












Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijze ontwerp omgevingsvergunning voor de 
bouw van een woongebouw met 60 appartementen aan de Surinamestraat, 
Sabastraat en Curacaostraat te Leeuwarden 
 
De ontwerp omgevingsvergunning heeft in de periode vanaf 13 juni 2013 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn zes zienswijzen 
ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen per indiener samengevat en 
volgt per punt het gemeentelijke commentaar.  
 
 

 
Zienswijze 1, De Bewonerscommissie West Indische Buurt tegen Sloop 
 
Van de Bewonerscommissie West Indische Buurt tegen Sloop is een reactie 
ontvangen. Betreffende reactie heeft echter slechts deels betrekking op de 
ontwerp omgevingsvergunning en bestaat deels uit vragen over de 
herontwikkeling in de West-Indische buurt. Hierna wordt alleen ingegaan op 
de zienswijzen die de ontwerp omgevingsvergunning betreffen. De overige 
genoemde punten in de brief zijn aan de initiatiefnemer Elkien doorgegeven. 
 
A. Het plan is in strijd met de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan. 
De gebouwen zijn niet gesitueerd binnen de bouwvlakken en de goot- en 
bouwhoogte wordt overschreden. De noordelijke zijgevel van het flatblok aan 
de Sabastraat heeft een relatief kleine afstand tot de achterzijde van het 
appartementsgebouw aan de Julianalaan. Hierdoor zullen de bewoners van het 
appartementsgebouw aan de Julianalaan minder zon krijgen. Ook het uitzicht 
is minder ver en er is minder privacy. Verder wordt gevraagd de 
ontwikkeling opnieuw aan de raad voor te leggen. 

 
Reactie: 
Het plan is in strijd met de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan 
Nylân. De bebouwing komt deels buiten de bouwvlakken. Omdat het plan in 
strijd is met het bestemmingsplan wordt deze afwijkingsprocedure gevoerd. 
De afstand van de nieuwbouw tot de achtergevel van de voormalige woningen 
aan de Julianalaan is ongeveer 19 meter. Dit waren portieketagewoningen met 
balkons en een tuin voor de begane grond woning. De nokhoogte van deze 
duplexwoningen was 9 meter en de goothoogte 6 meter. De nieuwbouw is plat 
afgedekt en heeft ook een hoogte van 9 meter. Met deze hoogte en afstand is 
voldoende bezonning gewaarborgd voor de woningen aan de Julianalaan. De 
initiatiefnemer Elkien heeft op 8 oktober 2012 een bezonningsonderzoek 
laten uitvoeren. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd. Uit dit onderzoek 
blijkt dat schaduw ten opzichte van de oude situatie qua lengte tot de 
gevel niet veel groter wordt. Wel zal de duur van de schaduw langer zijn 
aangezien het bouwvolume ook groter wordt. Ten aanzien van inkijk in de 
tuinen is de nieuwbouw een duidelijke verandering ten opzichte van de 
huidige situatie. Het appartementengebouw in drie lagen is georiënteerd op 
de zuidzijde, maar wordt aan de noordzijde via galerijen ontsloten. De 
portiekwoningen aan de Julianalaan kijken uit op deze noordzijde.  Er is 
zicht mogelijk vanaf de galerij op de tuinen van de woningen aan de 
Julianalaan. In een stedelijke omgeving kunnen ontwikkelingen voorkomen 
waardoor de ruimtelijke situatie kan veranderen. Wij achten het van belang 
dat de kwalitatieve verbetering van het woningaanbod (het vervangen van 
duplexwoningen door appartementen met lift) op deze plek plaats kan vinden. 
Het daarvoor benodigde bouwvolume heeft een dusdanige bouwhoogte en afstand 



tot de bestaande bebouwing, dat wij dit plan in stedenbouwkundige zin 
aanvaardbaar vinden. De afname van de privacy in de  tuinen bij de 
portieketagewoningen is in onze ogen een acceptabele vermindering.  
De raad heeft op 17 december 2012 ingestemd met de herontwikkeling in de 
West-Indische buurt en heeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven. Het zelfde plan behoeft dus niet nogmaals aan de raad te worden 
voorgelegd. 

