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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 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
van: 

Architectenbureau Kijlstra-Brouwer Bna 
Postbus 44 
9244 ZN  Beetsterzwaag 

Voor het bouwen van een huisartsenpraktijk met apotheek. De aanvraag gaat 
over op de locatie Oan't Alddjip 5 te Wergea (Grut Palma blok F) en is 
geregistreerd onder nummer 11021764. 

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

Het bouwplan is niet in overeenstemming de voorschriften van het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan “Wergea – Grut Palma”. 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 13 november 2018, kenmerk W17LWD529-3 voldoet het 
bouwplan naar ons oordeel aan redelijke eisen van welstand.  

OVERWEGINGEN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS VAN RUIMTELIJKE ORDENING; 
Ingevolge voorgenoemd bestemmingsplan rust op de betreffende gronden de 
bestemming “Woongebied”. De bestemmingsomschrijving voorziet niet in de 
realisatie van een praktijkruimte met apotheek.   

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 bouwplan mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
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ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat.  
 
Naar het oordeel van ons college kan toepassing worden gegeven aan 
laatstgenoemde afwijkingsmogelijkheid. Er is geen sprake van strijd met een 
goede ruimtelijke ordening hetgeen mag blijken uit de bijgevoegde  
‘Ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van een gezondheidscentrum op 
een perceel aan Oan ’t Alddjip te Wergea’. Deze onderbouwing maakt deel uit 
van deze vergunning.  
 
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: 
 
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  
- sondeerrapporten  
- tekeningen en berekeningen van de gewapend beton, staal en hout 

constructies 
- 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’)      

- PVE van de brandmeld en ontruimings installatie 
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; 
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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 van de Wabo en 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. 
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 
 
Bouwsom: €             
 
Leeuwarden, 25 februari 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 Architectenbureau 
Kijlstra-Brouwer Bna voor het project bouwen van een huisartsenpraktijk met 
apotheek op de locatie Oan't Alddjip 5 te Wergea (Grut Palma blok F). 
 
 
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: 11021764 
 
 
Bouwinspecteur : dhr. S. Bouwman, 
Telefoon  : 14058 
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
starten op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum : 
Plaats : 
  



 

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een 
Gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea  
 
Zaaknummer: Z205993-2019 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van PM  (zaaknummer 
Z205993-2019); 
 
BESLUIT: 
 
een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht af te geven voor de realisatie van een Gezondheidscentrum 
op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea. 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Datum_Raadsbesluit, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier. 
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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: 11021764 
 
Bouwinspecteur: dhr. S. Bouwman 
telefoon: 14058 
 
 
Ondergetekende, houder/gemachtigde van bovengenoemde 
omgevingsvergunning, deelt hierbij mede dat de bouwwerkzaamheden zullen 
worden beëindigd op: ..........  
 
Handtekening : 
 
Datum  : 
Plaats : 


