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Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijzen 8 woningen De Pakhuysen te Techum 
 
De aanvraag omgevingsvergunning ‘8 woningen De Pakhuysen te Techum’ heeft in de periode vanaf 
30 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 5 zienswijzen 
ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt de reactie hierop van 
het college.  
 
Zienswijze 1 
De heer J. Brans, It Bûthús 2 Leeuwarden 
 
De zienswijze richt zich alleen tegen de huizen aan de Nije Daam. 
 
A. Reclamant heeft destijds zijn huis gekocht in de wetenschap dat er een torenflat van ca. 20 

meter zou worden gebouwd op de hoek van de Nije Daam en It Tek. Daarop aansluitend zou 
een parkeergarage worden gebouwd. Reclamant zou op een blinde muur uitkijken. Hierover is 
hij geïnformeerd door de makelaar en dit stond aangegeven op de maquette van De 
Zuidlanden. 

 
Reactie: 
In het bestemmingsplan “de Zuidlanden, plandeel Techum” heeft de strook grond aan de Nije 
Daam, tussen It Tek en It Uleboerd, de bestemming ‘woongebied 1’ en de aanduiding ‘hoge 
bebouwing 20-30 meter’. Als uitwerking hiervan zijn plannen geweest voor een gebouw tussen de 20 
en 30 meter hoog aan de zijde van It Tek. Dit plan bleek niet haalbaar. Reclamant stelt dat hij op 
een blinde muur uit zou kijken. Ons is hiervan niets bekend. Er zijn geen uitgewerkte plannen 
gemaakt voor het beoogde appartementengebouw. 
Op de maquette waarna wordt verwezen is een illustratie opgenomen van een mogelijk gebouw op 
deze locatie. Voor alle woningen in een maquette, en dus ook deze, geldt dat het een voorbeeld 
betreft, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  
 
Conform het bestemmingsplan is bebouwing van de gehele strook mogelijk, met een hoogte tussen 
de 20 en 30 meter. De aangevraagde woningen hebben een hoogte van deels 13,6 meter en deels 
10,6 meter. De impact van de nieuwbouw op de bestaande woningen is dan ook aanzienlijk 
beperkter dan planologisch mogelijk is. Het bouwplan gaat verder uit van woningbouw, terwijl 
conform het huidige bestemmingsplan ook een café of restaurant is toegestaan. 
 
B. Er is sprake van een inbreuk op de privacy doordat de tuinen van de huizen aan de Nije Daam 

grenzen tot aan het Alddjip en de geplande groenstrook daardoor komt te vervallen. 
 
Reactie: 
De tuinen van enkele nieuwe woningen grenzen aan het Alddjip. Conform het huidige 
bestemmingsplan zijn in de hele strook woningen en tuinen toegestaan. Een tuin aan het Alddjip is 
dan ook niet strijdig met het bestemmingsplan. Ook in het oorspronkelijk plan van een 
appartementengebouw van 20 tot 30 meter hoog viel niet uit te sluiten dat tuinen aan de zijde van 
het Alddjip werden aangelegd. Ook een terras ten behoeve van een café of restaurant viel niet uit 
te sluiten. 
 
De beoogde woningen zijn lager dan het bestemmingsplan toelaat waardoor, naar onze mening, de 
privacy wordt verbeterd.  
 
C. Als er aan beide zijden van het alddjip boten worden aangelegd dan ontstaan er problemen 

met de doorvaart. 
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Reactie: 
Het Alddjip, ter hoogte van de beoogde bouwlocatie, heeft een breedte van ca. 10 meter. Als aan 
beide zijden van de vaart een boot wordt aangelegd dan is er een doorvaart van 4,50 meter 
gegarandeerd. Het zal in dit geval niet altijd mogelijk zijn om een tegenligger ter hoogte van deze 
aangemeerde boten te paseren. In dit geval dient één van de boten te wachten. De kans dat een 
dergelijke situatie voorkomt is relatief klein, aangezien het maar om een beperkte lengte gaat. 
 