 
B. De verklaring van geen bedenkingen is door de gemeenteraad op 17 
december 2012 afgegeven in plaats van op 26 november 2012. Het is 
onduidelijk waarvoor de verklaring van geen bedenkingen werd afgegeven. 
Reactie: 
Per abuis is in de stukken melding gemaakt dat de gemeenteraad de 
verklaring van geen bedenkingen op 26 november heeft afgegeven. De juiste 
datum van afgifte is 17 december 2012. De raad heeft ingestemd met het plan 
voor de herontwikkeling en heeft hiervoor een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven. 

 
C. Er is geen melding gezien voor de sloop die uitgevoerd wordt door 
Bouwbedrijf Van Wijnen. In de ontwerp omgevingsvergunning wordt de laagbouw 
en de plaats van de duplexwoningen door elkaar heen gebruikt. Dit geeft een 
onduidelijk beeld. Gevraagd wordt om specifieker op fase 1 in te gaan.  
Reactie:  
Op 8 maart 2013 is een sloopmelding gedaan voor de sloop van 48 woningen. 
Deze sloopmelding maakt geen onderdeel uit van de ontwerp 
omgevingsvergunning. Uit de bij de aanvraag omgevingsvergunning geleverde 
tekeningen is duidelijk terug te halen waar de laagbouw en de 
duplexwoningen voorheen waren gesitueerd. De ontwerp omgevingsvergunning en 
de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing is specifiek gericht op fase 
1 van de herontwikkeling; de bouw van het appartementencomplex. 
 
D. Er wordt gesteld dat het karakter van de buurt behouden wordt. 
Reactie: 
Vanuit ruimtelijk oogpunt wordt het karakter van de buurt behouden. Bij de 
herontwikkeling is gekozen voor het voortbouwen op dezelfde 
stedenbouwkundige structuur waarbij het ruimtelijke onderscheid tussen de 
traditionele verkaveling van de West-Indische Buurt en de open 
stempelstructuur van ’t Nijlân in stand wordt gehouden. 
 
E. Veel van de huidige bewoners keren niet terug in het 
appartementencomplex. In verhouding worden de appartementen duurder en 
minder ruim dan nu het geval is. Daarbij zijn er al diverse 55+ woningen in 
de wijk. 
Reactie: 
De appartementen hebben twee slaapkamers en ene balkon of tuin. De 
prijsindicatie van Elkien van deze woningen is respectievelijk € 515,- en € 
550,- huur per maand voor nu in de West-Indische buurt woonachtige 
huishoudens. Voor helemaal nieuwe huurders worden de huren hoger maar 
beneden de huurtoeslaggrens. Alle woningen blijven huur. Kwalitatief zijn 
de woningen beter, onder andere omdat de woningen een energie A label 
hebben en de huidige woningen een D tot F label. Dat vertaalt zich ook in 
lagere energieprijzen en dus kosten voor de huurder. Het 
appartementencomplex is niet gericht op 55+ bewoners, ook andere bewoners 
zijn welkom. De woningen zijn wel zeer geschikt voor bewoners die woningen 
zoeken met lift of begane grond. Met alle zittende bewoners van de West-
Indische buurt, inclusief die van de boven-benedenwoningen, heeft Elkien 
gesprekken gevoerd over hun wensen ten aanzien van de verhuizing. Daarbij 
is met hen overlegd of zij terug wilden keren in de nieuwbouw of de 



voorkeur gaven aan een alternatief. Een deel van de huidige bewoners keert 
ook daadwerkelijk terug. Daarbij gaf een deel van de zittende wijkbewoners 
aan dat zij graag terug wilden komen als er bijvoorbeeld appartementen zou 
komen. 
 
F. De nieuwbouw is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. De inkijk in de 
tuinen van de portiekwoningen van de Julianalaan neemt toe. De ingangen via 
de galerij zitten dicht op de woningen aan de Julianalaan en het uitzicht 
van de portiekwoningen wordt aangetast.  
Reactie: 
Voor dit punt verwijzen wij u naar onze reactie onder A. van deze 
zienswijze. 
 
G. De rapporten van de Welstandscommissie zijn niet bij de 
ontwerpvergunning gevoegd. 
Reactie 
De welstandscommissie geeft advies over bouwplannen. Welstandsadviezen 
maken geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Ze zijn uiteraard wel 
in te zien op het stadskantoor. 
 
