
 

 
Uitvoering: archief          via BAG beheerder 
afschrift : aanvrager 
kopie     : Team Toezicht en Handhaving,  

team belastingen, bureau OZB 
 
 
 
ONTWERP O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 
 
10769223 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 31 oktober 2011 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen van  
 
W.S. Visser Beheer B.V. 
Einsteinweg 3 
8900 AB  LEEUWARDEN 
 
voor het oprichten van 78 appartementen met parkeergarage. 
De aanvraag gaat over de locatie  Verlengde Schrans 125 t/m 
143, 125a t/m h, j k, m, n, 127a t/m h, j, k, m, n,     
129a t/m h, j, k, m, n  131a t/m h, j, k, m, n, 133a t/m c, 
135a t/m d, 137a t/m d, 139a t/m d, 141a t/m d, 143a t/m c 
te Leeuwarden en is geregistreerd onder nummer 10769223. 
 
 
OVERWEGINGEN BOUWEN; 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de 
Bouwverordening.    
 
Op 31 oktober 2011 zijn de welstandsrichtlijnen voor het 
Oostergoplein vastgesteld door de gemeenteraad van 
Leeuwarden. Deze richtlijnen zijn als bijlage bij de  
“Ruimtelijke Onderbouwing Buitenplanse grote afwijking voor 
de bouw van een appartementencomplex tussen het 
Oostergoplein, de Aldlânsdyk en de Hempenserweg in 
Leeuwarden” gevoegd. het bouwplan past hierbinnen. 
   
Gezien de adviezen van de commissie Hûs en Hiem van 22 
december 2011 en  6 maart 2012 voldoet het bouwplan naar 
ons oordeel aan redelijke eisen van welstand.  
    
Er is dan ook, gelet op paragraaf 2.3 Wabo, geen grond om 
afwijzend op dit deel van de aanvraag te beslissen. 
   
   
 
 
 



 
 
 
Blad 2 

OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
Het bouwplan is niet in overeenstemming met de 
voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Aldlân”. De gronden hebben hierin de bestemming 
“woongebouw” en “bedrijfsdoeleinden”. De hoogte van de 
appartementen past niet in de bestemming “woongebouw”. In 
de bestemming “bedrijfsdoeleinden” is woningbouw niet 
toegelaten. 
 
De aanvraag is op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo 
aangemerkt als een aanvraag tot afwijking van het 
bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a 
sub 3 van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden 
verleend indien de activiteit in strijd is met het 
bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. Volgens de “Ruimtelijke Onderbouwing Buitenplanse 
grote afwijking voor de bouw van een appartementencomplex 
tussen het Oostergoplein, de Aldlânsdyk en de Hempenserweg 
in Leeuwarden” is de bouw van 78 appartementen met 
parkeergarage op deze locatie aanvaardbaar. Deze 
ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van de 
omgevingsvergunning en is hierbij gewaarmerkt.  
 
Voor het Oostergoplein en omgeving heeft de gemeenteraad op 
31 oktober 2011 een stedenbouwkundige visie vastgesteld. 
Deze visie is als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing 
gevoegd. Het bouwplan ligt binnen de grenzen van het gebied 
waarop de visie betrekking heeft en voldoet daar aan. 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf 26 april 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 voor de volgende 
activiteiten: 
- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo) 
-  Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 
1c). 

 
II. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de 

bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van 



 
 
 
Blad 3 

de vergunning. Zie hiervoor de opgave bijgevoegde 
stukken. 

 
 
Voorschriften 
 
1. Er mag niet met de bouw worden begonnen voordat de reeds 

ingediende constructietekeningen en -berekeningen door 
de gemeente Leeuwarden goedgekeurd zijn. 

 
2. Detaillering buitenriolering en aansluiting hwa op open 

water en vwa (incl. afvoer balkons) op gemeentelijk 
rioleringssysteem in overleg en na akkoord Wijkzaken 
(advies is om dit tijdig te overleggen met de heer Oele 
van Wijkzaken); de detaillering van de hwa-afvoer van 
het torendak is kritisch; de overlopen mogen niet 
afvoeren richting openbaar gebied (tunnelbak en/of 
fietsroutes); 

 
3. Er mag niet eerder met de uitvoering worden gestart, dan 

nadat er een volledig uitgewerkt en door de gemeente 
Leeuwarden goedgekeurd bouwveiligheidsplan aanwezig is 
op grond waarvan de veiligheid naar de omgeving en het 
verkeer is gewaarborgd (als toetsingskader voor het 
hijsgebied c.a. hanteren wij het Haagse model, aanvrager 
is hiervan op de hoogte en heeft dit tijdens het 
vergunningtraject ontvangen); 

 
4. Bodem: Alvorens te starten met de heiwerkzaamheden dient 

de bodemverontreiniging ter hoogte van de geplande 
liftschacht te zijn verwijderd. Voor het verwijderen van 
de verontreiniging is een Plan van Aanpak opgesteld.  
Dit betreft “Plan van Aanpak voor het verwijderen 
minerale olie verontreiniging in de bodem op het perceel 
aan de Aldlansdyk 4, rapportnummer VN-53089-3, datum 
rapport 19 december 2011”. Het rapport is opgesteld door 
bureau Wiertsema & Partners. Er dient te worden gewerkt 
volgens de daarin opgenomen afspraken. 
 

5. Na uitvoering van de werkzaamheden moet de aanvrager 
metingen verrichten om aan te tonen dat de waarden als 
aangegeven in de geluidsrapporten daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd qua bijvoorbeeld isolatie tussen lift en 
slaapkamers, tussen woningen onderling en kier- en 
naaddichting. 

 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 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 RO (art. 
2.1 lid 1c). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
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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 26 april 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: €7.020.000,00 
 
Leeuwarden, 17 april 2012, verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving. 
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Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op [datum verleend] aan W.S. 
Visser Beheer B.V. voor het project oprichten van 78 
appartementen met parkeergarage op de locatie Verlengde 
Schrans 125 t/m 143, 125a t/m h, j k, m, n, 127a t/m h, j, 
k, m, n, 129a t/m h, j, k, m, n  131a t/m h, j, k, m, n, 
133a t/m c, 135a t/m d, 137a t/m d, 139a t/m d, 141a t/m d, 
143a t/m c te Leeuwarden 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Bezwaarschriftbijsluiter nummer 1 
- Voorschriften 
- Overwegingen 
- regels op de bouw (naam & telefoon bouwinspecteur) 
- kennisgeving van de aanvang van de werkzaamheden 
- kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden 
- folder luchtdichtheid 
 
 
Gewaarmerkt: 
 
- later 
-  
  


