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Ruimtelijke Onderbouwing “Buitenplanse grote afwijking” voor de 
bouw van een appartementencomplex tussen het Oostergoplein, de 
Aldlânsdyk en de Hempenserweg in Leeuwarden. 
 
 
 
1. Inleiding 

 
Op 31 oktober 2011 heeft W.S. Visser Beheer B.V. een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een 
appartementencomplex op een perceel tussen het Oostergoplein, de 
Aldlânsdyk en de Hempenserweg in Leeuwarden. De voorgenomen bouw 
is in strijd met het bestemmingsplan Aldlân.  
In de hierna volgende Ruimtelijke Onderbouwing geven wij aan dat 
wij de beoogde herontwikkeling tot een appartementencomplex op 
deze locatie verantwoord vinden. 
Door gebruik te maken van een zgn. “Buitenplanse grote afwijking” 
kunnen wij medewerking verlenen aan dit plan.  
 
 
2. Beschrijving van het gebied 

 
huidige situatie 
Eind 2011 stonden op het perceel een leegstaand pand van een 
autospuiterij en een leegstaand appartementengebouw, ’t Korhoen. 
Het perceel ligt ingeklemd tussen het Oostergoplein en de 
Aldlânsdyk aan de noordkant en de Hempenserweg aan de zuidkant. 
Recent is een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het 
Oostergoplein in noord-zuid richting aangelegd. De tunnelbak vormt 
de westelijke begrenzing. Een bestaand appartementengebouw met 
portiekwoningen vormt de oostelijke begrenzing. De situatie van is 
ook af te lezen van de luchtfoto van augustus 2011. 
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omschrijving bouwplan 
Het bouwplan voorziet in de bouw van twee woongebouwen. Het ene 
gebouw bestaat uit een schijf in vijf woonlagen met in totaal 28 
appartementen, op een onderbouw van twee parkeerlagen. Het andere 
gebouw is een woontoren in 14 lagen met vier woningen per laag, 
met in totaal 50 appartementen. De eerste twee bouwlagen bestaan 
grotendeels uit parkeerlagen voor 87 auto’s. Op de openbare weg 
worden extra parkeerplaatsen aangelegd.  
 
 
3. Beschrijving van de planologische situatie 

 
Op grond van het geldende bestemmingsplan Leeuwarden – Aldlân 
rusten op het perceel de bestemmingen “Woongebouw Wg”, 
“Bedrijfsdoeleinden B”, “Doeleinden van verkeer en verblijf”. Het 
bestemmingsplan is op dit onderdeel conserverend met een 
bedrijfsgebouw en een appartementengebouw in een beperkt aantal 
bouwlagen. De bestemmingsomschrijvingen, de bebouwingsbepalingen 
en/of de gebruiksbepalingen laten het bouwplan niet toe.  
 
Vanwege de strijd met het bestemmingsplan kunnen wij alleen 
medewerking aan het plan verlenen door gebruik te maken van een 
“Buitenplanse grote afwijking”. In het kader van deze procedure 
leggen wij de aanvraag, het ontwerpbesluit en de ruimtelijke 
onderbouwing voor een periode van zes weken ter visie.  
 
 
4. Ruimtelijke effecten van het plan op de omgeving 
 
ruimtelijke effecten 
Voor het Oostergoplein en omgeving heeft de gemeenteraad op 31 
oktober 2011 een samenhangende stedenbouwkundige visie 
vastgesteld. Deze visie is als bijlage bij deze onderbouwing 
gevoegd. Kortheidshalve verwijzen wij daar naar. Het bouwplan ligt 
binnen de grenzen van het gebied waarop de visie betrekking heeft 
en voldoet daar aan.  
 
De afstand van de woontoren tot het appartementencomplex (Avero-
residentie) bedraagt minimaal 97 meter. Bij een uitzichtpanorama 
van ca. 120 graden vanuit een willekeurig raam in het 
appartementencomplex, is de beperking door de nieuwe woontoren op 
deze afstand slechts ca. 10 graden. De nieuwbouw aan de noordkant 
van het Oostergoplein komt op minimaal 150 meter van het 
appartementencomplex. De maximale belemmeringshoek daarvan is bij 
deze afstand 7% tot 8%. Afzonderlijk en samen veroorzaken beide 
gebouwen een geringe en alleszins verantwoorde beperking van het 
uitzicht. Daar komt bij, dat het uitzicht tijdens een groot deel 
van het jaar sterk mee wordt bepaald door de meer dan 20 meter 
hoge bomen aan de noordrand van het terrein behorende bij het 
appartementencomplex.  
 
