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ONTWERP O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 
 
10812107 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 19 december 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van  
 
Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. 
Badweg 42 
8401 BL  GORREDIJK 
 
voor het  oprichten van een woongebouw met 60 appartementen. De aanvraag 
gaat over de locatie Surinamestraat 3 t/m 21, Sabastraat 2 t/m 16 + 
toevoegingen te Leeuwarden en is geregistreerd onder nummer 10812107. 
De aanvraag omvat de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Gebruik gronden/gebouwen in 
strijd met het bestemmingsplan’ en het ‘Maken van een uitweg’. 
 
OVERWEGINGEN BOUWEN; 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken en de Bouwverordening.    
   
Gezien het advies van de commissie Hûs en Hiem van 16-04-2013 voldoet het 
bouwplan naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand. 
 
Het bouwplan is niet in overeenstemming met de voorschriften van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “Leeuwarden - Nijlân”. De gronden hebben 
ingevolge dit bestemmingsplan de bestemming “Woongebouw” doch het 
nieuwe plan is niet afgestemd op de op de plankaart aangegeven bouwvlakken 
en de bij de bestemming horende bouwvoorschriften.  
 
De aanvraag is derhalve op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo 
aangemerkt als een aanvraag om een vergunning tot afwijking van het 
bestemmingsplan.     
 



 
Blad 2 

OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
Op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 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. 
 
Op 26 november 2012 is door de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor de stedenbouwkundige herinrichting van de West-
Indische buurt, het gebied begrensd door de Surinamestraat, Arubastraat en 
Curaçaostraat. Vastgesteld is dat het bouwplan binnen de grenzen van dit 
gebied ligt en voldoet aan de opgestelde visie voor de stedelijke vernieuwing. 
 
De bouw van 60 appartementen op deze locatie is naar onze mening 
aanvaardbaar en niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Voor de 
onderbouwing van deze opvatting is de “Ruimtelijke Onderbouwing voor het 
afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een woongebouw 
met 60 appartementen aan de Surinamestraat, Sabastraat  en Curaçaostraat te 
Leeuwarden” vastgesteld. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van 
de omgevingsvergunning. 
 
 
OVERWEGINGEN UITWEG; 
 
In  artikel 2.12 lid 3 van  Algemene plaatselijke verordening zijn de 
weigeringsgronden voor de vergunningverlening opgenomen. 
De aanvraag is getoetst aan bovenbedoelde weigeringsgronden. 
Vastgesteld is dat geen der weigeringsgronden van toepassing is. 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf ..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. 
 
Er is, gelet op paragraaf 2.3 Wabo, geen grond om afwijzend op de aanvraag 
te beslissen. 
 
 
BESLUITEN: 
 I. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de 
aanvraag voor de volgende activiteiten: 
-  Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo) 
- Strijd Gebruik gronden/bouwwerken met het bestemmingsplan (art. 

2.1 lid 1c). 
- Uitweg (art. 2.2 lid 1e Wabo) 
 
II. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Zie hiervoor de 
opgave bijgevoegde stukken. 
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Voorschriften Bouwen 
 
1.   ter goedkeuring moeten drie weken voor  aanvang van het realiseren van 

het betreffende onderdeel in tweevoud aan het team Bouwen, Milieu en 
Monumenten (Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden), worden toegezonden: 

- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, hout en staal 
constructies: detailberekeningen;      

- attesten, waaruit de inbraakwerendheidsklasse van de toegepaste 
buitenkozijnen blijkt 

- onderbouwing van de veiligheid van detail 17: de bevestiging van de 
bakstenen aan de balkonplaten; 

- voorstel valbeveiliging welke rekening houdt met de aanwezigheid van 
zonnepanelen op het dak; 

- voorafgaand aan de nieuwbouw dient er nog een bodemonderzoek conform 
NEN 5740 te worden uitgevoerd ter plaatse  van de demping van de 
voormalige watergang. 

er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden begonnen 
voordat bovenstaande gegevens  door de gemeente Leeuwarden 
goedgekeurd zijn. 
 
Wij adviseren om de voordeuren van de woningen 40, 52, 18 en 30 te voorzien 
van vrijloopdeurdrangers die worden aangestuurd door de rookmelders in die 
woningen. Zie hiervoor de brief van bureau Landstra van 19 februari 2013. 
 