H.  Er worden vragen gesteld met betrekking tot het parkeren en het 
wegverkeersgeluid. 
Reactie: 
Het plan voldoet aan de door de gemeente gehanteerde parkeernormen. Het 
parkeren zal dan ook geen problemen opleveren. Er is rekening gehouden met 
de reconstructie van de Julianalaan. Bij de berekening is gebruik gemaakt 
van de standaard verkeersmodellen met de actuele gegevens en de 
verkeersprognose over 10 jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
zwaar verkeer, middelzwaar verkeer en lichtverkeer. Vanwege het verkeer op 
de Julianalaan wordt een hogere waarde vastgesteld. De andere straten 
liggen in een 30 km zone. Hierbij wordt dan ook uitgegaan van de maximaal 
toegestane snelheid van 30 km per uur.    
 
I. Er worden vragen gesteld over de economische uitvoerbaarheid. 
Reactie:  
De gemeente richt in de plannen voor de West-Indische buurt alleen de 
openbare ruimte opnieuw in. Dit wordt betaald uit de ISV-3 middelen. Alle 
verdere kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer (Elkien). Wat 
betreft de herinrichting van de openbare ruimte maakt de gemeente altijd 
onderscheid tussen kosten voor bouwrijp maken (de ondergrondse kosten zoals 
bijv. voor riool) en de kosten voor woonrijp maken (de zogenaamde 
bovengrondse kosten, bijv. bomen, bestrating en groen). Dit is ook in de 
West Indische buurt het geval. Het gaat daarbij om zowel kosten voor de 
grond die al bezit is van de gemeente (bijv. de bestaande straten), als om 
nieuwe grond. Dat laatste is het geval in de West Indische buurt. Hier komt 
een extra stuk openbare ruimte op plekken waar nu nog woningen staan. In 
totaal gaat het om zo’n 2000 m2. Elkien draagt deze grond leeg, schoon en 
voor niets over aan de gemeente. In deze nieuwe openbare ruimte worden 
vooral nieuwe openbare parkeerplaatsen en groenveldjes aangelegd, waar 
ondergronds € 98.000,- (bouwrijp maken) en vooral bovengronds aanlegkosten 
mee gemoeid zijn. Het bouwplan is een particulier initiatief van Elkien. De 
gehele herinrichting van de West Indische buurt maakt onderdeel uit van de 
‘Meerjarige ontwikkeling programma’s’.  
 
 
 
 
 



Zienswijze 2, de heer R. Klokke van Steenwijk 
 
 
A. In de ontwerp-omgevingsvergunning en de publicatie van in de Huis aan 
Huis is sprake van 60 appartementen. Elkien spreekt in een brief van 25 
juni 2013 over 72 woningen. Dit is tegenstrijdig en verwarrend. Er wordt 
daarom verzocht om de termijn om zienswijzen in te dienen te verlengen.  
Reactie: 
De in de ontwerp-omgevingsvergunning en in de publicatie aangegeven aantal 
van 60 appartementen is het juiste aantal. Er is dan ook geen reden om de 
termijn voor zienswijzen te verlengen. 

 
B. Op dit moment loopt er nog een rechtszaak over de huuropzegging. Met de 
sloop en nieuwbouw zou moeten worden gewacht totdat de rechtbank hierover 
uitspraak zou hebben gedaan. 
Reactie: 
De civielrechtelijke kwestie met betrekking tot de huuropzegging maakt geen 
onderdeel uit van de procedure voor de omgevingsvergunning.  

  
C. In de stukken wordt geschreven over de verklaring van geen bedenkingen 
die op 26 november 2012 is afgegeven door de raad. In de raadsvergadering 
van 26 november 2012 is niet gesproken over de verklaring van geen 
bedenkingen. De verklaring is ook niet aanwezig bij de stukken. 
Reactie: 
Per abuis is in de stukken melding gemaakt dat de gemeenteraad de 
verklaring van geen bedenkingen op 26 november heeft afgegeven. De juiste 
datum van afgifte is 17 december 2012. De afgegeven verklaring van geen 
bedenkingen is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente 
Leeuwarden via de pagina www.leeuwarden.nl/inzage.  
 
D. In de stukken wordt geschreven dat de kosten volledig door de 
initiatiefnemer worden gedragen. Houdt dit dan in dat de kosten voor de 
sloop en het bouwrijp maken worden betaald door de initiatiefnemer en niet 
door de gemeente? 
Reactie: 
De kosten voor het bouwrijp maken worden inderdaad betaald door de 
initiatiefnemer. Voor een toelichting verwijzen wij u naar onze reactie 
onder punt I van zienswijze 1.  
 