De richting van de toren is bepaald door de stedenbouwkundige 
context. De toren maakt onderdeel uit van het trapezium, dat de 
basis vormde voor de stedenbouwkundige uitleg van de stad in de 
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jaren vijftig van de vorige eeuw. De trapeziumvorm is in de jaren 
tachtig vervaagd door de komst van de Oostergoweg en door de 
aanplant van bomen aan de Verlengde Schrans. De aanleg van de 
nieuwe fietstunnel bood de kans het trapezium in ere te 
herstellen. Gebouwen en openbare ruimte versterken elkaar als er 
een samenhangend concept aan ten grondslag ligt. In dit geval is 
bewust ingezet op de samenhang, door de gebouwen, de bomen, de 
wegen en de voet- en fietspaden evenwijdig aan de benen van het 
trapezium te leggen. Hierdoor wordt een herkenbare identiteit aan 
het Oostergoplein gegeven.  
 
Het doel van het trapezium is een samenhangende zuidelijke entree 
te maken. De samenhang tussen verkeer, stedenbouw, landschap en 
architectuur leidt tot een herkenbare en stijlvolle entree. De 
nieuwe toren speelt daar een belangrijke rol in. Hij begeleidt 
namelijk het langzame verkeer via het trapezium en het 
gemotoriseerde verkeer via de radiaal (Overijsselseweg) en de 
bajonet (Oostergoplein en Oostergoweg) naar de binnenstad. De 
nieuwe toren is onderdeel van de aflopende reeks torens die mede 
gevormd worden door de “Avero-residentie”, de geplande toren aan 
de kruising Oostergoplein – Oostergoweg en de geplande toren aan 
de Badweg-Oostergoweg. 
Alleen groen aanplanten leidt niet tot het gewenste resultaat van 
een herkenbare route naar de binnenstad. 
 
Het zicht op het appartementengebouw wordt bij een meer noord-zuid 
gerichte oriëntatie van de beoogde woontoren nauwelijks beïnvloed. 
In beide gevallen blijft het uitzicht binnen het uitzichtpanorama 
van ca. 120 graden. Mee gelet op de afstand van minimaal 95 meter 
tussen beide gebouwen en de oriëntatie van het bestaande 
appartementencomplex zelf, is in onze ogen niet of nauwelijks 
sprake van aantasting van de privacy.   
 
welstand 
Voor het Oostergoplein en omgeving heeft de gemeenteraad op 31 
oktober 2011 welstandsrichtlijnen  vastgesteld. Deze richtlijnen 
zijn als bijlage bij deze onderbouwing gevoegd. Kortheidshalve 
verwijzen wij daar naar. Het bouwplan past daar binnen.  
De welstandsadviescommissie Hûs en Hiem heeft het ontwerp 
beoordeeld op 22 december 2011 en 6 maart 2012. Het ontwerp 
voldoet volgens de commissie aan redelijke eisen van welstand.  
 
verkeer/parkeren 
Het bouwplan en ook toekomstige verkeersontwikkelingen vormen voor 
ons geen aanleiding de vorm van het kruispunt te veranderen. Een 
kruispunt in de vorm van een (turbo)rotonde heeft niet een 
vergelijkbare (hoge) afwikkelingscapaciteit als de huidige 
verkeerslichten. Het verkeer zal met de komst van “de Haak om 
Leeuwarden” wel meer verspreiden rond de stad. Daar staat 
tegenover een toename van autoverkeer van en naar de Zuidlanden. 
Omdat de totale hoeveelheid autoverkeer volgens de prognoses 
ongeveer gelijk zal blijven, voldoet en volstaat de huidige 
vormgeving van het kruispunt.  
 
De oude Hempenserweg is over een grote lengte te smal om veel 
verkeer te kunnen verwerken. Dat geldt echter niet voor het deel 
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direct ten zuiden van de beoogde nieuwbouw. Daarom is juist de 
mogelijkheid aangegeven parkeerplaatsen op eigen erf bereikbaar te 
maken vanaf de parallelweg van het Oostergoplein. De visie biedt 
ruimte voor twee parkeerlagen bovengronds. In de openbare ruimte 
aan de Hempenserweg ter hoogte van de beoogde nieuwbouw is ruimte 
voor een paar extra (haakse) parkeerplaatsen. Datzelfde geldt voor 
de parallelweg langs het Oostergoplein. De belasting van het 
smalle deel van de Hempenserweg neemt dus niet of nauwelijks toe. 
Alle overige parkeerplaatsen zijn uitsluitend bereikbaar vanaf de 
parallelweg. 
 