D. Door het wegvallen van privacy aan de achterzijde van de woning is er sprake van 

waardevermindering van de woning. 
 
Reactie: 
Als reclamant van mening is dat de waarde van zijn woning is gedaald door deze planologische 
verandering dan heeft hij de mogelijkheid een verzoek om planschade in te dienen, nadat de 
aanvraag onherroepelijk is geworden. 
 
 
Zienswijze 2 
De heer R. Schaper, It Bûthús 4 Leeuwarden  
 
A. Reclamant heeft destijds zijn huis gekocht in de wetenschap dat er een 

appartementencomplex zou kunnen worden gebouwd tussen de Nije Daam en It Tek. De 
bebouwing zou een aflopende hoogte krijgen van ca. 20 meter aan de kant van It Tek, tot 
maximaal twee bouwlagen in de richting van It Uleboerd. Dit is gecommuniceerd door de 
makelaar en de gemeente Leeuwarden. Door deze wijziging wordt de woonsituatie ernstig 
aangetast. 

 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder A. 
 
B. Er is sprake van een inbreuk op de privacy. In de oorspronkelijke plannen zou reclamant 

uitkijken op een blinde muur, waarvoor een groenstrook zou komen. In de nieuwe plannen 
komen de achtertuinen van de woningen aan de Nije Daam tot aan het Alddjip. De tuinen 
worden hierdoor slechts gescheiden door het Alddjip, waardoor de nieuwe bewoners zicht 
hebben op de achtertuin en de woonkamer van reclamant. 

 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder A en B. 
 
C. In de nieuwe plannen hebben de woningen tegenover It Bûthús 4, een hoogte van 10,6 meter. 

Dit is een toename ten opzichte van de twee bouwlagen uit het oorspronkelijke plan. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder A. 
 
D. Als er aan beide zijden van het Alddjip boten worden aangelegd dan ontstaan er problemen 

met de doorvaart. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder C. 
 
E. Door het wegvallen van privacy aan de achterzijde van de woning is er sprake van 

waardevermindering van de woning. 
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Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder D. 
 
 
Zienswijze 3 
De heer A.J. Klooster, It Bûthús 6 Leeuwarden  
 
Het bezwaar richt zich alleen tegen de huizen aan de Nije Daam. 
 
A. Reclamant heeft destijds zijn huis gekocht in de wetenschap dat er een torenflat van ca. 20 

meter zou worden gebouwd op de hoek van de Nije Daam en It Tek. Daar op aansluitend zou 
een parkeergarage worden gebouwd. Uit de maquette, de brochures en bij navraag bij de 
makelaar bleek dat vanuit de woning It Bûthús 6 sprake was van vrij uitzicht. Dit is de reden 
geweest waarom reclamant destijds deze woning heeft gekocht.  

 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder A. 
 
B. Er is sprake van een inbreuk op de privacy doordat de tuinen van de huizen aan de Nije Daam 

grenzen tot aan het Alddjip. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder B. 
 
C. Als er aan beide zijden van het alddjip boten worden aangelegd dan ontstaan er problemen 

met de doorvaart. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder C. 
 
D. Door het wegvallen van privacy aan de achterzijde van de woning is er sprake van 

waardevermindering van de woning. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder D. 
 
 
Zienswijze 4 
De heer R. Bosscha en mevrouw L. van Genne, It Bûthús 8 Leeuwarden  
 
A. De pakhuysen die gebouwd gaan worden krijgen een parkeervoorziening in de bij de woning 

behorende kapschuur. Aangezien de woning en de kapschuur uit elkaar liggen, is het te 
verwachten dat de parkeervoorziening niet gebruikt gaat worden. Gevolg is dat de bewoners 
aan de weg parkeren in een groenstrook, waardoor er op de weg minder plaats is voor fietsers. 
Wat gaat de gemeente doen om de veiligheid te garanderen. 

