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Jongh de, Chantal

Van: Remco Visser <RVisser1@wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2017 14:51
Aan: Tasma, Chris
CC: Jeannet Bijleveld
Onderwerp: Wateradvies Pakhuis Techum

Geachte heer Tasma, 
 
Op 15 februari 2017 is door u de digitale watertoets doorlopen voor het plan Pakhuis Techum. 
Op het plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing omdat het plangebied een regionale kering betreft
en aansluit op een hoofdwatergang.  
 
Wij gaan er van uit dat u de in deze e‐mail vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de verdere planvorming. Wij 
verwachten dat het advies wordt verwerkt in de waterparagraaf en waar nodig op de Verbeelding en in de Regels.
Uit  de waterparagraaf moet  duidelijk  blijken welke waterbelangen  van  toepassing  zijn  en  hoe  hier  in  het  plan
rekening mee is gehouden.  
 
U hebt aangegeven dat het uw plan niet past binnen de huidige bestemming vanwege een aangepaste bouwhoogte. 
Voor het vigerend bestemmingsplan  is een uitgebreide watertoetsprocedure doorlopen en zijn afspraken gemaakt
over de regionale kering en overige wateraspecten. Wij gaan er vanuit dat u de gemaakte afspraken overneemt, dan
wel daarnaar verwijst in het te herziene bestemmingsplan voor deze locatie.  
 
Vervolg 
Waterwet 
Voor alle activiteiten  in en nabij het watersysteem, waaronder het  lozen van afvalwater op het oppervlaktewater,
het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging  in het watersysteem, dient u een vergunning
aan  te vragen of een melding  te doen bij Wetterskip Fryslân. Op onze website  (www.wetterskipfryslan.nl)  treft u 
meer  informatie  aan  over  de  Waterwet  en  u  kunt  daar  onder  andere  ook  meldingsformulieren  en  het
aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding
kunt  u  ook  gelijktijdig  met  de  omgevingsvergunningaanvraag  indienen  via  het  omgevingsloket  online
(www.omgevingsloket.nl).  
 
Meer informatie 
Mocht  u  vragen  hebben  over  het  wateradvies  of  wilt  u  verder  overleggen  over  het  plan,  dan  kunt  u  contact
opnemen met  de  heer  R. Visser  van  ons waterschap. De  in  deze  e‐mail  genoemde  afdelingen  en  personen  zijn
telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Wetterskip Fryslân: 058‐292 22 22. 
 
 
Hoogachtend, 
 
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
 
 
 
drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen.  

 
Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2222 2 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden | www.wetterskipfryslan.nl  
 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
 

 



 

 

Verleende omgevingsvergunning realisatie acht ‘Pakhuysen’ 
Techum te Leeuwarden 

Van donderdag 29 juni 2017 tot en met donderdag 10 augustus 2017 ligt de verleende 
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de 
Wabo voor de realisatie van een achttal ‘Pakhuysen’ te Techum met bijbehorende 
stukken ter inzage. 

Plangebied 
Het plangebied bevindt zich op de hoek van It Tek en De Nije Daam te Techum 
(Leeuwarden). Het betreft de realisatie van een achttal grondgebonden woningen in 
pakhuisstijl. 

Ontwikkeling 
Op deze locatie in Techum is een minimale bouwhoogte van 20 meter vereist volgens 
het vigerende bestemmingsplan. Vier van de acht Pakhuysen hebben een hoogte van 
10,6 meter en vier stuks hebben een hoogte van 13,6 meter. Omdat het vigerende 
bestemmingsplan dit niet toestaat, is een omgevingsvergunning voor het handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening noodzakelijk. 

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 https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

Beroep 
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep 
instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 

 van 30 juni 2017 tot en met 10 augustus 2017; 
 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 Noord-
Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 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. 

 

 




