
Datum aanvraag: 19 december 2012 Aanvraagnummer: 668169 Pagina 1 van 2

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 668169

Aanvraagnaam 60 appartementen Nijlan Leeuwarden

Uw referentiecode 1016

Ingediend op 19-12-2012

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Nieuwbouw woongebouw met 60 appartementen.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Constructiegegevens en berekeningen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

Faxnummer: 058 - 2153949

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

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

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2012.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 010385720000

Statutaire naam Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

Handelsnaam Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters B.A.

Voorvoegsels -

Achternaam Zandberg

Functie Adjunct directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8401BL

Huisnummer 42

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Badweg

Woonplaats Gorredijk

4 Correspondentieadres

Postbus 83

Postcode 8400AB

Plaats Gorredijk

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0513467666

Faxnummer -

E-mailadres b.zandberg@vanwijnen.nl
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Formulierversie
2012.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 010658520000

Statutaire naam TWA architecten

Handelsnaam TWA architecten

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters E

Voorvoegsels -

Achternaam de Vries

Functie Bouwkundig Tekenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9112HL

Huisnummer 26

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Bourboomweg

Woonplaats BURDAARD

4 Correspondentieadres

Adres Bourboomweg 26

9112HL BURDAARD

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0519241550

Faxnummer -

E-mailadres devries@TWA-architecten.nl
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Huizum

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 3847

Bouwplannaam 60 appartementen Nijlan

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

Specificatie locatie Locatie ligt tussen Surinamestraat, Sabastraat en
Curacaostraat, zoals aangegeven op situatietekening.

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

Uw belang bij deze aanvraag Ontwikkelaar
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Formulierversie
2012.02 Bouwen

Woning bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Woongebouw met 60 appartementen.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

6736

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

21010
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2235

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

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

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

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

5761

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

3237

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

60

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

12 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
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels zie bijlage zie bijlage

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bijlage materiaal- en kleurenlijst.

13 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Nieuwe in- uitritten maken voor de parkeerterreinen binnen
het plan.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Een in- uitrit naar parkeerterrein aan Surinamestraat en
twee in- en uitrit naar parkeerterreinen aan Sabastraat.

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

Breedte ± 6 meter.

Welk materiaal wordt gebruikt? Bestratingsmateriaal als parkeerterrein en aansluiting op
openbare bestrating.

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

Welke obstakel(s) zijn aanwezig? Boom
Lantaarnpaal
Nutsvoorziening
Anders

Beschrijf het obstakel dat het
aanleggen of gebruiken van de in-
of uitrit in de weg staat.

Onbekend.
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Machtiging_omgeving-
svergunning_pdf

Machtiging_omg-
evingsvergunning.pdf

Anders 19-12-2012 In
behandeling

Materiaal_kleurenst-
aat_pdf

Materiaal_kleurenst-
aat.pdf

Welstand
Anders

19-12-2012 In
behandeling

Toetsrapport_Bouwbe-
sluit_2012_pdf

Toetsrapport_B-
ouwbesluit_2012-.pdf

Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

19-12-2012 In
behandeling

Overzicht_oppervlak-
ten_pdf

Overzicht_oppervlak-
ten.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_A_bn-
r_1_pdf

Rekenblad_type-
_A_bnr_1.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_A_bn-
r_5_pdf

Rekenblad_type-
_A_bnr_5.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_B_bn-
r_6_26_pdf

Rekenblad_type-
_B_bnr_6_26.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_B_bn-
r_9_31_pdf

Rekenblad_type-
_B_bnr_9_31.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_B_bn-
r_14_36_pdf

Rekenblad_type-
_B_bnr_14_36.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_C_bn-
r_8_28_50_pdf

Rekenblad_type-
_C_bnr_8_28_50.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_D_bn-
r_13_35_57_pdf

Rekenblad_type-
_D_bnr_13_-
35_57-.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_E_bn-
_12_34_pdf

Rekenblad_type-
_E_bn_12_34.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_E_bn-
r_30_pdf

Rekenblad_type-
_E_bnr_30.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_F_bn-
r_16_38_60_pdf

Rekenblad_type-
_F_bnr_16_-
38_60-.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_G_bn-
r_18_pdf

Rekenblad_type-
_G_bnr_18.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_Gacc-
ent_bnr_40_pdf

Rekenblad_type-
_Gaccent_b-
nr_40-.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_H_bn-
r_17_39_pdf

Rekenblad_type-
_H_bnr_17_39.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Rekenblad_type_I_bn-
r_24_46_pdf