E. Uit de stukken die ter inzage liggen blijkt niet of er toetsing heeft 
plaatsgevonden door de Provincie Fryslân en de Raad van State. Ook is er 
geen geluidsontheffing, een sloopvergunning en sloopmelding aanwezig. 
Reactie: 
De provincie Fryslân is een verplichte overlegpartner en heeft bericht 
ontvangen dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt. Daarbij heeft 
de Provincie Fryslân de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te 
dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De Raad van State is 
geen overlegpartner. De Raad van State is de hoogst algemene 
bestuursrechter en doet uitspraken in geschillen tussen burger en overheid.  
Een geluidsontheffing, sloopmelding en sloopvergunning maken geen onderdeel 
uit van de aanvraag omgevingsvergunning en liggen dan ook niet bij de 
ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.      

 
F. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Nylân. Het is niet wijds 
en ruim en met weinig groen. Het complex wordt hoger dan de toegestane 
bouwhoogte. Evenwijdig aan de flats van de Julianalaan rijst een bijna 
gesloten flatwand op van 9 meter. Voorgesteld wordt het plan te laten varen 



en er gewone woningen neer te zetten. Er worden suggesties gedaan voor een 
nieuw plan en de bouwwijze en een alternatief voor de kap van bomen. 
Reactie: 

 Het is juist dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan Nylân. 
Daarom wordt deze procedure gevoerd om het bouwplan mogelijk te maken. De 
aanvraag omgevingsvergunning kan enkel worden beoordeeld zoals deze is 
ingediend, daarom gaan wij niet op suggesties voor planaanpassingen. De 
constructietekeningen en berekeningen moeten nog worden aangeleverd. Deze 
gegevens zullen worden beoordeeld. Uit de beoordeling kan naar voren komen 
of er een procedure hogere waarde geluid omgeving nodig zijn. De te kappen 
bomen zijn geen monumentale of waardevolle bomen. Voor de kap is ook geen 
omgevingsvergunning voor het kappen vereist.  
 
 
Zienswijze 3, Vereniging platvorm een- en tweepersoonshuishoudens 
Leeuwarden 
 
A. Door de situering van het kleine flatblok krijgen de tuinen die behoren 
bij de laagste etage van het appartementengebouw aan de Julianalaan minder 
bezonning. Dit zal vooral in het voorjaar en najaar zijn. Dit geldt 
eveneens voor de balkons aan deze zijde van het gebouw. Doordat er minder 
bezonning zal zijn, zullen de stookkosten van deze appartementen ook hoger 
worden. 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar een deel van onze reactie onder A bij 
zienswijze 1. De nieuwe woningen zijn kwalitatief beter, onder andere omdat 
de woningen een energie A label hebben en de huidige woningen een D tot F 
label. Dat vertaalt zich in lagere energiekosten. 
 
B. De nieuwbouw is stedenbouwkundig niet aanvaardbaar. De inkijk in de 
tuinen van de portiekwoningen van de Julianalaan neemt toe. De ingangen via 
de galerij zitten dicht op de woningen aan de Julianalaan en het uitzicht 
van de portiekwoningen wordt aangetast. 
Reactie: 
Voor dit punt verwijzen wij u naar onze reactie onder A. van zienswijze 2. 
 
C. Er zijn twee versies van de ruimtelijke onderbouwing. Eén korte versie 
bij de ontwerp omgevingsvergunning en een langere versie die verstopt zit 
op de gemeentelijke website. 
Reactie: 
Wat wordt aangegeven als de langere versie is een bijlage die bij het 
raadsbesluit van 17 december 2012 hoort. Deze onderbouwing voor het 
raadsbesluit had betrekking op een bredere besluitvorming en staat los van 
de ruimtelijke onderbouwing die behoort bij de ontwerp omgevingsvergunning. 
 
D. In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesuggereerd dat tuinen bij 
portieketagewoningen per definitie kwalitatief minder zijn. 
Reactie: 
De tuinen bij de portiekwoningen behoren bij de appartementen op de begane 
grond. In de huidige situatie hebben de tuinen minder privacy omdat de 
bewoners van de hogere etages van dezelfde portiekwoningen in de tuin 
kunnen kijken. 
 
