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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 837663

Aanvraagnaam verlenging gebruik insteekhaven

Uw referentiecode -

Ingediend op 07-05-2013

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het verlengen van het gebruiken van de insteekhaven in
het Van Harinxmakanaal thv de Swette ten behoeve van de
realisatie Haak om Leeuwarden, deel zuid.

Opmerking geen extra te maken kosten aangezien de haven al is
aangelegd.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen zijn reeds ingediend bij eerste aanvraag, deze aanvraag
betreft namelijk het verlegen van de duur van de haven tot
einde van het werk.

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

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

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2012.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 545073750000

Statutaire naam Combinatie De Heak Súd

Handelsnaam Combinatie De Heak Súd

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters G.H.

Voorvoegsels van

Achternaam Hooff

Functie Coördinator Vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9088 BX

Huisnummer 30

Huisletter -

Huisnummertoevoeging a

Straatnaam Bredyk

Woonplaats Wirdum

4 Correspondentieadres

Postbus 13

Postcode 9035 ZV

Plaats Dronryp

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0629026652

Faxnummer -

E-mailadres gvhooff@avecodebondt.nl
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Formulierversie
2012.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 301697590001

Statutaire naam Aveco de Bondt BV

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters G.H.

Voorvoegsels van

Achternaam Hooff

Functie Adviseur Omgevingsmanagement

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3970AE

Huisnummer 223

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Postbus

Woonplaats DRIEBERGEN-RIJSENBURG

4 Correspondentieadres

Adres Postbus 223

3970AE DRIEBERGEN-RIJSENBURG

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0343523100

Faxnummer -

E-mailadres gvhooff@avecodebondt.nl
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Huizum

Kadastrale sectie I

Kadastraal perceelnummer 179

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

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 Aannemer

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Hoek Van Harinxmakanaal / Swette
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Formulierversie
2012.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

gebruik is in strijd, werkzaamheden zijn reeds vergund.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

agrarisch conform bestemmingsplan feitelijk al in gebruik als
tijdelijke haven

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

haven

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

gevolgen zijn tijdelijk

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document
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Formulierversie
2012.02 Kosten

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

0































Ontwerp-omgevingsvergunning tijdelijke insteekhaven Van Harinxmakanaal te 
Leeuwarden. 
 
Van 18 juli 2013 tot en met 28 augustus 2013 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, lid 2 van de Wabo voor een tijdelijke insteekhaven in het Van 
Harinxmakanaal te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op een perceel tussen het Van 
Harinxmakanaal en de Hendrik Algraweg ter hoogte van de kruising Van Harinxmakanaal en 
de Swette te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie I, nummer 179. 
 
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de periode van een reeds verleende tijdelijke insteekhaven in het Van 
Harinxmakanaal verlengd tot 30 oktober 2017. Voor de aanleg van de Haak om Leeuwarden 
zijn er voorbereidende werkzaamheden vereist. Deze bestaan uit het aanbrengen van 
voorbelastingmateriaal (zand) dat per schip wordt aangevoerd. Ten behoeve van de aanvoer 
van het zand per schip is het noodzakelijk om een tijdelijke loslocatie in te richten waar de 
schepen het zand kunnen lossen. 
  
Inzage  
De ontwerp-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 

 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van 
burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.   
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning Tijdelijke insteekhaven Van Harinxmakanaal 
o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  
  

 

 

 