Rekenblad_type-
_I_bnr_24_46.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_J_bn-
r_25_pdf

Rekenblad_type-
_J_bnr_25.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_Jacc-
ent_bnr_47_pdf

Rekenblad_type-
_Jaccent_bnr_47-.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Rekenblad_type_K_bn-
r_29_51_pdf

Rekenblad_type-
_K_bnr_29_51.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

toetsing_veilig_onderhou-
d_2012_pdf

formulier_toetsings-
kader_veilig_on-
derhoud_2012.pdf

Overige gegevens
veiligheid
Bouwveiligheidsplan

19-12-2012 In
behandeling

D00ba_Situatie_PDF D00ba_Situatie-.PDF Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

19-12-2012 In
behandeling

D01ba_Begane_g-
rond_PDF

D01ba_Begane_g-
rond.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

D02ba_1e_Verdieping-
_PDF

D02ba_1e_Verdi-
eping-.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

D03ba_2e_Verdieping-
_PDF

D03ba_2e_Verdi-
eping-.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

D04ba_Dakoverz-
icht_PDF

D04ba_Dakoverz-
icht.PDF

Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

D05ba_Doorsnede_A-A-
_B-B_C-C_PDF

D05ba_Doorsned-
e_A-A_B-B_C-C.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

D06ba_Doorsnede_D-D-
_E-E_PDF

D06ba_Doorsned-
e_D-D_E-E.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling

D07ba_Gevelaanzicht-
en_BLOK_A_PDF

D07ba_Gevelaan-
zichten_BL-
OK_A.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

19-12-2012 In
behandeling

D08ba_Gevelaanzicht-
en_BLOK_B_PDF

D08ba_Gevelaan-
zichten_BL-
OK_B.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

19-12-2012 In
behandeling

D09ba_Gevelaanzicht-
en_BLOK_C_PDF

D09ba_Gevelaan-
zichten_BL-
OK_C.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

19-12-2012 In
behandeling

D10ba_Totaalgevel_S-
urinamestraat_PDF

D10ba_Totaalge-
vel_Surinamestr-
aat.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

19-12-2012 In
behandeling

D11ba_Totaalgevel_S-
abasstraat_PDF

D11ba_Totaalge-
vel_Sabasstraat-.PDF

Bestemmingsplan,
beheersverordening

19-12-2012 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

D15ba_Details_PDF D15ba_Details.PDF Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2012 In
behandeling

D20ba_Brandcomparti-
menten_bgg_PDF

D20ba_Brandcom-
partimenten_beg-
ane_grond.PDF

Overige gegevens
veiligheid

19-12-2012 In
behandeling

D21ba_Brandcomparti-
menten_1e_verd_PDF

D21ba_Brandcom-
partimenten_1e_-
verdieping-.PDF

Overige gegevens
veiligheid

19-12-2012 In
behandeling

D22ba_Brandcomparti-
menten_2e_verd_PDF

D22ba_Brandcom-
partimenten_2e_-
verdieping-.PDF

Overige gegevens
veiligheid

19-12-2012 In
behandeling

D23ba_Gebruiksopper-
vlak_begane_grond_PDF

D23ba_Gebruiks-
oppervlak_began-
e_grond.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D24ba_Gebruiksopper-
vlak_1e_verd_PDF

D24ba_Gebruiks-
oppervlak_1e_ve-
rdieping.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D25ba_Gebruiksopper-
vlak_2e_verd_PDF

D25ba_Gebruiks-
oppervlak_2e_ve-
rdieping.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D26ba_Verblijfsgebi-
ed_begane_grond_PDF

D26ba_Verblijf-
sgebied_begane_-
grond-.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D27ba_Verblijfsgebi-
ed_1e_verdieping_PDF

D27ba_Verblijfsgebi-
ed_1e_verdiepin-
g.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D28ba_Verblijfsgebi-
ed_2e_verdieping_PDF

D28ba_Verblijfsgebi-
ed_2e_verdiepin-
g.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D29ba_Ventilatie_be-
gane_grond_PDF

D29ba_Ventilatie_be-
gane_grond-.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D30ba_Ventilatie_1e-
_verdieping_PDF

D30ba_Ventilatie_1e-
_verdieping.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D31ba_Ventilatie_2e-
_verdieping_PDF

D31ba_Ventilatie_2e-
_verdieping.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D32ba_Riolering_beg-
ane_grond_PDF

D32ba_Riolerin-
g_begane_grond.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D33ba_Riolering_1e_-
verdieping_PDF

