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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2000153

Aanvraagnaam Nieuwbouw woning fam. van Dam

Uw referentiecode 1141

Ingediend op 05-10-2015

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Vervangende nieuwbouw van de woning van familie van
Dam aan de Himpenserdyk 9 te Teerns

Opmerking In vooroverleg met welstand is reeds goedkeuring van
welstand afgegeven.

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 2000233

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen De constructieve gegevens zullen uiterlijk twee weken voor
start bouw aangeleverd worden.

Bijlagen n.v.t. of al bekend De bestaande boerderij gaan we niet meer in kaart brengen.

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

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Woning bouwen

• Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2015.03 Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters H

Voorvoegsels dhr.

Achternaam van Dam

2 Verblijfsadres

Postcode 8939cg

Huisnummer 6

Huisletter a

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Ulemar

Woonplaats Leeuwarden

3 Correspondentieadres

Adres Ulemar 6a

8939cg Leeuwarden
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Formulierversie
2015.03 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 01133695

Vestigingsnummer 000011014237

Statutaire naam Architecten Bureau Puur

Handelsnaam Architecten Bureau Puur

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters A

Voorvoegsels dhr.

Achternaam van der Schaaf

Functie Architect

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9051BG

Huisnummer 30

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Langebuorren

Woonplaats Stiens

4 Correspondentieadres

Adres Langebuorren 30

9051BG Stiens
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Adres

Postcode 9085BZ

Huisnummer 9

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Himpenserdyk

Plaatsnaam Teerns

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

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 Schuurtje met carpoort

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?

314

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

25

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?

118
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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?

314

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

25

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

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Schuur

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

berging met carpoort

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

2 22 0

10 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 hout zwart

- Plint gebouw

- Gevelbekleding hout zwart

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen hout RAL 7024

- Ramen hout RAL 7024

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen zink naturel

Dakbedekking dakpannen antraciet

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

toegepaste materialen zijn het zelfde als toegepast bij de
woning.

11 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Woning bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

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 -

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?

84

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

282

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

1064

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?

84

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

166

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?

220

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

143

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1

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
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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

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekening

13 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Zonnecollectors worden op de woning geplaatst. De PV-
panelen worden achter op het erf geplaatst

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

4 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

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De zonnecollectoren zullen zwart zijn.
De PV- panelen zullen donkerblauw zijn, maar worden aan
het zicht onttrokken door aarden wallen.

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver
plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Het betreft een insteekhaventje

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

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

Ja
Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

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

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

weiland
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Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

haventje met steiger

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 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

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Steigers en walbeschoeiing zullen van FSB goedgekeurd
hardhout worden gemaakt.

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

1141 - 201_pdf 1141 - 201.pdf Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken

05-10-2015 In
behandeling

1141 - 202_pdf 1141 - 202.pdf Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

05-10-2015 In
behandeling

1141 - 203_pdf 1141 - 203.pdf Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

05-10-2015 In
behandeling

1141 - 204_pdf 1141 - 204.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

05-10-2015 In
behandeling

Rapport Bernhard Kuiper
Visuals_pdf

Rapport Bernhard
Kuiper Visuals.pdf

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Installaties

05-10-2015 In
behandeling

rioleringstekening 1_pdf rioleringstekening
1.pdf

Installaties 05-10-2015 In
behandeling

rioleringstekening 2_pdf rioleringstekening
2.pdf

Installaties 05-10-2015 In
behandeling
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75080 Historisch bodemonderzoek NEN 5725   Himpenserdyk 9 te Teerns 

1. INLEIDING 

In opdracht van bureau PUUR heeft, DVJ infra en milieu bv een historisch bodemonderzoek uitgevoerd. 

Aanleiding tot dit historisch bodemonderzoek is de voorgenomen bebouwing van het perceel.  

Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van (voormalige) potentieel bodembedreigende 

activiteiten op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

Het historisch bodemonderzoek is verricht conform de NEN 5725 (standaard). 

