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11034042 
 
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 17 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
van: 
 
Gemeente Leeuwarden 
Postbus 21000 
8900 JA  LEEUWARDEN 
 
voor uitvoeren van grondwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkelinng van 
woongebied Middelsee. De aanvraag gaat over de locatie Middelsee en is 
geregistreerd onder nummer 11034042. 
 
 
OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK VAN GRONDEN / BOUWWERKEN: 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo is het verboden zonder 
omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden in strijd met het 
bestemmingsplan. 
 
Op de gronden zijn de voorschriften van artikel 3 ‘agrarisch’ van 
bestemmingsplan ‘Leeuwarden De Zuidlanden, restgebied en omgeving’ van 
toepassing. Dit artikel voorziet niet in het gebruik van de gronden ten behoeve 
van het opbrengen van zand en het uitgraven van watergangen ten behoeve van 
de ontwikkeling van een woongebied.  
 
Op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3e kan de omgevingsvergunning 
worden verleend indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. 
De ruimtelijke onderbouwing wordt bij deze omgevingsvergunning gevoegd. 
 
Op 3 juni 2019 is het ontwerp bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Middelsee fase 1’ 
ter visie gelegd. Hierin zijn de ruimtelijke kaders voor de te ontwikkelen 
woonwijk neergelegd. 
De voorgenomen werkzaamheden passen binnen dit nieuwe ruimtelijk kader. 
 
Het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de woonwijk Middelsee 
fase 1 is door de gemeenteraad vastgesteld. De aan te leggen wegen- en 
vaarwegenstructuur past binnen dit stedenbouwkundig plan. De ontwikkeling 
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van de woonwijk staat op de, op 14 december 2015 vastgestelde, lijst van 
projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is. 
 
 
De ontwerpvergunning heeft vanaf 27 juni 2019 zes weken ter inzage gelegen. In 
deze periode zijn (…) zienswijzen ingekomen. 
 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een toestemming van het 
Wetterskip vereist. 
 
 
BESLUITEN: 
 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 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 activiteit: 
- Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c) ; 
 
 
 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is 
beoordeeld voor strijdig gebruik van gronden aan artikel 2.1 lid 1c, voor 
aanleggen aan artikel 2.1 lid 1b van de Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht 
en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag 
voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Bouwsom: €             
 
Leeuwarden, … 2019, verzonden: 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 
 
M.M. Stam, 
teamleider Vergunningen en Leefomgeving 
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Opgave bijgevoegde stukken 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 
omgevingsvergunning, verleend op [datum verleend] aan Gemeente 
Leeuwarden voor het project uitvoeren van grondwerkzaamheden ten behoeve 
van de ontwikkelinng van woongebied de klamp op de locatie de zuidlanden. 
 
 
Niet gewaarmerkt: 
  
- Bezwaarschriftbijsluiter nummer 1 
- regels op de bouw (naam & telefoon bouwinspecteur) 
- kennisgeving van de aanvang van de werkzaamheden 
- kennisgeving van de voltooiing van de werkzaamheden 
 
Gewaarmerkt: 
 
 
- aanvraagformulier 
- [bijlage 1] 
- [bijlage 2] 
- [enz.] 
 
 
Einde opgave bijgevoegde stukken. 
 