E. Er worden suggesties gedaan voor aanpassingen van het bouwplan. 
Daarnaast worden opmerkingen geplaatst over de verwarmingssystemen van de 
flats, de beglazing en het herhuisvesten van de huidige bewoners. 
Reactie: 



De aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst zoals deze is ingediend; 
inclusief de verwarmingssystemen en beglazing. Voor het herhuisvesten van 
de huidige bewoners verwijzen wij u naar onze reactie onder E van 
zienswijze 1. 
 
F. In de stukken wordt geschreven over de verklaring van geen bedenkingen 
die op 26 november 2012 is afgegeven door de raad. Er is op 26 november 
2012 geen verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder punt C van zienswijze 2. 
 
G. Er wordt om een nadere toelichting gevraagd over de economische 
uitvoerbaarheid. 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder punt I van zienswijze 1. 
 
H. De sloop is onrechtmatig. Voor de sloop is geen verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven. Daarnaast worden er nog enkele opmerkingen over de 
sloop gemaakt. 
Reactie: 
Voor de sloop is geen verklaring van geen bedenkingen vereist. Daarnaast 
maakt de sloop geen onderdeel uit van de procedure van de 
omgevingsvergunning. 
 
Zienswijze 4, de heer F. Kaak, Sabastraat 17 te Leeuwarden 
 
A. De Sabastraat laagbouw krijgt een flat tegenover zich. De flat wordt een 
verdieping hoger en het platte dak zal eerder de zon ontnemen. 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder punt A van zienswijze 1. 
 
B. De toekomstige bewoners van de flat hebben zicht op de huiskamer. 
Hierdoor zal de privacy worden aangetast. 
Reactie: 
In de oude situatie waren duplexwoningen tegenover de woning aan de 
Sabastraat 17 gesitueerd. In de nieuwe situatie komt er tegenover de 
Sabastraat 17 een parkeerterrein. De afstand tot de dichtstbijzijnde 
bebouwing wordt groter waardoor de privacy ten opzichte van de oude 
situatie niet zal verslechteren.  
 
C. Het parkeerterrein geeft overlast van op en afrijdende auto’s van 60 
bewoners. 
Reactie:  
Tegenover de Sabastraat 17 komt een parkeerterrein met 32 parkeerplekken. 
Op voorhand is niet te zeggen of dit overlast zal opleveren.  
 
D. De woning komt dichterbij dan nu het geval is waardoor ook de tuinen 
verdwijnen.  
Reactie: 
In de oude situatie waren duplexwoningen tegenover de woning aan de 
Sabastraat 17 gesitueerd. In de nieuwe situatie komt er tegenover de 
Sabastraat 17 een parkeerterrein. Ten opzichte van de oude situatie wordt 
de afstand tot dichtstbijzijnde bebouwing juist groter. Aan de rand van het 
parkeerterrein komen nieuwe bomen en groen.  
 
 
Zienswijze 5, de heer W. Loef, Surinamestraat 1c te Leeuwarden 
 



A. Er komt minder zon aan de balkonzijde waardoor ook de stookkosten in de 
winter hoger zullen zijn. 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder punt A van zienswijze 3. 
 
B. Omdat er recht tegenover een balkon wordt geplaatst, zal de privacy 
dalen. Hierdoor zal het woongenot ernstige hinder van ondervinden. 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder punt A van zienswijze 2. 
 
C. De waarde van de woning van de heer Loef zal in waarde dalen. 
Reactie: 
Indien de waarde van de woning door het project zal dalen, kan er een 
verzoek om planschade worden ingediend. 
 
