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O N T W E R P - 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 14 juni 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 

van: 

 

Plegt-Vos Noord B.V. 

Postbus 25 

9400 AA  ASSEN 

 

voor het slopen van het verzorgingscomplex Nij Friesmahiem en het bouwen van 

18 projectmatige woningen. De aanvraag gaat over de locatie De Waring 6, 6a 

t/m 6h en De Kûpe 1 t/m 17 te Grou (kadastraal bekend A 5242, A 5245) en is 

geregistreerd onder nummer 11019071. 

 

OVERWEGINGEN BOUWEN; 

 

Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de 

Bouwverordening. 

   

Het bouwplan is niet in overeenstemming met de regels van het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan “Grou“ maar middels een afwijking van het 

bestemmingsplan kan medewerking aan de aanvraag worden verleend. Onder de 

overwegingen strijdig gebruik gaan wij hier op in. 

 

De aanvraag is ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit van Hûs en Hiem. Blijkens haar advies d.d. 12 september 2017 met 

nummer W17LWD350-3 is de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van oordeel 

dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, 

voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

   

Er is dan ook, gelet op paragraaf 2.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(hierna Wabo), geen grond om afwijzend op dit deel van de aanvraag te 

beslissen. 

 

OVERWEGINGEN STRIJDIG GEBRUIK; 

 

Het bouwplan is niet in overeenstemming met de regels van het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan “Grou”. De gronden hebben hierin de bestemming 

“Maatschappelijk”. Op deze gronden is de bouw en het gebruik van woningen bij 

recht niet toegestaan. Daarnaast wordt het huidige bouwvlak overschreden. 
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De aanvraag is op grond van artikel 2.10, lid 2, van de Wabo mede aangemerkt 

als een aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan. Op grond van artikel 

2.12, lid 1, onder a, sub 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. In de 

“Ruimtelijke Onderbouwing De Waring te Grou (Locatie Nij Friesmahiem)” is 

gemotiveerd waarom de bouw van 18 woningen op deze locatie aanvaardbaar is. 

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van de omgevingsvergunning. 

 

 

OVERWEGEN M.B.T. VELLEN VAN EEN HOUTOPSTAND;    

 

Gelet op artikel  2.18 van de Wabo kan de vergunning worden geweigerd 

ingevolge de in artikel 4:11b  van de Algemene plaatselijke verordening 

Leeuwarden (hierna: APV) genoemde weigeringsgronden, waaronder in ieder 

geval  hierna genoemde; 

 

- de natuurwaarde van de houtopstand; 

- de landschappelijke waarde van de houtopstand; 

- de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 

- de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 

- de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

- de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 

 

Er zijn aanvullende gegevens aan de aanvraag toegevoegd, onder andere een 

overzichtskaartje van de beoogde te kappen en planten bomen, ontvangen 9 

oktober 2017 en een QuickScan Wet natuurbescherming, ontvangen 25 juli 2017 

en nader onderzoek vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, ontvangen 9 

oktober 2017. 

 

Vanwege de sloop en nieuwbouw van woningen op het voormalige 

verzorgingscomplex Nij Friesmahiem kan de houtopstand uit onderhavige 

aanvraag niet duurzaam behouden worden. Ambtelijk zijn gesprekken over het 

plan/de ontwikkeling van dit terrein geweest. De kap, herplant en/of 

compensatie is hierin (richtinggevend) meegenomen. 

 

Het huidige karakter (de esthetische waarde/stedenbouwkundige structuur) zal 

wijzigen. Diverse bomen, waaronder de waardevolle bomen langs het Prinses- 

Margriet-kanaal, worden behouden. Door her- en aanplant, zowel van 

gemeentelijk als particulier groen, zal de beeldwaarde en waarde voor de 

leefbaarheid op termijn herstellen. 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming is een QuickScan en een nader 

onderzoek naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen gehouden. De 

gemeente Leeuwarden heeft op 20 december 2017, met betrekking tot 

handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten, van de 

provincie Fryslân een verklaring van geen bedenking (vvgb) ontvangen. 
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Ingevolge art. 4:12a van de APV, zijn de beleidsnotitie “meer openbaar groen, 

minder regels” en de beleidsregel “compensatie groen 2015” van toepassing bij 

het stellen van voorschriften behorend bij deze beschikking. 

 

Gelet op artikel 2.2 en 2.18 en de Apv Leeuwarden, en onder het stellen van 

voorschriften zijn geen van de relevante weigeringsgronden aanleiding om de 

vergunning te weigeren. 

 

 

OVERWEGINGEN HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE PLANT- EN 

DIERSOORTEN  

 

Wij hebben op 2 augustus 2017 Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, 

gelet op het betrokken belang van bescherming van natuur en landschap als 

geregeld in de Wet natuurbescherming (verder Wnb), verzocht een verklaring 

van geen bedenkingen (hierna vvgb) Wet natuurbescherming (hierna Wnb) af te 

geven voor onderhavige aanvraag.   

 

Op 20 december hebben wij van provincie Fryslân een (ontwerp-)vv ontvangen. 

