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10832349 
 
ONTWERP 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 4 april 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
van: 
 
Poiesz Vastgoed B.V. 
Legedyk 30a 
8629 RN  GROU 
 
voor het bouwen van een nieuwe supermarkt. De aanvraag gaat over de locatie 
Parkstraat 3 te Grou en is geregistreerd onder nummer 10832349. 
 
 
OVERWEGINGEN BOUWEN; 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken en de Bouwverordening. 
 
Gezien het advies van de commissie Hûs en Hiem, voor welstandsadvisering en 
monumentenzorg van 29 april 2014 kenmerk W14LWD17-3 voldoet het bouwplan 
naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand.  
   
Het bouwplan is niet in overeenstemming met de voorschriften van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “Grou kom beschermd dorpsgezicht”. Onder 
de kop “overwegingen strijdig gebruik” gaan wij hier nader op in. 
 
Er is gezien het vorenstaande en gelet op paragraaf 2.3 van de Wabo, geen 
grond om afwijzend op dit onderdeel van de aanvraag te beslissen. 
 
 
OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 
 
Het bouwplan is niet in overeenstemming met de voorschriften van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “Grou kom-beschermd dorpsgezicht e.o.”. 
De supermarkt komt deels buiten het op de plankaart bestemde bouwvlak voor 
“centrumgebied” in de bestemming “verblijfsgebied”. Binnen laatstgenoemde 
bestemming is de bouw van een supermarkt bij recht niet toegelaten. 
 



 
Blad 2 

De aanvraag is op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) aangemerkt als een aanvraag tot afwijking van het 
bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a dub 3 van de Wabo 
kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit in strijd is 
met het bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat.  
 
De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Volgens de 
“ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw Poiesz-supermarkt te Grou” is de bouw 
van de supermarkt aanvaardbaar. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit 
van de omgevingsvergunning.  
 
Er is gezien het vorenstaande en gelet op paragraaf 2.3 van de Wabo, geen 
grond om afwijzend op dit onderdeel van de aanvraag te beslissen. 
  
 
OVERWEGINGEN SLOPEN IN BESCHERMD STADS- OF DORPSGEZICHT; 
 
Naar ons oordeel is het aannemelijk dat op de plaats van het te slopen 
bouwwerk een ander bouwwerk, in de vorm van een supermarkt, wordt 
gebouwd, gelet op deze omgevingsvergunning die betrekking heeft op de bouw 
van een nieuwe supermarkt binnen het beschermde dorpsgezicht Grou kom. 
  
Er is gezien het vorenstaande en gelet op paragraaf 2.3 van de Wabo, geen 
grond om afwijzend op dit onderdeel van de aanvraag te beslissen. 
 
 
OVERWEGINGEN RECLAME: 
 
De aanvraag is  getoetst aan artikel 4:15 lid 5 van de Algemene plaatselijke 
verordening Leeuwarden (APV) en voldoet daaraan. 
 
De reclame is in overeenstemming met de regels welke zijn vastgelegd in het 
gemeentelijke reclamebeleid. 
 
Gezien het advies van de commissie Hûs en Hiem, voor welstandsadvisering en 
monumentenzorg van 29 april 2014 kenmerk W14LWD17-3 voldoet de reclame 
naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand.  
 
Er is gezien het vorenstaande en gelet op paragraaf 2.3 van de Wabo, geen 
grond om afwijzend op dit onderdeel van de aanvraag te beslissen 
 
 
OVERWEGINGEN UITWEG; 
 
De aanvraag is getoetst aan artikel 2:12 van de APV en voldoet daaraan. 
 
Geen van de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:12 van de APV is aanwezig. 
 
Er is gezien het vorenstaande en gelet op paragraaf 2.3 van de Wabo, geen 
grond om afwijzend op dit onderdeel van de aanvraag te beslissen. 



 
Blad 3 

 
 
OVERWEGINGEN KAP, VELLEN HOUTOPSTAND;   
 
Dit onderdeel van de aanvraag is ambtshalve ingetrokken omdat, gelet op het 
aantal bomen en de diameterdoorsnede van de bomen, er geen 
vergunningsplicht geldt op basis van de APV. 
 