D33ba_Riolerin-
g_1e_verdi-
eping-.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D34ba_Riolering_2e_-
verdieping_PDF

D34ba_Riolerin-
g_2e_verdi-
eping-.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D35ba_Daglicht_bega-
ne_grond_PDF

D35ba_Daglicht-
_begane_grond.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D36ba_Daglicht_1e_v-
erdieping_PDF

D36ba_Daglicht-
_1e_verdieping.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

D37ba_Daglicht_2e_v-
erdieping_PDF

D37ba_Daglicht-
_2e_verdieping.PDF

Anders 19-12-2012 In
behandeling

DEST2230_PDF DEST2230.PDF Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2012 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Interne geluidwering en
galm

211136b05_brie-
f_IGW_galm_1712-
12.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2012 In
behandeling

Toetsing bouwbesluit
2012

211136n01_Bouw-
besluit_2012_17-
1212.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2012 In
behandeling

Brandoverslag 211136n02_Bran-
doverslag_17121-
2.pdf

Anders 19-12-2012 In
behandeling

Onderzoek geluidbelastin-
g, geluidwering

211136n03_gelb-
el_GWG.pdf

Gezondheid 19-12-2012 In
behandeling

Legenda brandveiligheid 211136t02_Lege-
nda_DO_171212.pdf

Anders 19-12-2012 In
behandeling

Tekeningenlijst Tekeningenlijst_TWA-
_17122012.pdf

Anders 19-12-2012 In
behandeling
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Formulierversie
2012.02 Kosten

Bouwen
Woning bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

6500000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

6500000
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GEWIJZIGD

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Leeuwarden
Sectie: Huizum, sectie A
Perceelnummer: 3847

Bron onderlegger:
DWG omgeving vanuit VO fase
(aangeleverd door opdrachtgever)

Toegangspaden en terrasen: betontegels 300x300x45
Parkeerterrein: betonnen straatsteen, dikformaat (keperverband)
Haag: beukenhaag, hoogte ca. 750mm
Fietsenrek: twee maal Velopa fietsenrek bij entree t.b.v. 8 fietsen

Voor terreininrichting en maatvoering zie blad D01ba (begane grond)
Voor riolering begane grond zie schematekening D32ba (riolering)

Ju
lia

na
la

an

hoofdtoegang

- 4 extra parkeerplaatsen (bestaande trafo wordt verplaatst);
- terreinriolering gewijzigd vlg. voorstel gemeente (zie tek. D32ba);
- gras op plekken vervangen door bodembedekkers.
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Overig:
* De toe te passen beglazing, kierdichting en type ventilatieroosters
 volgens opgave adviesbureau Landstra:
 - notitie 211136n03, 17 december 2012, onderzoek geluidsbelasting
    en geluidwering gevel;
 - notitie 211136n04, februari 2013, brandoverslag.
* Alle conform NEN 5087 bereikbare kozijnen, ramen en
 deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.
* NEN 3569 letselwerende beglazing is van toepassing
* Zonwering dmv screens op alle gevels met uitzondering
 van de noordgevel (verwijzing naar EPC berekening)

Renvooi:

ventilatieroosters, type vlg. adviesbureau Landstra:
notitie 211136n03, 17 december 2012, onderzoek geluidsbelasting
en geluidwering gevel.

glasvlak 30 minuten brandwerend (tweezijdig)

opening voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5087)

deuren zijn te openen zonder gebruik te maken van losse
hulpmiddelen, bijvoorbeeld sleutels.

dummy-paneel (esthetisch i.vm. ventilatieroosters in naastgelegen kozijn)

2

d.

Straatgevel NW

Straatgevel ZW Kopgevel ZO

Galerijgevel NO
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Overig:
* De toe te passen beglazing, kierdichting en type ventilatieroosters
 volgens opgave adviesbureau Landstra:
 - notitie 211136n03, 17 december 2012, onderzoek geluidsbelasting
    en geluidwering gevel;
 - notitie 211136n04, februari 2013, brandoverslag.
* Alle conform NEN 5087 bereikbare kozijnen, ramen en
 deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.
* NEN 3569 letselwerende beglazing is van toepassing
* Zonwering dmv screens op alle gevels met uitzondering
 van de noordgevel (verwijzing naar EPC berekening)

Renvooi:

ventilatieroosters, type vlg. adviesbureau Landstra:
notitie 211136n03, 17 december 2012, onderzoek geluidsbelasting
en geluidwering gevel.

glasvlak 30 minuten brandwerend (tweezijdig)

opening voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5087)

deuren zijn te openen zonder gebruik te maken van losse
hulpmiddelen, bijvoorbeeld sleutels.

dummy-paneel (esthetisch i.vm. ventilatieroosters in naastgelegen kozijn)

2

d.