De provincie heeft geen bedenkingen tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning, indien de in de vvgb opgenomen voorschriften in de 

omgevingsvergunning worden opgenomen. Met het overnemen van deze 

voorschriften in deze omgevingsvergunning voldoen wij aan deze eis. 

 

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding 

vaneen stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Qua oppervlakte ligt de 

drempelwaarde op 100 hectare. Ten aanzien van woningen ligt de 

drempelwaarde op een aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen. Dit 

project voorziet in de bouw van 25 woningen in een gebied van 0,1 hectare en is 

daarmee niet rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 

 

Gelet op het voorgaande is de regeling voor vormvrije m.e.r.- 

beoordeling hier van toepassing. Er is een aanmeldnotitie opgesteld waaruit 

blijkt dat het in dit geval niet nodig is om een m.e.r. op te stellen. 

 

Er is dan ook, gelet op paragraaf 2.3 Wabo, geen grond om afwijzend op dit deel 

van de aanvraag te beslissen. 

 

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE AWB 

 

Wij hebben op 8 februari 2018 besloten dat er geen Milieueffectrapportage 

(mer) nodig is. Het mer-beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie zijn bij de 

omgevingsvergunning gevoegd. 

 

Op d.d. .. 2018 is de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) en 

de ontwerp-omgevingsvergunning voorgelegd aan de raad van de gemeente 

Leeuwarden. Vervolgens is de ontwerp vvgb en de ontwerp-

omgevingsvergunning met ingang van pm gedurende zes weken ter visie gelegd 

om een ieder in de gelegenheid te stellen hiertegen zienswijzen in te dienen.  

 

Er zijn ... zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediend. 
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PM: In de tot dit besluit behorende “bijlage 1, Reactie- en antwoordnota 

zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 18 woningen aan 

De Waring te Grou” zijn alle zienswijzen samengevat en voorzien van reacties 

namens het college. De zienswijzen en overlegreacties hebben wel/geen 

aanleiding gegeven tot aanpassing van het bouwplan en het besluit tot verlening 

van omgevingsvergunning.  

 

d.d. 2018 heeft de raad van de gemeente Leeuwarden conform het voorstel van 

burgemeester en wethouders d.d. 2018 besloten een verklaring van geen 

bedenkingen conform artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht af te 

geven voor de bouw van 18 woningen aan De Waring te Grou. 

 

 

 

VOORGENOMEN 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 activiteiten: 

- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo); 

- Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c) ; 

- Vellen houtopstand (Art. 2.2 lid 1g Wabo); 

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten (Nbw 

19d). 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 

gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Zie hiervoor de opgave 

bijgevoegde stukken. 

 

 

VOORSCHRIFTEN BOUWEN 

1. 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  

- sondeerrapporten  

- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, staal en hout 

constructies 

- tekeningen en berekeningen van de kap-/dakconstructie 

- gegevens waaruit blijkt dat aan de geluids- en trillingsvoorschriften 

van het Bouwbesluit kan worden voldaan eventueel vergezelt van  een 

aanvraag voor een geluidsontheffing (zie A t/m E van paragraaf 3 van 

de ‘Beleidsregel geluidhinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en 

tijdelijke overige werkzaamheden’)      

- tekeningen van de binnen- en buitenriolering.  Graag riolering verder 

uitwerken met huisaansluitingen. Een overleg voor start 

werkzaamheden is wenselijk. De kosten voor huisaansluiting op 

bestaande riolering aansluiten zijn voor aanvrager. 
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- 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. Er mag niet met de bouw worden begonnen voordat de reeds ingediende 

constructietekeningen en -berekeningen door de gemeente Leeuwarden 

goedgekeurd zijn. 

 

3. De garage moet worden voorzien van ventilatieopeningen met een 

capaciteit van 3 dm3/s per m2 van het vloeroppervlak; deze openingen 

dienen zodanig te zijn aangebracht dat de gehele ruimte wordt 

geventileerd. 

 

 
VOORSCHRIFTEN VELLEN VAN EEN HOUTOPSTAND: 
1.  Vellen is pas toegestaan nadat de vergunning  in werking is getreden. De 

vergunning treedt, gelet op het bepaalde in artikel 6.1 lid 2 onder a van 
de Wabo, in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn, 
bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het 
indienen van een beroepschrift. Als gedurende deze termijn bij de 
bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 
treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist; 

 
2. Herplantverplichting 

De herplant dient te geschieden conform het bij de aanvraag ingediende 

herplantplan 

 

 Aantal volgens herplantplan: 20 stuks (boom 1e  of 2e  grootte), 

 soort: door vergunninghouder te bepalen (nader te bepalen), 

 maat: stamdoorsnede >6,5 cm (vakmaat minimaal 16-18), 

 termijn: herplant dient binnen één jaar na datum beschikking te zijn 
gerealiseerd, 

 gereedmelding: nadat de herplant is aangebracht dient de 
vergunninghouder dit te melden bij het bevoegd gezag, 

 instandhoudingsverplichting: indien de herplant niet is aangeslagen 
moet deze binnen een termijn van 1 jaar nadat dit is geconstateerd 
worden vervangen door eenzelfde soort/type boom met een 
vergelijkbare maat. Voorgenoemde verplichting geldt voor de periode 
tot en met het 5de jaar na datum beschikking. 