 
Reactie: 
De woningen 1, 2 en 3 aan It Tek en de woningen 6 en 7 aan de Nije Daam krijgen een 
parkeervoorziening aan de Nije Daam. De bewoners van deze woningen worden geacht hiervan 
gebruik te maken. Ook in het openbare gebied worden verschillende parkeerplaatsen aangelegd, 
zodat deze bewoners ook hier gebruik van kunnen maken. De wijze van parkeren heeft geen 
negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Op dit moment wordt de omliggende 
verkeersinfrastructuur in detail uitgewerkt. Daarbij zal de verkeersveiligheid een belangrijk 
aandachtspunt zijn. Tevens wordt hiermee voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. 
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B. Als er aan beide zijden van het alddjip boten worden aangelegd dan ontstaan er problemen 

met de doorvaart. Er is niet genoeg ruimte. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder C. 
 
C. De kapschuren zullen gebouwd worden op een gebied dat oorspronkelijk niet bebouwd zou 

worden. Er is niets te vinden over het uiterlijk van deze kapschuren. Naast het nut van deze 
kapschuren vraagt reclamant zich af in hoeverre het zicht en de privacy beinvloed wordt, 
doordat er geen informatie beschikbaar is. 

 
Reactie: 
De kapschuur maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. De tekeningen van deze 
schuur zijn bijgevoegd bij de aanvraag en maken hierdoor ook onderdeel uit van de planologische 
afwijking van het bestemmingsplan. De locatie van de kapschuur mag conform het vigerende 
bestemmingsplan bebouwd worden. Voor het overige wordt verwezen naar onze reactie bij 
zienswijze 1, onder A en B. 
 
D. De woningen kunnen beter tegenover De Bleek worden geplaatst. Hier staan geen andere 

woningen, de doorvaart wordt niet belemmerd, er is ruimte om parkeerplekken aan te leggen 
en de veiligheid komt niet in het geding. 

 
Reactie: 
Het gebied tegenover De Bleek dient conform het vigerende bestemmingsplan vrij te blijven van 
bebouwing. In het stedenbouwkundig plan van Techum vormt De Bleek het hart van het buurtschap, 
aan de zijkanten geflankeerd door bebouwing en met een open zijde aan It Ald Djip waardoor je 
vanaf de Nije Daam De Bleek overziet en rondom De Bleek ook van die beleving en ruimte geniet. 
Afsluitende bebouwing past in zijn geheel niet in het stedenbouwkundig plan. In het 
stedenbouwkundig plan loopt de bebouwing aan de zuidflank van De Bleek (met adres aan It Tek) 
reeds door tot de Nije Daam.  
 
 
Zienswijze 5 
De heer E. de Groot, It Bûthús 10 Leeuwarden  
 
A. Er is altijd gezegd dat de strook groen achter de woning van reclamant onbebouwd zal blijven en 

dat hier een park idee zou worden gerealiseerd (lommerrijk, bomen). Reclamant heeft destijds de 
woning gekocht in de wetenschap dat er aan de overzijde niet gebouw zou worden. Op diverse 
informatiemateriaal is te zien dat hier niet bebouwd zou worden. 

 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder A. 
 
B. De privacy in de achtertuin zal behoorlijk minder worden wanneer de achtertuinen tegenover 

elkaar komen te liggen. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder B. 
 
C. Voor o.a de drie woningen aan It Tek zijn de garages  ver van de woningen gesitueerd. Reclamant 

verwacht dat de garages voor andere zaken gebruikt zullen worden en de parkeerplaatsen 
tegenover de huizen gebruikt worden. Gevolg hiervan is een gevaarlijke situatie met oversteken 
naar de auto ( er zijn al meerdere ongelukken gebeurd op It Tek). 
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Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 4, onder A. 
 
D. De vaart is niet heel breed. Wanneer aan beide zijden een bootje ligt hou je bijna geen doorvaart 

over. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder C. 
 
E. Reclamant snapt niet dat de woningen al zijn verkocht terwijl er nog helemaal geen zekerheid is 

of ze er wel komen. Er heeft in de LC een artikel gestaan dat dit plan is overlegd met 
omwonenden. Hiervan is geen sprake. 