Straatgevel ZO

Kopgevel NO

Galerijgevel NW

Kopgevel ZW

ko
zi

jn
 1e

 v
er

di
ep

in
g

ve
rg

ro
ot

'k
ni

p'
 b

ou
w

bl
ok

ke
n 

dm
v

ve
rd

ie
pt

 d
on

ke
r m

et
se

lw
er

k

'k
ni

p'
 b

ou
w

bl
ok

ke
n 

dm
v

ve
rd

ie
pt

 d
on

ke
r m

et
se

lw
er

k



werk   60 Appartementen Nijlân Leeuwarden
opdrachtgever   Van Wijnen projectontw. Noord
werknummer   1016

getekend
laatst gewijzigd
schaal

Bauke Tuinstra
Doeke van Wieren

Bourboomweg 26
9112 HL Burdaard

T 0519 241550
F 0519 241559

E  info@TWA-architecten.nl
W  www.TWA-archtecten.nl

bladnr.

D09ba
onderwerp

Gevelaanzichten
BLOK C

12.12.2012
24.05.2013

#Schaal

12.12.2012

#Schaal
24.05.2013

printdatum   vrijdag 24 mei 2013
filenaam   ANW model AC16.pln

1:100

8 9 10 11

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

gevel voorzien van handmatige zonwering

0
Begane grond

3.000
1e verdieping

6.000
2e verdieping

9.000
Dak

22

22

2

2

2

2

2

2

2

2

B A

0
Begane grond

3.000
1e verdieping

6.000
2e verdieping

9.000
Dak

11 10 9 8

gevel voorzien van handmatige zonwering

0
Begane grond

3.000
1e verdieping

6.000
2e verdieping

9.000
Dak

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

v.

A B

gevel voorzien van handmatige zonwering

0
Begane grond

3.000
1e verdieping

6.000
2e verdieping

9.000
Dak

22 2

22 2

2

2

v.

v.

v.

v.

v.

v.

d.

d.

d.

v.

$

Overig:
* De toe te passen beglazing, kierdichting en type ventilatieroosters
 volgens opgave adviesbureau Landstra:
 - notitie 211136n03, 17 december 2012, onderzoek geluidsbelasting
    en geluidwering gevel;
 - notitie 211136n04, februari 2013, brandoverslag.
* Alle conform NEN 5087 bereikbare kozijnen, ramen en
 deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.
* NEN 3569 letselwerende beglazing is van toepassing
* Zonwering dmv screens op alle gevels met uitzondering
 van de noordgevel (verwijzing naar EPC berekening)

Renvooi:

ventilatieroosters, type vlg. adviesbureau Landstra:
notitie 211136n03, 17 december 2012, onderzoek geluidsbelasting
en geluidwering gevel.

glasvlak 30 minuten brandwerend (tweezijdig)

opening voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5087)

deuren zijn te openen zonder gebruik te maken van losse
hulpmiddelen, bijvoorbeeld sleutels.

dummy-paneel (esthetisch i.vm. ventilatieroosters in naastgelegen kozijn)
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Straatgevel ZW Kopgevel ZO

Galerijgevel NO Kopgevel NW
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datum 23-4-2013
dossiercode    20130423-2-6860

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Nieuwbouw appartementencomplex Surinamestraat
gemeente: Leeuwarden

Gegevens plan

Nieuwbouw appartementencomplex Surimamestraat Leeuwarden

oppervlak: 5576 m2
adres: Surinamestraat Leeuwarden,
kadastraal adres: Gemeente Huizum, sectie A, nummer 3847
tekening meegestuurd: survey_attachments/1807_668169_1355496754678_D01ba_Begane_grond - kopie.pdf

opmerkingen: Een gedeelte van het nieuw te bouwen complex komt buiten het bestaande bouwblok te liggen

Gegevens aanvrager

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

Gegevens gemeente

gemeente: Leeuwarden
contactpersoon: Johanna 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: nee

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

Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlakte water?



Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2?
Antwoord: nee

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?
Antwoord: onbekend

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?
Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?
Antwoord: nee

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Korte procedure

De WaterToets 2012



datum 23-4-2013
dossiercode    20130423-2-6860

Project: Nieuwbouw appartementencomplex Surinamestraat
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Johanna Wijmenga
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

 

Geachte heer/mevrouw Johanna Wijmenga,

Voor het plan Nieuwbouw appartementencomplex Surinamestraat heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt
u in het onderstaande standaard wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt opnemen. U hoeft dan
verder geen contact met ons op te nemen. 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 Fryslan afgerond.