Zienswijze 6, mevrouw J. Palsma, Julianalaan 91 te Leeuwarden 
 
A. De nieuwe appartementen zullen leiden tot afname van het woongenot, 
toename van overlast, minder lichtinval en zon in de woning en tuin. 
Daarnaast zal de privacy in de woning en tuin gigantisch afnemen. 
Reactie: 
De afstand van de nieuwbouw tot de achtergevel van de voormalige woningen 
aan de Julianalaan is ongeveer 19 meter. Dit waren portieketagewoningen met 
balkons en een tuin voor de begane grond woning. De nokhoogte van deze 
duplexwoningen was 9 meter en de goothoogte 6 meter. De nieuwbouw is plat 
afgedekt en heeft ook een hoogte van 9 meter. Met deze hoogte en afstand is 
voldoende bezonning gewaarborgd voor de woningen aan de Julianalaan. De 
initiatiefnemer heeft op 8 oktober 2012 een bezonningsonderzoek laten 
uitvoeren. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd. Uit dit onderzoek 
blijkt dat schaduw ten opzichte van de oude situatie qua lengte tot de 
gevel niet veel groter wordt. Wel zal de duur van de schaduw langer zijn 
aangezien het bouwvolume ook groter wordt. Ten aanzien van inkijk in de 
tuinen is de nieuwbouw een duidelijke verandering ten opzichte van de 
huidige situatie. Het appartementengebouw in drie lagen is georiënteerd op 
de zuidzijde, maar wordt aan de noordzijde via galerijen ontsloten. De 
portiekwoningen aan de Julianalaan kijken uit op deze noordzijde.  Er is 
zicht mogelijk vanaf de galerij op de tuinen van de woningen aan de 
Julianalaan. In een stedelijke omgeving kunnen ontwikkelingen voorkomen 
waardoor de ruimtelijke situatie kan veranderen. Wij achten het van belang 
dat de kwalitatieve verbetering van het woningaanbod (het vervangen van 
duplexwoningen door appartementen met lift) op deze plek plaats kan vinden. 
Het daarvoor benodigde bouwvolume heeft een dusdanige bouwhoogte en afstand 
tot de bestaande bebouwing, dat wij dit plan in stedenbouwkundige zin 
aanvaardbaar vinden. De afname van de privacy in de tuinen bij de 
portieketagewoningen is in onze ogen een acceptabele vermindering.  
 
 
B. Er wordt gevraagd waarom vanuit stedenbouwkundig oogpunt is gekozen voor 
deze opzet en waarom het wenselijk is om aan de westzijde een duidelijke 
wand te maken. 
Reactie: 
Het voorliggende bouwplan is de uitkomst van een aantal programmatische 
eisen en stedenbouwkundige wensen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is de 
wens om zowel aan de Surinamestraat als aan de Sabastraat een 
bebouwingswand te realiseren, in de geest van de voormalige dubbele rij 
duplex woningen. Vanuit het gewenste woningtype (appartementen met lift) is 
de meest optimale opzet een gebouw in drie lagen met één centraal stijgpunt 
(lift en trappenhuis). Omdat ook de ruimte tussen de Surinamestraat en de 



Sabastraat niet ruim is en er voldoende parkeerruimte nodig is op eigen 
erf, is voor de opzet van twee ‘haken’ gekozen. Er is zowel langs de 
Surinamestraat als de Sabastraat een bebouwingswand die in het midden met 
elkaar verbonden zijn door het centrale stijgpunt. Aan beide zijden komen 
een tweetal parkeerpleintjes.   
 
C. Uit de motivering blijkt niet waarom de gemeente instemt met dit 
bouwplan. Er wordt gevraagd of er alternatieven zijn onderzocht. Daarnaast 
worden er suggesties voor alternatieven gegeven. 
Reactie: 
Zoals bij B gesteld is een zo optimaal mogelijk plan ontworpen. Het plan is 
in stedenbouwkundige zin aanvaardbaar. Hiervoor verwijzen wij u naar de 
ruimtelijke onderbouwing behorende bij de ontwerp omgevingsvergunning. 
Daarbij kan het plan enkel worden beoordeeld zoals het is ingediend.  
 
D. De gemeente acht de afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw 
redelijk. Gevraagd wordt waaruit dit blijkt.  
Reactie:  
Voor onze reactie verwijzen wij u naar punt A van deze zienswijze. 
 
 
E. Er wordt gesteld dat de nieuwbouw geen gevolgen heeft voor de ecologie.  
Reactie:  
Door Altenburg & Wymenga is een ecologische beoordeling voor het plangebied 
uitgevoerd. Uit de ecologische beoordeling volgt de conclusie dat de 
beoogde herinrichting van het plangebied geen conflicten oplevert met de 
wet- en regelgeving ten aanzien gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet, 
Ecologische Hoofdstructuur en overige regelgeving ten aanzien van 
gebiedsbescherming. De ecologische beoordeling is als bijlage opgenomen.  
 
 
 






