Het bouwplan voorziet in 87 parkeerplaatsen op eigen terrein voor 
78 appartementen. Voor bezoekers zijn 25 parkeerplaatsen 
beschikbaar aan de Aldlânsdyk en de Hempenserweg. Dat getal wordt 
bereikt door het aantal bestaande parkeerplaatsen enigszins uit te 
breiden. In totaal zijn er 87 + 25 = 112 parkeerplaatsen 
beschikbaar. Volgens het parkeerbeleid van de gemeente zijn 50 x 
1.4 + 28 x 1.5 = 112 parkeerplaatsen nodig, waarvan 89 op eigen 
terrein. Voor bezoekers geldt een norm van 0.3 per woning. 
Daarvoor zijn 78 x 0.3 = 23 plaatsen nodig. Het geringe verschil 
tussen mogelijkheden op eigen terrein en in de openbare ruimte, is 
verwaarloosbaar.  
 
conclusie 
De ruimtelijke effecten van het bouwplan zijn aanvaardbaar. Ook in 
esthetisch opzicht wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand.  
 
 
5. Toetsen aan beleid gemeente 
 
Gemeentelijk beleid 
De bouw van de appartementen is in overeenstemming met het 
gemeentelijke woonplan. Er is in Leeuwarden een groeiende markt 
voor kleine, middelgrote en grote appartementen. In het Woonplan 
2008-2013 wordt gestreefd naar ca. 140-224 nieuwe appartementen 
per jaar. 
 
Gebaseerd op de woningbehoefte staat de gemeente voor een stevige 
nieuwbouwopgave (koop + huur). Dit komt enerzijds door de autonome 
groei van de bevolking van circa 600 inwoners per jaar en 
anderzijds door verdunning in huishoudens (bronnen: huidige 
woonplan Leeuwarden en  woningmarktmonitor Leeuwarden 2009 en 
2010, bevestigd in recente prognoses van o.a. CBS, SER en 
provincie Fryslân). Juist voor deze doelgroep, de één- en 
tweepersoonshuishoudens, zijn de meeste appartementen aan het 
Oostergoplein geschikt. Ook noodzaakt sloop tot structurele 
vervangende nieuwbouw. Het aantal leegstaande woningen in de 
gemeente schommelt al jaren tussen de 1000 en 1200 woningen. Dit 
is zo’n 2,5 % van de woningvoorraad en betreft een normale 
frictieleegstand als gevolg van verhuizing, verkoop, verbouw of 
bijv. leegstand boven winkels vanwege gebruik als opslag.  
 
Er is sprake van 50 volwaardige appartementen met een oppervlakte 
van rond de 100 m2 in de toren en van 28 appartementen van ca. 125 
m2 in de schijf. In de woontoren komen vier woningen per laag en 
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twee in de onderbouw. In de schijf komen zes woningen in vier 
woonlagen en vier woningen in de bovenste laag.  
 
De visie maakt woningbouw mogelijk nabij een zeer druk 
verkeerspunt. Uit een oogpunt van milieu gaat het om de volgende 
aspecten: luchtkwaliteit, geluidbelasting, externe veiligheid, 
mogelijk hinderlijke bedrijvigheid in de omgeving en geur.  
Uit eerdere onderzoeken is gebleken, dat voldaan kan worden aan 
voor deze aspecten geldende eisen, normen en richtlijnen. Er is 
geen aanleiding te veronderstellen, dat het ingediende bouwplan 
niet aan de thans geldende eisen, normen en richtlijnen voor al 
deze aspecten kunnen voldoen. Wel zal sprake zijn van een hogere 
geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde op een aantal gevels. 
Daarvoor kan een hogere waarde worden verleend. Voor de 
belangrijke wegen dient dan wel een procedure te worden gevoerd. 
Verderop in deze onderbouwing tonen wij concreet aan, dat aan de 
eisen, normen en richtlijnen wordt voldaan.   
 