Met vriendelijke groet,

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

 

Wateradvies korte procedure

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Nieuwbouw appartementencomplex Surinamestraat via
de Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de
waterhuishouding en de afvalwaterketen dat kan worden volstaan met een standaard wateradvies.

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten
schoon te houden. Het is een standaard advies dat voor alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat
niet alle punten gelden voor het plan Nieuwbouw appartementencomplex Surinamestraat.

Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op onverhard
oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast
geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang het
regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de bestrating en bestraat niet het hele perceel
maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting.

Regenwater niet op het riool lozen



Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet
onnodig belast met schoon regenwater. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een sloot dicht bij het perceel ligt.

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding

Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. Voorkom
watervervuiling door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een
belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te
gebruiken.

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater

Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het
grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt grondwateroverlast voorkomen.

Vergunningen die bij het waterschap moeten worden aangevraagd

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van het waterschap nodig of moet een melding worden
gedaan. Voorbeelden zijn
- het onttrekken en/of lozen van grondwater (bijvoorbeeld bronneringen),
- het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater,
- het toepassen van grond in een watergang,
- het graven of dempen van sloten,
- de aanleg van dammen of duikers.
Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterwet.

Koude- en warmteopslag

Als sprake is van koude- en warmteopslag in de bodem wijzen wij u er op dat u hiervoor contact op dient te nemen met de
provincie Fryslân. Een contactpersoon vindt u op www.wetterskipfryslan.nl bij het digitaal loket onder het kopje watertoets.

De WaterToets 2012
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Foto's 1 &2. Impressie van het plangebied (foto's A&W september 2013). 



  3 

 

1. Inleiding 

Elkien heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in verband met de 

nieuwbouw van 60 appartementen op de locatie 'Surinamestraat' te Leeuwarden, gelegen aan 

de Surinamestraat, Sabastraat en Curaçaostraat. In dit kader is ecologisch onderzoek vereist 

om te bepalen hoe de plannen zich verhouden tot de ecologische wet- en regelgeving. Elkien 

heeft Altenburg & Wymenga opdracht gegeven om dit ecologisch onderzoek uit te voeren. Dit 

onderzoek heeft betrekking op de huidige situatie van het plangebied waarbij de aanwezige 

bebouwing is gesloopt en het terrein bouwrijp is gemaakt. 

 

Het doel van het onderzoek is een ecologische quickscan, waarin de effecten van de plannen 

worden beoordeeld in het kader van de vigerende natuurwetgeving. Dit betreft de 

Natuurbeschermingswet, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ecologische 

Hoofdstructuur) en de Flora- en faunawet. Indien van toepassing, worden aanbevelingen 

gedaan voor mitigatie en eventueel aanvullend onderzoek.  

 

In onderhavige notitie zijn de resultaten van het ecologisch onderzoek gepresenteerd. Het 

onderzoek naar de aanwezigheid van relevante natuurwaarden is gebaseerd op twee 

benaderingswijzen. Ten eerste zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, 

overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites) over de aanwezigheid van beschermde 

gebieden en soorten in en nabij het plangebied, onder andere de Ecologische Basiskaart van 

de gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011). Ten tweede is op 20 september 2013 

een oriënterend veldbezoek uitgevoerd, waarbij, gezien het seizoen, vooral is gelet op de kans 

op aanwezigheid van beschermde en/of kritische soorten.  

 

Altenburg & Wymenga presenteert in deze notitie de resultaten van een onafhankelijk 

ecologisch onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het 

onderhavige plan of een bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of 

cultuurhistorische waarden komen niet aan de orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen 

geen rechten worden ontleend. 
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2. Situatieschets en plannen 

Het plangebied ligt in de West-Indische buurt in de woonwijk Nijlân. Het betreft het gebied 

tussen de  Surinamestraat, Sabastraat en de noordzijde van de Curaçaostraat.  In de huidige 

situatie bestaat het gebied uit een braakliggend terrein en met een transformatorhuisje. Het 

terrein wordt omringd door hekwerk. Het terrein bevat geen opgaande begroeiing of permanent 

oppervlaktewater. De foto’s 1 t/m 3 geven een impressie van dit plangebied. 

 

Het herinrichtingsplan bestaat uit het realiseren van 60 appartementen.  

