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11030217 

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; 

hebben op 6 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van: 

J.J. Buith 
Wetterkrite 33 
9084 DN  Goutum 

voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over op de locatie De 
Zwemmer 5 te Leeuwarden en is geregistreerd onder nummer 11030217. 

OVERWEGEN: 

OVERWEGINGEN BOUWEN; 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de 
Bouwverordening. 

Het bouwplan is niet in overeenstemming met de voorschriften van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “Leeuwarden – Tussen Van Harinxmakanaal, 
Wâldwei en Drachtsterweg”. Onder de overwegingen handelen in strijd met 
regels van ruimtelijke ordening gaan wij hier op in. 

Gezien het advies van de commissie Hûs en Hiem, voor welstandsadvisering en 
monumentenzorg van 8 januari 2019, kenmerk W18LWD346-2 voldoet het 
bouwplan naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand.  

OVERWEGINGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS VAN RUIMTELIJKE ORDENING; 
Op het perceel rust ingevolge voornoemd bestemmingsplan de bestemming  
“Recreatie – Verblijfsrecreatie”. Er is geen sprake van het realiseren van een 
bedrijfswoning gerelateerd aan recreatie / verblijfsrecreatie. Het toekomstig  
gebruik betreft een zuivere woonbestemming. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de aanvraag mede aangemerkt als een 
aanvraag om een vergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. 

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wabo kan worden 
afgeweken van het bestemmingsplan en medewerking worden verleend aan het 
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bouwplan mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 
en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
Naar ons oordeel is er bij realisatie van het bouwplan geen sprake van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening, hetgeen mag blijken uit de bij dit besluit 
behorende “Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw schuurwoning perceel De 
Zwemmer 5 te Leeuwarden”.  
 
Er is dan ook, gelet op paragraaf 2.3 Wabo, geen grond om afwijzend op de 
aanvraag te beslissen. 
 
 
VOORGENOMEN BESLUITEN: 
 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
- Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo); 
- Strijdig Gebruik gronden/bouwwerken met RO (art. 2.1 lid 1c Wabo) ; 
 
 
VOORSCHRIFTEN: 
 
De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 
 
1. Ter goedkeuring moeten drie weken voor aanvang van het realiseren van het 

betreffende onderdeel via het OLO, worden ingediend: 
- een voorstel voor de hoogte van het bouwkundige peil  
- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, staal en hout 

constructies 
- attesten, waaruit de inbraakwerendheidsklasse van de toegepaste 

buitenkozijnen blijkt 
er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden begonnen 
voordat bovenstaande gegevens  door de gemeente Leeuwarden 
goedgekeurd zijn. 
 

2. De Qv10 waarde van 0,425 dient achteraf aangetoond te worden. 
 

 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is 
beoordeeld voor ‘Bouwen’  aan artikel 2.1 en 2.10 Wabo, voor ‘Strijdig gebruik’  
aan artikel 2.1 en 2.12 van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht.  
 
 
Zienswijzen en adviezen  
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De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van … juni 2019 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.  
 
 
 
Bouwsom: € 1.100.000,00           
 
Leeuwarden, 27 mei 2019, verzonden: 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
 
M.M. Stam 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving 
 



 

 

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een woning 
op het adres De Zwemmer 5 te Leeuwarden 
 
Zaaknummer: Z210569-2019 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aan de gemeenteraad. 
 
Inleiding  
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een 
woning met schuur op het adres De Zwemmer 5 te Leeuwarden.  
 
Planologische situatie 
Het perceel ligt binnen bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tussen Van 
Harinxmakanaal, Wâldwei en Drachtsterweg’ en heeft hierin de bestemming 
‘Recreatie - Verblijfsrecreatie’. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan 
omdat er niet ten dienste van de bestemming wordt gebouwd, daarnaast 
wordt er buiten het bouwvlak gebouwd. 
 
Afwijkingsmogelijkheid 
Wij kunnen medewerking verlenen aan dit verzoek door af te wijken van het 
bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3°van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het kader van deze 
afwijkingsprocedure (buitenplanse grote afwijking) is op grond van artikel 6.5 
lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ook een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ van uw gemeenteraad vereist. 
 
Projectenlijst 
Op grond van de Wabo is het college het bevoegd orgaan voor het afgeven van 
de omgevingsvergunning, maar er is ook een 'verklaring van geen bedenkingen' 
van de gemeenteraad vereist. De gemeenteraad heeft een lijst van projecten 
vastgesteld waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. De 
aanvraag past niet binnen deze vastgestelde projectenlijst, omdat de 
bouwgrens met meer dan 5 meter wordt overschreden.  
 
De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt, via de griffie, aan u 
voorgelegd. Er kan binnen twee weken worden verzocht om agendering. Zowel 
in het geval van agendering als in het geval dit niet wordt gedaan, worden 
hierna de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp vergunning 
met bijlagen gedurende zes weken ter visie gelegd.  
 
Na de periode van ter visielegging zal uw raad worden verzocht de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
 
Overwegingen 
Stedenbouwkundig en volkshuisvestelijk bestaan er geen bezwaren tegen dit 
initiatief. De aanvraag is in overeenstemming met het gemeentelijke en 
provinciale beleid. Het perceel ligt op een schiereiland omgeven door 
rechtlijnig verkavelde woonbuurten in Zuiderburen.  
 
Om het perceel heen bevinden zich nog meerdere bedrijven, op De Zwemmer 
1, 3, 7 en 9. Milieutechnisch is de woning inpasbaar. Alleen ten opzichte van 
het bedrijf aan de Zwemmer 3 wordt niet voldaan aan de richtafstand. De 
richtafstand ten opzichte van dit bedrijf zou 30 meter moeten zijn, deze is 19 
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meter. Door de bebouwing meer naar het noorden te verplaatsen (ten opzichte 
van het huidige bouwvlak) is echter een verbetering opgetreden ten opzichte 
van de huidige situatie. In de huidige situatie is de afstand vanaf de 
perceelgrens van De Zwemmer 3 tot het bouwvlak op De Zwemmer 5 vijf 
meter. Er bestaat dan ook geen aanleiding goedkeuring aan het plan te 
onthouden.  
 
Risico’s 
Voor de gemeente zijn er geen financiële risico’s verbonden aan de afgifte van 
de verklaring van geen bedenkingen en het verlenen van de 
omgevingsvergunning. Het risico van planschade ligt bij de initiatiefnemer.  
 
Ter inzage  
De aanvraag met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-
omgevingsvergunning liggen in het kader van de planologische procedure voor 
een periode van zes weken ter visie van PM tot PM.  
 
Binnen de tervisietermijn zijn PM zienswijzen ingediend.  
 
Vervolgacties 
Wij stellen u voor om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 
6.5, lid 1 Besluit omgevingsrecht af te geven voor de realisatie van een woning 
met schuur op het adres De Zwemmer 5 te Leeuwarden. 
  
Na de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen zal de 
omgevingsvergunning worden verleend. De verlening van de 
omgevingsvergunning zal formeel worden bekendgemaakt.  
 
 
 
Leeuwarden, PM, 
 
 
burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
 
 
 
burgemeester, 
 
 
 
secretaris. 
 
 
 
 



 

 

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een woning 
op het adres De Zwemmer 5 te Leeuwarden 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van PM; 
 
BESLUIT: 
 
een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht, af te geven voor de realisatie van een woning op het adres De 
Zwemmer 5 te Leeuwarden. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van PM, 
  
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier. 
 