 Wanneer de herplant- en instandhoudingsverplichting niet binnen de 
gestelde termijn is gerealiseerd dan kan alsnog een compensatie 
bedrag á € 500,- per niet geplante boom in rekening worden 
gebracht.   

 

 
3. Financiele compensatie:  

Op basis van het bij de aanvraag ingediende herplantplan geldt tevens de 
volgende financiele compensatie verplichting;  

 

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het kappen van: 
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31 bomen > 20 cm stamdoorsnede op 1,3 meter 

20 bomen herplant (vakmaat minimaal 16-18) 

34 bomen ter compensatie (op basis van de 110% regel) 

 

Compensatie bedrag 

Subtotaal waarde bomen € 500,- x 34 stuks = € 17.000,- 

Minus; herplant bomen 20 stuks   = € 10.000,- 

 

Te verrekenen compensatie bedrag  = €  7.000,- 

 

Het totale compensatiebedrag van € 7.000,- zal na het onherroepelijk worden 

van de beschikking bij de vergunninghouder in rekening worden gebracht. 

 

 
 
VOORSCHRIFTEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN: 
1. De aangetroffen zeven nestplaatsen van de huismus dienen te worden 

gemitigeerd door minimaal 14 nestkasten (Vivara Pro nestkast huismus) 
in de nabije omgeving op te hangen. Deze kasten dienen drie maanden 
voor het broedseizoen te worden opgehangen binnen een straal van 30-
130 meter van de huidige nestlocatie en nabij functioneel leefgebied. 
Een ter zake kundige dient dit te begeleiden. 

2. Voor de aangetroffen paarlocatie van de ruige dwergvleermuis dienen 
vier vleermuiskasten (Vivara Pro VK WS 07) te worden opgehangen aan 
de woning aan De Kûpe 26. Deze worden op minimaal 3 meter hoogte 
geplaatst met een vrije in- en uitvlieg- opening en buiten bereik van 
predatoren en lichtverstoring. Een ter zake kundige dient dit te 
begeleiden. 

3. In de nieuwbouw (18 woningen) dienen vogelvides te worden 
aangebracht en dienen in de spouw ruimtes te worden aangebracht die 
middels open stootvoegen toegankelijk worden gemaakt voor 
vleermuizen. Een ter zake kundige dient dit te begeleiden. 

4. Voor de sloop van het zorgcentrum dienen de aangetroffen 
verblijfplaatsen van de huismus en ruige dwergvleermuis ongeschikt te 
worden gemaakt. 

a. Voor de huismus dient dit voor het broedseizoen, te bepalen door een 
ter zake kundige, te worden uitgevoerd. 

b. Voor de vleermuis dient dit voor het voortplantingsseizoen te gebeuren, 
maar buiten de overwinteringsperiode (mei 2018) door het gebruik van 
exclusion flaps. Een ter zake kundige dient dit te begeleiden. 

5. De sloop en het verwijderen van omliggend groen vindt plaats in de 
zomer van 2018 en daarmee binnen het broedseizoen van vogels en 
voortplantingsseizoen van andere dieren. Tijdens de werkzaamheden 
dient voorkomen te worden dat broed- en voortplantingslocaties 
aanwezig zijn dan wel worden verstoord. 

 

 

Attentie: 

Deze vergunning blijft zes weken buiten werking nadat zij is verleend. Indien 

tijdens die termijn beroep is ingesteld, blijft de vergunning buiten werking 

totdat op dat beroep is beslist, tenzij met toepassing van artikel 8:81 van de 

Algemene Wet Bestuursrecht op een desbetreffend verzoek wordt beslist, de 

schorsing op te heffen. 
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Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is 

beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.1, lid 1a en artikel 2.10 

Wabo, voor de activiteit strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO (art. 2.1 

lid 1c) van de Wabo, voor de activiteit vellen houtopstanden aan artikel 2.2 en 

2.18 Wabo en artikel 4.11b Apv en voor de activiteit handelingen met gevolgen 

voor beschermde plant- en diersoorten aan de Wet natuurbescherming. Voorts is 

de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de 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 ..ter inzage gelegd. 

Een ieder kan binnen zes weken na start van de ter inzage termijn zienswijzen 

of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders.  

 

Bouwsom: €             

 

Leeuwarden, .., 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 Plegt-Vos Noord B.V. 

voor het project slopen van het verzorgingscomplex Nij Friesmahiemen het 

bouwen van 18 projectmatige woningen op de locatie De Waring 6, 6a t/m 6h en 

De Kï¿½pe 1 t/m 17 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 

- [bijlage 1] 

- [bijlage 2] 

- [enz.] 

 

 
Einde opgave bijgevoegde stukken. 
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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: 11019071 
 
Bouwinspecteur : dhr.  G. v.d. Velde, 
Telefoon  : 14058  
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
starten op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum : 
Plaats : 
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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: 11019071 
 
Bouwinspecteur: dhr. G. v.d. Velde, 
telefoon:   14058  
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
worden beëindigd op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum  : 
Plaats : 