 

3. Gebiedsbescherming en beoordeling 

3.1 Voortoets: Natuurbeschermingswet 

De eerste stap in de beoordeling over een ingreep volgens de Natuurbeschermingswet is de 

Voortoets. Daarin wordt bepaald of er een kans is dat (significant) negatieve effecten optreden 

ten aanzien van de aangewezen natuurwaarden. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan 

vervolgonderzoek nodig zijn. 

 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebied is ‘Groote Wielen’, dat op ongeveer 5,7 km afstand ten noordoosten van het 

plangebied ligt. Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor een aantal habitattypen en soorten 

waarvoor in het aanwijzingsbesluit instandhoudingsdoelen zijn opgenomen. Overige Natura 

2000-gebieden liggen op aanzienlijk grotere afstanden en zijn daardoor niet relevant voor deze 

beoordeling. 

 

De beoogde werkzaamheden hebben nauwelijks uitstralende werking, zodat de aangewezen 

natuurwaarden die alleen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’ 

voorkomen, niet zullen worden beïnvloed. Voor de mobiele soorten waarvoor de Groote Wielen 

zijn aangewezen (waaronder Meervleermuis), hebben de huidige biotopen binnen het 

plangebied geen betekenis (zie ook Flora- en faunawet-beoordeling). Om die reden kan 

worden aangenomen dat ten aanzien van dergelijke soorten geen ecologische relaties bestaan 

tussen het plangebied en dit Natura 2000-gebied. Om deze redenen kunnen in en huidige 

situatie negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en hun aangewezen waarden worden 

uitgesloten. 

 

Conclusie 

Om bovenstaande redenen veroorzaakt de beoogde herinrichting geen kans op (significant) 

negatieve effecten ten aanzien van de aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-

gebied ‘Grote Wielen’ en overige Natura 2000-gebieden. Daardoor is geen vergunning volgens 

de Natuurbeschermingswet nodig en ontbreekt de noodzaak voor aanvullend onderzoek naar 

ecologische effecten op Natura 2000-gebieden en de aangewezen natuurwaarden daarvan. 

 

3.2 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook rust op het gebied 

geen bescherming op grond van overige wet- en regelgeving ten aanzien van natuurwaarden 
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(ganzenfoerageergebied, gebied van openheid en rust voor weidevogels, e.d.). Om deze reden 

veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de betreffende wet- en regelgeving. 

 

 

4. Soortbescherming en beoordeling 

Het is niet op voorhand uit te sluiten dat in het plangebied wettelijk beschermde soorten 

voorkomen. Hieronder is per soortgroep besproken welke wettelijk beschermde soorten 

mogelijk van het plangebied gebruikmaken. 

 

Naast de resultaten van het veldbezoek aan het plangebied, zijn gegevens ontleend van de 

Ecologische Basiskaart gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) en een aantal 

standaardwerken op het gebied van soortverspreiding (De Bruyne 2004, Kalkman 2004, 

Peeters et al. 2004, Timmermans et al. 2004, Bos et al. 2006, EIS et al. 2007, Bouwman et al. 

2008, Van Delft et. al. 2012, Melis 2012).  Daarnaast zijn enkele websites met 

verspreidingsgegevens geraadpleegd. 

 

4.1 Planten 

Uit de Ecologische Basiskaart van Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) blijkt dat in de 

omgeving van het plangebied de wettelijk beschermde plantensoort Ruig klokje voorkomt. Het 

plangebied bestaat uit kaal zand met her en der pioniersoorten als Paardenbloem en 

Ridderzuring. Gezien het ontbreken van geschikt biotoop worden geen wettelijk beschermde 

soorten binnen het plangebied verwacht. De uitvoering van de plannen veroorzaakt daarom 

geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van planten. 

 

4.2 Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische 

randvoorwaarden, zoals voortplantingswater voor wettelijk beschermde libellen en 

waardplanten voor dagvlinders, worden in het plangebied geen wettelijk beschermde 

ongewervelde diersoorten verwacht. Om deze reden veroorzaakt de uitvoering van de plannen 

geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van ongewervelde diersoorten. 

 

4.3 Vissen 

In het plangebied is geen permanent oppervlaktewater aanwezig. Om deze reden is geen 

leefgebied aanwezig van vissen en veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de 

Flora- en faunawet ten aanzien van vissen.  