 
6. Hydraulische aspecten 
 
waterparagraaf  
Wij hebben het Wetterskip Fryslân op 11 augustus 2011 om een 
beoordeling van de effecten op de waterhuishouding gevraagd. 
Aangezien de toename aan verharding minder is dan 200 m2, is een 
compensatie door waterberging niet nodig. Het Wetterskip heeft ons 
dat op 16 augustus 2011 kenbaar gemaakt. Hiermee is bepaald dat 
het plan een zodanige beperkte invloed heeft op de 
waterhuishouding en de afvalwaterketen, dat is volstaan met een 
standaard wateradvies. Uit waterhuishoudkundig oogpunt bestaan er 
derhalve geen bezwaren tegen het bouwplan. 
 
 
7. Cultuurhistorie en archeologie 
 
cultuurhistorie 
Door de bouw van de appartementen, worden geen cultuurhistorische 
waarden aangetast. 
 
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. Het rijksbeleid 
biedt gemeenten de mogelijkheid om als bevoegd gezag taken op zich 
te nemen. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente zelf beleid 
ontwikkelt. Met het nieuwe archeologische bestel heeft de 
provincie een toetsende en kaderstellende rol.  
In de Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Onderbouwingen moet een 
archeologieparagraaf worden opgenomen. De archeologische 
verwachtingswaarde en vindplaatsen moeten tijdig in beeld worden 
gebracht. Voor gebieden met een archeologische verwachtingswaarde 
geldt een archeologische onderzoeksplicht.  
 
Het plangebied ligt op de oeverwal van de voormalige Middelzee die 
tot de 13e eeuw op een paar honderd meter ten westen van deze 
locatie lag.  
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Door middel van een globaal onderzoek (bureauonderzoek) heeft een 
toets van de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied 
plaats gevonden. Op de gemeentelijke archeologische waardekaart is 
het gebied aangegeven met een lage archeologische verwachting.  
De provinciale cultuurhistorische kaart laat geen bijzonderheden 
zien voor deze locatie.  
Deze toets heeft aangetoond dat de kans op het aantreffen van 
behoudenswaardige archeologische waarden zeer klein is. Nader 
archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. 
 
8.  Milieuaspecten 
 
Wet milieubeheer 
De Wet milieubeheer is niet van toepassing omdat het bouwplan geen 
‘inrichting’ op grond van de Wet milieubeheer bevat. In de 
nabijheid zijn ook geen bedrijven aanwezig die hinderen opleveren 
voor de functies in het project.  
 
geluid (Wet geluidhinder) 
Wegverkeerslawaai 
Ten behoeve van de realisatie van de woontoren + 
appartementengebouw hebben Landstra, bureau voor bouwfysica en de 
Schreuder Groep in 2011 een onderzoek ingesteld naar de 
geluidbelasting als gevolg van wegverkeer voor de woontoren 
respectievelijk het appartementengebouw. Het bouwplan ligt binnen 
de zones van het verkeersplein Oostergoweg/Aldlânsdyk, de 
Overijsselseweg, de Aldlânsdyk, de Julianalaan en de Oostergoweg. 
Op basis van het gemeentelijke verkeersmodel prognosejaar 2022 is 
er een geluidberekening uitgevoerd. De gevelbelasting ligt 
blijkens de onderzoekrapporten nr. 211090b06 van 25 oktober 2011 
(Landstra) en nr. 39019.75.R03 van 25 oktober 2011(Schreuder), 
afhankelijk van de weg, tussen de 52 en 61 dB (incl. aftrek art 
110g Wgh). De voorkeurswaarde is 48 dB. Vanwege “vervanging 
bestaande bebouwing” kan hiervoor een hogere waarde worden 
vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. De 
hogere waarde procedure Wet geluidhinder wordt gelijktijdig met de 
planologische procedure doorlopen. 
 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning is door middel van een 
gevelweringsonderzoek aangetoond, dat het wettelijk binnen niveau 
vanwege verkeerslawaai niet wordt overschreden.  
 
Geluidzones industrieterreinen 
Het bouwplan ligt buiten de geluidzones rond industrieterrein 
Leeuwarden-Oost en De Hemrik. Zij leveren geen belemmeringen op. 
 
conclusie 
Geluid is voor deze ontwikkeling dan ook geen beperkende factor. 
 