 
UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE AWB 
 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf 19 juni 2014 voor een periode van 
6 weken ter inzage gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen hiertegen 
zienswijzen in te dienen. 
 
Er zijn …  zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediend. 
 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van de supermarkt aan de 
Parkstraat 3 te Grou heeft vanaf 19 juni 2014 voor een periode van 6 weken ter 
inzage gelegen. 
 
 
BESLUITEN: 
Burgemeester en wethouders besluiten gelet op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
- Bouwen (art.2.1 lid 1a Wabo); 
- Strijdig gebruik gronden/bouwwerken bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1c 

Wabo);  
- Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht (art. 2.1 lid 1h Wabo); 
- Reclame (art. 2.2 lid 1h Wabo); 
- Uitweg (Art.2.2 lid 1e Wabo). 
 
De activiteit kappen, vellen houtopstand, ex artikel 2.1 lid 1g Wabo is 
ambtshalve ingetrokken. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Zie hiervoor de opgave 
bijgevoegde stukken. 
 
 
VOORSCHRIFTEN BOUWEN:  
Ter goedkeuring moeten drie weken voor  aanvang van het realiseren van het 
betreffende onderdeel in tweevoud aan het team Bouwen, Milieu en 
Monumenten (Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden), worden toegezonden: 
- een voorstel voor de hoogte van het bouwkundige peil  
- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, staal en hout 

constructies 
- PVE van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie 



 
Blad 4 

er mag niet eerder met het betreffende onderdeel worden begonnen voordat 
bovenstaande gegevens  door de gemeente Leeuwarden goedgekeurd zijn. 
 
 
VOORSCHRIFTEN UITWEG;  
-De gewenste uitweg(en) wordt/worden door of namens de gemeente aangelegd 
en onderhouden, met dien verstande, dat de daarbij gebruikte en vrijkomende 
materialen eigendom blijven van de gemeente. 
-De kosten van de aanleg van de uitweg(en) worden in rekening gebracht bij 
degene, die meldt een uitweg te wensen. 
-De uitvoering van de werkzaamheden van de uitweg zal niet eerder ter hand 
worden genomen, dan nadat de aanlegkosten zijn voldaan door degene die de 
melding doet / heeft gedaan. 
-Wanneer 3 maanden na verzending van de nota voor de aanlegkosten het 
bedrag nog niet is voldaan, wordt niet tot uitvoering van de uitweg overgegaan. 
-Degene, die melding heeft gedaan van een gewenste uitweg, moet zich wat het 
gebruik van de uitweg betreft, stipt houden aan de aanwijzingen, welke door of 
namens de directeur Stadstontwikkeling en -beheer of de Commissaris van 
Politie worden gegeven. 
-Degene, die melding heeft gedaan van een gewenste uitweg, mag geen 
werkzaamheden van welke aard dan ook aan de uitweg(en) verrichten of doen 
verrichten. 
-Indien het gebruik van de uitweg(en) zodanig is of wordt dat naar het oordeel 
van de directeur (voornoemd) een wijziging van de uitweg(en) noodzakelijk is, 
wordt deze wijziging voor rekening van degene, die melding heeft gedaan van 
de uitweg, door of namens de gemeente uitgevoerd. 
 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is 
beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.1 en artikel 2.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteit strijdig gebruik aan 
artikel 2.1 en 2.12 Wabo, voor de activiteit slopen in beschermd stads- of 
dorpsgezicht aan artikel 2.1 en 2.16 Wabo,  voor de activiteit handelsreclame 
aanbrengen aan artikel 2.2 en 2.18 Wabo en artikel 4:15 APV  en voor de 
activiteit uitweg aan artikel 2.2 en artikel 2.18 Wabo en artikel 2:12 APV. 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, .., verzonden: 
 
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 
namens dezen, 
 
 
 



 
Blad 5 

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 Poiesz Vastgoed B.V. 
voor het project bouwen van een nieuwe supermarkt op de locatie Parkstraat 3 
te Grou. 
 
