
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING  
 
 
10807453 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 
 
hebben op 8 november 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van: 
 

Gemeente Leeuwarden 
Oldehoofsterkerkhof 2 
8900 JA LEEUWARDEN 
 

voor het realiseren van een turborotonde. De aanvraag gaat over de locatie 
gelegen ten westen van de parallelweg Leeuwarden-Wergea ter hoogte van het 
kruispunt Hemriksein te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Huizum, 
sectie K, nummers 02412 en 00180 en geregistreerd onder nummer 10807453. 
 
Het plan is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan De Zuidlanden, 
Plandeel Oost. De rotonde komt deels in de bestemming Agrarische 
Cultuurgrond 1 te liggen. Binnen deze bestemming is het gebruik van de 
grond ten behoeve van verkeersdoeleinden niet toegestaan. 
De aanvraag is op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo aangemerkt als 
een aanvraag tot het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan.   
 
OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
Aan het plan kan medewerking worden verleend met toepassing van het 
bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mits de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat. 
   
Hiertoe is de “Ruimtelijke Onderbouwing voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van een turborotonde ten westen van de 
parallelweg Leeuwarden-Wergea ter hoogte van het kruispunt Hemriksein, 
kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie K, nummers 0241 en 00180” 
vastgesteld.  
Deze ruimtelijke onderbouwing is gewaarmerkt en maakt deel uit van de 
omgevingsvergunning. 
 
De ruimtelijke onderbouwing is ook voorgelegd aan de gemeenteraad ten 
behoeve van de verkrijging van de noodzakelijke verklaring van geen 
bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). 
 
De ontwerp – verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de 
ontwerp – omgevingsvergunning hebben vanaf 7 maart 2013 voor een periode 
van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er ………… 
zienswijzen ingediend. 
 
Op ……………… heeft de gemeenteraad besloten tot afgifte van de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen.  
 
Op grond van bovengenoemde afweging bestaat er geen bezwaar tegen het 
verlenen van de gevraagde vergunning. 
 
 



BESLUITEN: 
 
I. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de 

aanvraag voor de volgende activiteit: 
-  Strijd Gebruik gronden/bouwwerken met het 
 bestemmingsplan (Art. 2.1 lid 1c Wabo). 

 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde 
artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De 
aanvraag is beoordeeld aan de hand van artikelen 2.1, en 2.12 van de Wabo. 
Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag hieraan 
voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
   
      
Zienswijzen en adviezen  
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 7 maart 2013 ter 
inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn 
eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders.  
 
 
 
 
Leeuwarden, ..2013, verzonden: 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opgave bijgevoegde stukken  
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op [datum verleend] aan de gemeente 
Leeuwarden voor het project realiseren van een turborotonde ten westen van 
de parallelweg Leeuwarden-Wergea ter hoogte van het kruispunt Hemriksein te 
Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie K, nummers 02412 en 
00180. 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Beroepschriftbijsluiter nummer 1 
 
 
Gewaarmerkt: 
 
- Bijlage met voorschriften. 
- later 
-  



 

 