Voorschrift uitweg: 
 
Op de ondergrond is een lichtmast in de Sabastraat geconstateerd ter hoogte van 
een te maken uitweg. De lichtmast dient verplaatst te worden. 
 
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 
strijdig gebruik gronden/bouwwerken aan art. 2.1  en artikel 2.12 en voor de 
activiteit Uitweg  aan artikel 2.2 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. 
 
 
Bouwsom: €6.500.000,00 
 
Leeuwarden, .., verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving. 



 
Blad 4 

 
 
  
Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op [datum verleend] aan Van Wijnen 
Projectontwikkeling Noord B.V. voor het project oprichten van een 
woongebouw met 60 appartementen op de locatie Surinamestraat 3 t/m 21, 
Sabastraat 2 t/m 16 + toevoegingen te Leeuwarden . 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Beroepsschriftbijsluiter nummer 1 
- regels op de bouw (naam & telefoon bouwinspecteur) 
- kennisgeving van de aanvang van de werkzaamheden 
- kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden 
-  folder nummering gebouwen 
 
Gewaarmerkt: 
 
- ruimtelijke onderbouwing 
- aanvraagformulier 
- machtiging datum 06-05-2013 
- materiaal- en kleurenstaat datum 25-03-2013 
- brief wijzigingen na welstandsadvies datum 24-05-2013 
- tekeningenlijst datum 24-05-2013 
- bemonstering materialen datum 24-05-2013 
- toelichting ingediende wijzigingen datum 25-03-2013 
- tekening nr. D00ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D01ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D02ba datum 24-05-2013 
- tekening nr. D03ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D04ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D05ba datum 25-03-2012 
- tekening nr. D07ba datum 24-05-2013 
- tekening nr. D08ba datum 24-05-2013 
- tekening nr. D09ba datum 24-05-2013 
- tekening nr. D10ba datum 24-05-2013 
- tekening nr. D11ba datum 24-05-2013 
- tekening nr. D15ba 23x datum 25-03-2013  
- brief aanpassingen/aanvullingen datum 07-03-2013 
- brief brandwerendheid kenmerk 211136b06 datum 19-02-2013 
- toetsingsrapport bouwbesluit datum 12-12-2012 
- overzicht oppervlaktes woonfunctie datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type B b.nr. 9, 31 datum 25-03-2013 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type A b.nr. 1 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type A b.nr. 5 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type B b.nr. 6, 26 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie, techniek type B b.nr. 9, 31 datum 

25-03-2013 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type B b.nr. 14, 36 datum 12-12-2012 
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- bijlage oppervlaktes woonfunctie type C b.nr. 8, 28/50 ingekomen 19-
12-2012 

- bijlage oppervlaktes woonfunctie type D en D¹ b.nr. 13, 35/57 datum 
12-12-2012 

- bijlage oppervlaktes woonfunctie type E b.nr. 12,34 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type E b.nr. 30 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type F, F¹ b.nr. 16, 38/60 datum 12-

12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type G b.nr. 18 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type G¹ b.nr. 40 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type H b.nr. 17, 39 datum 12-12-

2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type I b.nr. 24, 46 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type J b.nr. 25 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type J¹ b.nr. 47 datum 12-12-2012 
- bijlage oppervlaktes woonfunctie type K/K¹ b.nr. 29/51 datum 12-12-

2012 
- ventilatieberekening  datum 26-02-2013 
- energieprestatie, luchtverversing en doorspuibaarheid datum 04-03-

2013 
- tekening opstelling zonnecollector, PV paneel ingekomen 19-12-2012 
- rapport geluidsbelasting en geluidswering gevel datum 17-12-2012 
- rapport geluidswering en galm intern datum 17-12-2012 
- rapport brandoverslag datum 19-02-2013 
- legenda en voorwaarden datum 17-12-2012 
- checklist veilig onderhoud ingekomen 19-12-2012 
- tekening nr. D20ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D21ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D22ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D23ba t/m D28ba datum 12-12-2012 
- tekening nr. D29ba t/m D31ba datum 25-03-2013 
- tekening nr. D32ba t/m D34ba datum 07-03-2013 
- tekening nr. D35ba t/m D37ba datum 12-12-2012 
- rapport historisch bodemonderzoek datum 13-03-2013 
 
Huisnummering: 
Huisnummerbesluit met bijbehorende tekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