DVJ infra en milieu bv heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 

van dit project.  
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2. INVENTARISATIE  

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725 (standaard), in de navolgende paragrafen zijn de 

resultaten weergegeven 

2.1 Huidige Situatie 

Tabel 1: Basis gegevens 

Algemeen 

Opdrachtgever Bureau PUUR 

Onderzoekslocatie Himpenserdyk 9, 9085 BZ te Teerns 

Bebouwing Locatie bestaat uit een boerderij met voorhuis 

Oppervlakte onderzoekslocatie Ca. 5000 m³ 

Kadastrale aanduiding Gemeente Huizem, sectie K, perceel 37 

RD-coordinaten X 184843 en Y 577196 

Soortonderzoek Historisch bodemonderzoek 

Voormalig gebruik Weiland 

Huidig gebruik Wonen met tuin 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin 

Beschrijving locatie 

De volgende informatie is afkomstig van de locatie inspectie van 9 december 2015: De 

onderzoekslocatie is gelegen aan de Himpenserdyk 9 te Teerns en heeft een oppervlakte van circa 

5000 m². In de huidige situatie bestaat de locatie deels uit bebouwing en deels weiland. De bebouwing 

dateert uit 1907. 

Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld geen verdachte plekken, zoals verzakkingen, 

ophogingen, verkleuringen (inclusief olie-water reacties), brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of 

asbestverdachte materialen geconstateerd De waarnemingen tijdens de locatie-inspectie komen 

overeen met de verkregen historische informatie (zie paragraaf 2.2). Wel dient rekening gehouden te 

worden dat er mogelijk slootdempingen (ten noorden en ten westen van de boerderij) op de locatie 

aanwezig zijn. 

2.2 Historisch onderzoek conform NEN 5725 

Informatie historische en topografische kaarten (d.d. 9 december 2015) 

Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, 

daarbij is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) 

watergangen, opstallen en toegangswegen. Deze informatie wordt weergegeven in tabel 2. Van de meest 

relevante kaartbladen zijn in bijlage 4 kopieën opgenomen. 

Tabel 2: Historische kaarten 

Jaartal Gebruik Bijzonderheden 
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1854 Weiland geen 

1932 Boerderij met weiland geen 

1961/1970 Boerderij met weiland Situatie komt overeen met de huidige situatie 

 

Informatie Gemeente Leeuwarden - Interactieve bodeminformatiekaart 

In het archief van de gemeente Leeuwarden zijn, zowel van de onderzoekslocatie als de nabije omgeving 

circa 50 meter zijn geen gegevens (bodemonderzoeken, vergunningen, etc.) bekend. Bekend is dat op 

de locatie een rundveehouderij gevestigd is geweest. Er zijn geen concrete gegevens beschikbaar over 

potentieel bodembedreigende activiteiten. Ons is niets gebleken van de aanwezigheid  van dossiers 

waarin dergelijke informatie aanwezig zou kunnen zijn. Voor zover bekend bij de gemeente Leeuwarden 

is op dit adres nooit bodemonderzoek verricht. Op aangeven van de gemeente is het mogelijk dat ten 

noorden en westen van de oude boerderij misschien een deel van een sloot gedempt is.  

Tanken-bestand 

In het tanken-bestand van de gemeente Leeuwarden wordt geen melding gemaakt dat op de locatie 

olietanks aanwezig zijn of zijn geweest. 

Tabel 3: Voorgaande onderzoeken nabij locatie 

Onderzoeksbureau Projectcode Datum  Conclusie 

Milieutechnisch onderzoeksbureau Twente 960110 10-1-1996 Ernstig verontreinigd 

Milfac B5031AO 4-2-1998 Licht verontreinigd 

De onderzoeken hebben geen betrekking op de onderzoekslocatie. 

2.3 Geologie en Hydrologie 

Tabel 3: Bodemopbouw en geohydrologie 

Locatie en ligging Himpenserdyk 9 te Teerns 

Dikte en opbouw deklaag Volgens informatie van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO heef de 

deklaag een dikte van 5 meter (Klei zandig). Deze deklaag behoort tot de 

formatie van Drenthe. 