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); 
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-   het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen,    
 waterwegen en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 
 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de 
risico’s voor de burger door bovengenoemde activiteiten. 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en 
regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de volgende besluiten 
relevant waaraan getoetst dient te worden: 
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
- Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

(cRNVGS); 
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in: 
-  inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden; 
-  transportroutes van gevaarlijke stoffen; 
-  buisleidingen. 
 
Binnen of buiten het bestemmingsplan zijn conform de professionele 
risicokaart geen risicobronnen aanwezig waarvan de risicocontouren 
of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en 
regelgeving 
betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor 
dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de resultaten van de 
digitale veiligheidstoets opgenomen. 
 
conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het 
initiatief. 
 
luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. 
Deze wet betreft een wijziging van de Wet milieubeheer en vervangt 
het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wet is bedoeld om de negatieve 
effecten op de volksgezondheid aan te pakken dan wel te voorkomen, 
als gevolg van blootstelling aan te hoge niveaus van 
luchtverontreiniging. 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte 
aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit(NSL). De programma-aanpak 
zorgt voor een koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen.  
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen 
belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding 

van een grenswaarde; 
•  een project (al dan niet per saldo) niet tot een verslechtering 

van de luchtkwaliteit leidt; 
•  een project is opgenomen in een regionaal programma van 

maatregelen of in het NSL; 
•  een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Een project draagt “niet in betekenende 
mate” bij aan de luchtverontreiniging als de 3%- grens niet 
wordt overschreden. De 3%-grens is gedefinieerd als 1% van de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijnstof 



 8

(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 0,4 
microgram/m3, voor zowel PM10 als NO2. 

 
Projecten die “niet in betekenende mate” bijdragen aan de 
luchtverontreiniging zijn onder andere: 
- woningbouwlocaties met niet meer dan 1500 nieuwe woningen bij  

één ontsluitingsweg en 3000 nieuwe woningen bij twee 
ontsluitingswegen; 

− kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 
100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee 
ontsluitingswegen; 

−  bepaalde landbouwinrichtingen. 
 
Het bouwplan genereert minder dan 1500 woningen. Dit betekent dat 
de inbreiding “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 
conclusie 
Luchtkwaliteit is in deze geen beperkende factor. 
 
bodem 
Ten behoeve van de nieuwbouw heeft Wiertsema & Partners raadgevend 
ingenieurs een nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd naar 
afwijkingen in het bodemmateriaal die gerelateerd zijn aan een 
voormalige brandstoftank (opdrachtnummer VN-53089-3, datum rapport 
30 november 2011). Daaruit is gebleken, dat er vanuit milieu 
hygiënisch oogpunt geen beperkingen aan de gebruiks-, c.q. 
bestemmingsmogelijkheden worden gesteld.   
In verband met een verontreiniging met minerale oliën heeft 
Wiertsema & Partners raadgevend ingenieurs op 19 december 2011 een 
Plan van aanpak opgesteld, waarin omschreven is hoe met deze 
verontreiniging wordt omgegaan (opdrachtnummer VN-53089-3). Het 
plan is aan de gemeente Leeuwarden voorgelegd en die heeft het 
goedgekeurd. 
  
conclusie 
De bodemaspecten vormen geen belemmering voor het realiseren van 
het bouwplan.  
 
richtlijn helihavens bij ziekenhuizen 
Het ziekenhuis MCL heeft een helihaven op het dak van de 
parkeergarage. Op grond van de “Richtlijn helihavens bij 
ziekenhuizen”, hoort bij de helihaven een 360 graden obstakelvrije 
zone voor het in- en uitvliegen van helikopters. De zone is voor 
de dagsituatie anders dan voor de nachtsituatie en voor het 
invliegen anders dan voor het uitvliegen. Bepalend is het 
uitvliegen in de nachtsituatie. Daarin strekt de zone zich in 
grote lijnen van noord naar zuid uit ten westen van de helihaven 
en klimt hij onder een hoek van 4.5 graden in hoogte over een 
lengte van 3300 meter op naar ca. 150 meter, gemeten vanaf de 
hoogte van de helihaven ten opzichte van het maaiveld (ca. 13 
meter).  
Binnen de obstakelvrije zone moeten in de nachtsituatie minstens 
twee hindernisvrije in- en uitvliegsectoren aanwezig zijn met een 
breedte van minimaal 129 meter. Daarin mogen geen obstakels 
aanwezig zijn die steken door het denkbeeldige in hoogte 
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opklimmende vlak. Het bestaande appartementengebouw steekt met 
zijn ca. 60 meter hoogte in de uitvliegsituatie door het 
denkbeeldige vlak, maar vormt geen belemmering voor het helikopter 
verkeer, omdat er nog voldoende breedte overblijft voor het in- en 
uitvliegen. Voor een nieuwe woontoren aan het Oostergoplein met 
een hoogte van ca. 40 meter, geldt hetzelfde. Wel zullen nieuwe 
obstakels moeten worden gemeld bij de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat en de gebouwen zullen te zijner tijd een passende 
markering moeten krijgen.  
 