 
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 
-  
  
 
Einde opgave bijgevoegde stukken. 



 
Blad 7 

Stadsontwikkeling en -beheer 
team Toezicht en Handhaving 
Antwoordnummer 5105 
8900 VC  Leeuwarden 
 
 
 
 
Deze kennisgeving moet ten minste 24 uur voor de aanvang van de 
werkzaamheden in ons bezit zijn. 
 
Indien u deze per post verstuurt is dit gratis; geen postzegel  nodig 
(antwoordnummer) 
 
 
Betreft: kennisgeving AANVANG der werkzaamheden 
Dossier: 10832349 
     
 
Bouwinspecteur: dhr. A.J. Grondsma, 
telefoon: 058 - 14058 
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
starten op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum  : 
Plaats : 



 
Blad 8 

Stadsontwikkeling en -beheer 
team Toezicht en Handhaving 
Antwoordnummer 5105 
8900 VC  Leeuwarden 
 
 
 
 
Deze kennisgeving moet uiterlijk op de dag van beëindiging van de 
werkzaamheden in ons bezit zijn. 
 
Indien u deze per post verstuurt is dit gratis; geen postzegel  nodig 
(antwoordnummer) 
 
 
Betreft: kennisgeving BEËINDIGING der werkzaamheden 
Dossier: 10832349 
     
 
Bouwinspecteur: dhr. A.J. Grondsma, 
telefoon: 058 - 14058 
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
worden beëindigd op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum  : 
Plaats : 
 



Verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van bestemmingsplan ten 
behoeve van de realisatie van supermarkt aan de Parkstraat 3 te Grou 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Kenmerk 
 
 
Aan de gemeenteraad. 
 
 
Inleiding 
Op grond van de Wabo is het college het bevoegd orgaan voor het afgeven van 
de omgevingsvergunning. Indien er geen sprake is van een binnen- of 
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, is een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 20 oktober 2010 heeft u een 
lijst van projecten vastgesteld, waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen niet is vereist. Verder hebben wij voor u het proces 
beschreven, als bij concrete projecten geen gebruik kan worden gemaakt van 
deze lijst. Conform deze werkwijze treft u hierbij een initiatief aan voor 
het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen. 
 
Realisatie supermarkt Parkstraat 3 en naastgelegen terrein te Grou 
De verklaring van geen bedenkingen is nodig voor een aanvraag van Poiesz 
vastgoed BV voor het realiseren van een supermarkt aan de Parkstraat 3 te 
Grou. Het betreft hier een verplaatsing en uitbreiding van de bestaande 
supermarkt in Grou. Het plan is niet in overeenstemming met het 
bestemmingsplan Grou Kom – beschermd dorpsgezicht. De supermarkt komt deels 
buiten het bouwvlak in de bestemming verblijfsgebied te liggen en daarnaast 
is het gebruik als supermarkt niet toegestaan. 
 
Strijd met ‘projectenlijst waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
vereist is’ 
De aanvraag past niet binnen de door u vastgestelde projectenlijst waarvoor 
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.  
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft in het kader van de planologische procedure voor een 
periode van zes weken ter visie gelegen. Binnen de tervisie-termijn zijn 
wel/geen zienswijzen ingediend.  
 
Wij stellen u voor om een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 
6.5, lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht af te geven voor het realiseren 
van een supermarkt aan de Parkstraat 3 te Grou.  
 
Leeuwarden, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
 
 
 
 
drs. F.J.M. Crone, burgemeester, 
 
 
 
 
 
mr. drs. R.J. Hoek, secretaris. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 
 
 



 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 
kenmerk      ); 
 
BESLUIT: 
 
een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 3 van het 
Besluit Omgevingsrecht, af te geven voor de realisatie van een supermarkt 
aan de Parkstraat 3 te Grou. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
 
 
 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
griffier. 
 

 

 