 
Reactie: 
Het staat de grondeigenaar/ontwikkelaar vrij om eerst de woningen te verkopen en vervolgens een 
omgevingsvergunning in te dienen. Verder verwijst reclamant naar een persbericht in de LC. Dit 
persbericht is niet door ons opgesteld en hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk. 
 
F. Reclamant verwacht dat de woning door dit plan minder waard zal worden. 
 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder D. 
 
G. Reclamant ziet graag dat het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd. Een appartementencomplex 

tussen de 20 en 30 meter hoog met parkeerplaatsen. Een betere locatie is aan de overkant, 
tegenover de Bleek.  

 
Reactie: 
Voor een reactie op dit punt wordt verwezen naar onze reactie bij zienswijze 1, onder A en 
zienswijze 4, onder D. 
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Jongh de, Chantal

Van: erik de groot <edg12@hotmail.com>
Verzonden: maandag 24 april 2017 12:38
Aan: Tasma, Chris
Onderwerp: Re: Zienswijze pakhuizen Techum

Geachte heer Tasma, 
 
Bij deze mijn reactie op uw mail. De onderstaande punten heb ik iets aangepast. Ik heb de woning toentertijd gekocht 
omdat er juist aan de overkant niet gebouwd zo worden. Ik heb in de bijlage een foto toegevoegd die altijd door de 
gemeente en de makelaars is gebruikt. Hierop is duidelijk te zien dat er gebouwd zou worden tot de achtertuin van It 
Buthus 6 en niet tot en met nummer 10. In december 2015 verscheen er in de LC een stuk over de aanpassing van het 
onderstaande plan, het verdwijnen van de appartementen en hiervoor in de plaats De Pakhuysen....volgens ( het GEM 
de Zuidlanden) de krant zou dit zijn besproken met de omwonenden. Met ons is echter niets besproken! Tot slot, graag 
zouden we zien dat het oorspronkelijke plan gewoon wordt uitgevoerd. Een appartementencomplex tussen de 20 en 30 
meter hoog met parkeerplaatsen op de aangegeven plaats! Nog beter zou zijn om dit complex iets te verplaatsen naar 
de overkant, tegenover de Bleek. Nergens wordt er aan beide zijden van het Oude Diep ( riviertje) gebouwd....waarom 
nou net wel op dit stukje? Ik denk dat een mooi appartementencomplex tegenover de Bleek een mooie toegangspoort 
is voor Techum, daarnaast een stuk veiliger ivm het verkeer. Heeft u verder nog vragen dan beantwoord ik deze graag 
en ook ben ik bereid om mee te denken naar oplossingen. 
Mvg, 
Erik de Groot 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Op 24 apr. 2017 om 11:13 heeft Tasma, Chris <chris.tasma@leeuwarden.nl> het volgende geschreven: 

Geachte heer De Groot, 
Op 20 april 2017 heeft u een mondelinge zienswijze ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning 
voor de realisatie van acht ‘Pakhuysen’ te Techum (kenmerk 11016318) 
De zienswijze heeft betrekking op: 

‐ Er is altijd gezegd dat de strook groen achter uw woning onbebouwd zal blijven en dat hier een 
park idee zou worden gerealiseerd (lommerrijk, bomen)  

‐ De privacy in de achtertuin zal behoorlijk minder worden wanneer de achtertuinen tegenover 
elkaar komen te liggen. 

‐ Voor o.a de drie woningen aan It Tek zijn de garages ver van de woningen gesitueerd. U 
verwacht dat de garages voor andere zaken gebruikt zullen worden en de parkeerplaatsen 
tegenover de huizen gebruikt worden. Gevolg hiervan is een gevaarlijke situatie met oversteken 
naar de auto. ( er zijn al meerdere ongelukken gebeurd op It Tek) 

‐ De vaart is niet heel breed. Wanneer aan beide zijden een bootje ligt hou je bijna geen 
doorvaart over. 

‐ U snapt niet dat de woningen al zijn verkocht terwijl er nog helemaal geen zekerheid is of ze er 
wel komen. 