 

4.4 Amfibieën 

In de directe omgeving van het plangebied komt alleen een aantal licht beschermde 

amfibieënsoorten voor, zoals Gewone pad, Bruine kikker, Meerkikker en Kleine 

watersalamander (Biezenaar & Miedema 2011, Van Delft et al. 2011). Het plangebied bevat 

geen oppervlaktewater dat geschikt is als voortplantingswater voor amfibieën. Door het 

ontbreken van begroeiing wordt het terrein in de huidige situatie tevens ongeschikt geacht als 

foerageergebied van licht beschermde amfibieënsoorten. Middelzwaar- of zwaar beschermde 

amfibieënsoorten worden hier tevens niet verwacht.  Voor een aantal van deze soorten bevat 

het plangebied geen geschikt biotoop. Voor Rugstreeppad geldt, dat deze niet in de nabije 

omgeving voorkomt en het plangebied binnen de bebouwde kom van Leeuwarden ligt 
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waardoor de kans verwaarloosbaar klein is dat deze soort het plangebied zelfstandig zal 

bereiken. Om deze redenen veroorzaken de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet 

ten aanzien van amfibieën.  

 

4.5 Reptielen 

Gezien de ligging binnen de bebouwde kom en de aard van de binnen het plangebied 

beschikbare biotopen, is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor reptielen. De 

aanwezigheid van wettelijk beschermde reptielsoorten kan op basis hiervan worden 

uitgesloten. Om deze reden zijn conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze 

soortgroep niet aan de orde. 

 

4.6 Vogels 

 

Broedvogels algemeen 

Gezien de afwezigheid van bomen, struiken en permanent oppervlaktewater is het plangebied 

zeer beperkt geschikt als broedgebied voor vogels. Mogelijk vormt het transformatorhuisje een 

geschikte broedlocatie voor soorten als Witte kwikstaart. Het braakliggend terrein kan dienst 

doen als broedlocatie van Scholekster. 

 

Bij werkzaamheden moet volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 

broedgevallen is niet toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook 

geen ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren is de 

meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen 

te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring 

tijdens de werkzaamheden. Er dient dan tevens te worden voorkomen dat tijdens 

werkzaamheden in het broedseizoen alsnog broedgevallen ontstaan die kunnen worden 

verstoord. Dit is mogelijk door geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan, door 

bijvoorbeeld snoeiafval niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch vogels tot broeden 

komen en door de werkzaamheden worden verstoord, dan ontstaat er een conflict met de 

Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt worden tot na de 

broedperiode van de betreffende soort(en). 

 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats bijvoorbeeld. Hun nesten en de 

functionele leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 

augustus 2009 geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, 

die indicatief is en niet uitputtend.  

 

Binnen en nabij het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen van 

dergelijke vogelsoorten. Bovendien bevat het plangebied in de huidige situatie geen geschikte 

broedplaatsen voor dergelijke soorten door het ontbreken van opgaande begroeiing, toegang 
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tot de bebouwing en geschikte schuilgelegenheid in de nabije omgeving. Gezien de huidige 

situatie van het plangebied heeft de herinrichting geen relevante invloed op de functionele 

leefomgeving van eventueel in de omgeving aanwezige nestplaatsen van vogelsoorten met 

jaarrond beschermde verblijfplaatsen.  

 

Samenvattend 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

vogels, mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt 

voorkomen. Hierboven is beschreven hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan.  

 

4.7 Vleermuizen 

Er zijn volgens de verspreidingsgegevens acht verschillende vleermuissoorten in de gemeente 

Leeuwarden waargenomen. Deze zijn: Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Laatvlieger, Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis, Meervleermuis en 

Gewone grootoorvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011, Melis 2012). Een aantal van deze 

soorten kan ook het plangebied gebruiken als deel van hun leefgebied. Voor vleermuizen zijn 

drie elementen van het leefgebied te onderscheiden die van groot belang zijn voor de 

functionaliteit ervan. Deze zijn: verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. Het 

plangebied kan ten aanzien van deze drie elementen van belang zijn voor verscheidene 

soorten. 

 

Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 

gebouwen en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, 

bomen, bunkers en kelders. In het plangebied bevat een elektriciteitshuisje. Dit bevat echter 

geen holten die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats van vleermuizen. Het plangebied bevat 

geen bomen. Om deze redenen kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in 

de huidige situatie worden uitgesloten.  

