvesting Tadingastraat 1 te 
Leeuwarden  

o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  
 

 