Horizontale (freatische) grondwaterstroming De stromingsrichting is vanwege meerder aanwezige watergangen niet 

eenduidig vast te stellen. 

Milieu- of grondwaterbeschermingsgebied Niet van toepassing 
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3. CONCLUSIE 

Op de locatie aan de Himpenserdyk 9 te Teerns is door DVJ infra en milieu bv, voor bureau PUUR, 

een historisch bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725 (standaard).  

Aanleiding tot dit historisch bodemonderzoek is de voorgenomen bebouwing van het perceel met de 

doelstelling het in kaart brengen van (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten op en in 

de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat zowel op de onderzoekslocatie zelf 

als in de directe omgeving (binnen een straal van 50 meter) geen potentieel bodembedreigende 

activiteiten plaatsvinden en/of hebben plaatsgevonden.  

Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 

-  op zowel de onderzoekslocatie als in de directe omgeving geen bodemonderzoeken zijn 

uitgevoerd; 

-  tijdens de locatie-inspectie geen verdachte plekken, zoals verzakkingen, ophogingen, 

verkleuringen (inclusief olie-water reacties), brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of 

asbestverdachte materialen geconstateerd.  

- tijdens de locatie inspectie en op aangeven van de gemeente dient rekening gehouden te worden 

dat er mogelijk slootdempingen (ten noorden en ten westen van de boerderij) op de locatie 

aanwezig zijn; 

- Ons is niets gebleken van de aanwezigheid van dossier(s) welke de locatie zou kunnen linken 

aan bodembedreigende activiteiten anders dan bovenstaande. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

Middels het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek kan worden getoetst of de op basis van 

onderhavig vooronderzoek gestelde hypothese onverdacht kan worden bevestigd. 

Opmerkingen 

Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 

milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. Dit rapport 

mag, na kennisgeving aan DVJ infra en milieu bv, uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd 

of aan derden verstrekt. 
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Bijlage 1: Lokale situatiekaart (bron kadaster) 
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 Bijlage 2: Kadastrale kaart

 

  



75080 Historisch bodemonderzoek NEN 5725   Himpenserdyk 9 te Teerns 

Bijlage 3: Fotografische weergave 

 

Foto 1: oprit noordelijk gericht    Foto 2: achterzijde westelijk gericht  

 

Foto 3: achterzijde oostelijk gericht   Foto 4: binnen situatie stal   

 

Foto 5: achterzijde zuidelijk gericht    Foto 6: binnen situatie stal 

 

Foto 7: voorzijde westelijk gericht    Foto 8: binnen situatie stal 
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Bijlage 4: Historisch kaartmateriaal 

 
Historische kaart 1854 (Bron: watwaswaar.nl)                                         Historische kaart 1928 (Bron: watwaswaar.nl) 

 

 
 

 
 
 
 
 

Historische kaart 1961 (Bron: watwaswaar.nl)                                         Historische kaart 1970 (Bron: watwaswaar.nl) 
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Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met 
bijgebouw, zonnepanelen en haventje aan de Himpenserdyk 9 te Teerns 

Van 30 juni 2016 tot en met 11 augustus 2016 ligt de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, 
eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het bouwen van een nieuwe woning 
met bijgebouw, inclusief insteekhaven en op de grond geplaatste zonnepanelen op het adres 
Himpenserdyk 9 te Teerns met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied 
Het plangebied heeft betrekking op de percelen, kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie K, 
nummers 37 en 1495 en plaatselijk bekend als Himpenserdyk 9 te Teerns. 
 
Ontwikkeling  
Het gehele plan voorziet in de bouw van een nieuwe woning met een vrijstaand bijgebouw aan de 
Himpenserdyk 9 te Teerns. Tevens worden achterop het perceel, op de grond, langs het water en in 
drie rijen, 42 zonnepanelen geplaatst en wordt er een kleine insteekhaven aangelegd. De bestaande 
boerderij wordt gesloopt. 
 
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 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0080.06018OGV01-VG01 
o https://www.leeuwarden.nl/nl/inzien-ruimtelijke-plannen-procedure 

 
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 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016; 
 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.  