‐ Uw woning zal door dit plan minder waard worden. 
Als u uw zienswijze wilt wijzigen of aanvullen dan kunt u dit doen tot en met woensdag 10 mei 2017. 

 

Met vriendelijke groet, 
Chris Tasma |  
Adviseur Planontwikkeling / Ruimtelijke Ordening 

 

 

E chris.tasma@leeuwarden.nl  

T (058) 750 5424 

 

Gemeente Leeuwarden 

Oldehoofsterkerkhof 2  

Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN 

T 14 058 | Leeuwarden.nl | Twitter | Facebook 
 

Aanwezig: Maandag t/m donderdag 
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Jongh de, Chantal

Van: linda van genne <genne1@hotmail.com>
Verzonden: zondag 7 mei 2017 22:10
Aan: Tasma, Chris
Onderwerp: Bezwaar Pakhuysen

Geachte heer Tasma, 
 
Afgelopen jaar hebben wij het huis aan It Buthus nr 8 gekocht met het idee dat achter ons huis de Pakhuysen 
en kapschuren gebouwd gaan worden. Desondanks willen wij nu toch gebruik maken van het moment om 
bezwaar aan te tekenen tegen de bouw van de Pakhuysen. Hiervoor willen wij verschillende punten 
aandragen: 
Wij hebben ontdekt, nu wij hier zijn komen wonen, dat de veiligheid voor kinderen en fietsers in het geding 
komt. De Pakhuysen die gebouwd gaan worden krijgen een "kapschuur" bij ons achter het huis. Stelt u eens 
voor dat u in een van deze huizen woont en een stuk verderop een parkeergelegenheid heeft. Deze 
parkeergelegenheid zal niet gebruikt worden. U parkeert natuurlijk uw auto voor het huis! Net zoals nu ook 
gebeurt bij de huizen aan It Tek aan de andere kant van de brug (met ongelukken als gevolg). 
Aan deze weg parkeert men in een groenstrook waardoor er op de weg minder plaats is voor fietsers 
(kinderen!). Ook al is er een parkeermogelijkheid voor de auto in een kapschuur, voor (kortdurend) parkeren 
is dat natuurlijk erg onlogisch en logistiek zal dat niet handig zijn. Deze kapschuren zullen nutteloos zijn. 
 
Als aan beide kanten van het water bootjes liggen zal de doorvaart van boten lastig zijn en problemen 
opleveren. Er is simpelweg niet genoeg ruimte.  
 
De kapschuren zullen gebouwd worden op een gebied dat oorspronkelijk niet bebouwd zou worden. Er is 
niets te vinden over het uiterlijk van deze kapschuren. Naast dus het nut van deze kapschuren vragen wij ons 
dus ook af in hoeverre het ons zicht en privacy beïnvloedt eenvoudigweg doordat de informatie niet is 
gegeven of te vinden is op internet. 
 
Het lijkt ons een veel handigere locatie om deze woningen tegenover de bleek te plaatsen. Hier staan geen 
andere woningen (privacy), de doorvaart wordt niet belemmert (het is er veel breder) en er is meer ruimte 
om fatsoenlijke parkeerplekken te realiseren waardoor de veiligheid niet in het geding komt.  
 
Wij begrijpen niet waarom de keuze voor deze woningen op deze locatie is gevallen. Er is relatief weinig plaats 
voor parkeren aan een (relatief drukke) straat de wijk in(en uit). Wat zijn de argumenten van de gemeente 
hiervoor? Is hierover nagedacht? Wat gaat de gemeente doen om de veiligheid te garanderen voor mensen 
(kinderen) als deze woningen zoals in het huidige plan omschreven worden gebouwd? en waarom de keuze 
voor de kapschuren op deze locatie? Hoe moet het met de bootjes die bij huis zijn aangelegd en de doorvaart 
in it Ald Djip? 
 
Wij houden ons aanbevolen om over een oplossing mee te denken. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Bosscha en Linda van Genne 
 
It Buthus 8 
Techum 