 

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen 

om zich te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, 

boomsingels en (oevers van) sloten en andere waterpartijen. Het plangebied bevat in de 

huidige situatie geen geschikte geleidingsstructuur die kan dienen als vliegroute. De geschikte 

geleidingsstructuren in de omgeving van het plangebied zijn reeds verlicht door 

straatverlichting. Er worden dan ook geen effecten verwacht op de functionaliteit van deze 

mogelijke vliegroutes onder invloed van de plannen. Om deze redenen veroorzaakt de 

beoogde inrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vliegroutes van 

vleermuizen.   

 

Foerageergebied 

Binnen het plangebied kan een aantal van de genoemde soorten geschikt foerageergebied 

vinden, zoals Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Dit zijn soorten 

die vaak foeragerend in stedelijke omgeving worden aangetroffen. Het plangebied maakt in de 

huidige situatie slechts een marginaal onderdeel uit van het foerageergebied. Belangrijkere 

foerageergebieden van vleermuizen worden met name verwacht in het waterrijke gebied ten 

zuiden van het plangebied. 
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De herinrichtingsplannen zullen tot gevolg hebben dat een deel van de marginale 

foerageergelegenheid zal verdwijnen. Dit zal niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit en 

kwantiteit van het foerageergebied van vleermuizen in dit deel van de stad dusdanig negatief 

worden beïnvloed dat dit effect zal hebben op de functionele leefomgeving van de betreffende 

soorten. Om deze reden veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de Flora- 

en faunawet ten aanzien van het foerageergebied van vleermuizen. 

 

Samenvattend.  

 Uitgaande van de huidige situatie van het plangebied, veroorzaakt de beoogde 

herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van verblijfplaatsen, 

vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen.  

 

4.8 Overige beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving komen zoogdiersoorten voor waarop verschillende beschermingsregimes van 

toepassing zijn (Biezenaar & Miedema 2011, Melis 2012). Hieronder is per 

beschermingsregime besproken welke zoogdiersoorten gebruik kunnen maken van het 

plangebied. 

 

Licht beschermde zoogdiersoorten 

Binnen het plangebied komen waarschijnlijk enkele licht beschermde zoogdiersoorten voor, 

zoals Egel en verschillende (spits)muizensoorten. Voor licht beschermde soorten geldt bij 

projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van het overtreden van 

enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De uitvoering van de plannen 

veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze licht 

beschermde zoogdieren. 

 

Middelzwaar en zwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied komen de middelzwaar beschermde Steenmarter en 

de zwaar beschermde Waterspitsmuis en Noordse Woelmuis voor. Voor de genoemde zwaar 

beschermde soorten is het plangebied ongeschikt door het ontbreken van geschikte biotopen.  

 

De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft zijn verspreidingsgebied de afgelopen 

tientallen jaren flink uitgebreid en schuwt daarbij menselijke omgeving niet. Het is niet op 

voorhand uit te sluiten dat het plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van deze soort in 

de vorm van foerageergebied. Door de uitvoering van de plannen wordt geen 

(noemenswaardige) afname van de kwaliteit en kwantiteit van het leefgebied van de 

Steenmarter verwacht. Om deze reden veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict 

met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soort.  

 

Samenvattend 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

overige zoogdiersoorten. 
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5. Conclusies 

De conclusies van deze ecologische beoordeling op basis van de situatie in september 2013 

zijn als volgt: 

 

Gebiedsbescherming 

 De beoogde inrichting veroorzaakt geen conflict met de ecologische wet- en regelgeving 

ten aanzien van gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet, Ecologische 

Hoofdstructuur en overige vormen van gebiedsbescherming met betrekking tot 

natuurwaarden). 

 

Soortbescherming 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 

van vogels, mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt 

voorkomen. Hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan, is beschreven in § 4.6.  

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 

van overige soorten. 
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Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woongebouw met 60 
appartementen Surinamestraat, Sabastraat en Curaçaostraat te Leeuwarden. 
  
Van 24 oktober 2013 tot en met 5 december 2013 ligt de verleende omgevingsvergunning 
ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 
een woongebouw met 60 appartementen aan de Surinamestraat, Sabastraat en 
Curaçaostraat te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 
  
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie A, 
nummer 3847. Het perceel wordt ingesloten door de Surinamestraat, Sabastraat en de 
Curaçaostraat.  
  
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de bouw van een woongebouw met 60 appartementen mogelijk gemaakt. 
  
Inzage  
De 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/web- 

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.05013PB01-VG01 
 

Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen 
bij de Rechtbank Leeuwarden (Sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U 
kunt alleen beroep instellen: 
 van 25 oktober 2013 tot en met 5 december 2013 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt 

ingediend 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden, Postbus 
1702, 8901 CA Leeuwarden. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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