conclusie 
Het helikopterverkeer vormt geen belemmering voor het realiseren 
van het bouwplan. 
 
 
9. Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
 
Omwonenden en belanghebbenden hebben kunnen inspreken op het 
ontwerp voor de stedenbouwkundige visie en de welstandsrichtlijnen 
voor het Oostergoplein en omgeving. De inspraakreacties zijn door 
het college van een reactie voorzien en vervolgens aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Belanghebbenden hebben in de openbare 
vergadering van de raadscommissie de reacties kunnen toelichten.  
De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 31 oktober 2011 de visie 
en de richtlijnen vastgesteld.  
De aanvraag omgevingsvergunning doorloopt de in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) opgenomen procedure. Dit betekent dat de aanvraag 
gedurende zes weken ter inzage ligt voor zienswijzen. Tijdens deze 
periode bestaat 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 gesteld. Tegen de omgevingsvergunning is beroep 
mogelijk bij de rechtbank. 
 
 
10. Economische uitvoerbaarheid 
 
Het kostenverhaal, voor de kostensoorten, genoemd in 6.2.4. Bro, 
vindt plaats door middel van het afsluiten van een anterieure 
overeenkomst tussen de gemeente Leeuwarden en de initiatiefnemers. 
De overige kosten worden gedekt uit de leges. De eventuele 
planschade wordt betaald door de initiatiefnemers. Voorts worden 
het project en de aanpassingen in de openbare ruimte gefinancierd 
door de initiatiefnemers en bestaat er bij ons geen twijfel dat 
deze over voldoende financiële middelen beschikken.  
 
 
11. Conclusie 
 
Het te realiseren bouwplan past goed in de ruimtelijke structuur 
van de omgeving en past in het ruimtelijke ordeningsbeleid van de 
gemeente Leeuwarden. De afwijkingen van het bestemmingsplan 
Leeuwarden - Aldlân zijn aanvaardbaar. De locatie is weliswaar van 
beperkte omvang, maar er is voldoende open ruimte rondom de 
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locatie om het nieuw programma op een verantwoorde manier toe te 
voegen. Er komen voldoende parkeerplaatsen om in de behoefte te 
voorzien. De meeste parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de 
parallelweg van het Oostergoplein.  
 
Om deze redenen kan worden meegewerkt aan dit verzoek door af te 
wijken van het geldende bestemmingsplan. 
 
 



Ontwerp-omgevingsvergunning 78 appartementen met parkeergarage Verlengde 
Schrans 125 e.v. te Leeuwarden. 
 
Van 3 mei 2012 tot en met 13 juni 2012 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het oprichten van 78 
appartementen met parkeergarage op het adres Verlengde Schrans 125 e.v. te 
Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op de locatie Verlengde Schrans 125 e.v. tussen het 
Oostergoplein, de Aldlânsdyk en de Hempenserweg op de hoek met de Overijsselselaan te 
Leeuwarden. 
 
Ontwikkeling  
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Aldlân. Medewerking kan worden 
verleend op basis van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met dit plan wordt het oprichten van 78 
appartementen met parkeergarage mogelijk gemaakt. Het bouwplan voorziet in de bouw van 
twee woongebouwen. Het ene gebouw bestaat uit een schijf in vijf woonlagen met in totaal 28 
appartementen, op een onderbouw van twee parkeerlagen. Het andere gebouw is een 
woontoren in 14 lagen met vier woningen per laag, met in totaal 50 appartementen. De eerste 
twee bouwlagen bestaan grotendeels uit parkeerlagen voor 87 auto’s. Op de openbare weg 
worden extra parkeerplaatsen aangelegd.  
 
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 

 op www.leeuwarden.nl/inzage 
 
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 voor  het oprichten van 78 appartementen met 
parkeergarage op het adres Verlengde Schrans 125 e.v. 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).  


