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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3662145

Aanvraagnaam Realisatie schuur

Uw referentiecode 1011

Ingediend op 09-05-2018

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het betreft het realiseren van een opslagschuur bij een
bestaande boerderij.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructies

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9008TT

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Tsienzerbuorren

Plaatsnaam Reduzum

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het betreft het realiseren van een schuur bij een bestaande
boerderij.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

90

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

520

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

332

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

429

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Wonen en meubelmakerij

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

meubelmakerij: opslag van materiaal en materieel. de
werkplaats van de Meubelmakerij is gevestigd in de
boerderij.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekeningen buro wietze dijkstra

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

1011_Fotobijlage_A3_pdf 1011 Fotobijlage
A3.pdf

Welstand 2018-05-09 In
behandeling

Brief_opdrachtgever-
_Schuur_pdf

Brief_opdrachtgever-
_Schuur.pdf

Anders 2018-05-09 In
behandeling

PL01_1011_Bestaande-
_situatie

PL-01_1011_Bes-
taande_situatie-
_dd_09-05-2018.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken
Brandveiligheid
Anders

2018-05-09 In
behandeling

PL-02_1011_Nieuwe_s-
ituatie

PL-02_1011_Nie-
uwe_situatie_dd-
_09-05-2018.PDF

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

2018-05-09 In
behandeling
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Reduzum, 22 mei 2019 

 

Betreft: Motivatiebrief nieuwbouwplannen 

 

Beste mevrouw Mollema, 

Middels dit schrijven willen wij graag een toelichting geven op onze nieuwbouwplan van een 

opslagloods. 

In 2008 zijn wij ons bedrijf begonnen aan de Tsienzerbuorren 2 te Reduzum. Vanaf de start hebben 

wij een volle orderportefeuille en kunnen wij klanten tevreden stellen met ons geleverde maatwerk. 

Interieur op maat en van alle houtsoorten, dat is onze kracht. Bij ons heeft kwaliteit altijd voorrang 

op kwantiteit gehad. Om deze reden hebben wij in de beginjaren onze werkplaats volledig geïsoleerd 

en voldoen wij aan de eisen die er gesteld worden aan het werkmaterieel. 

Na tien jaar zijn wij toe aan de volgende stap. Wij willen graag een opslagloods bouwen zodat we 

efficiënter kunnen werken. Nu is alle opslag voor een deel in de werkplaats en voor een deel op het 

buitenterrein. Aangezien we geen personeel in dienst hebben is efficiëntie van groot belang. De 

zware materialen en meubels moeten immers hanteerbaar zijn voor deze ene persoon. Maar ook 

willen we onze kwaliteit waarborgen en de materialen die nu noodgedwongen buiten onder plastic 

staan in de nieuwe opslagloods opslaan. Naast efficiëntie en kwaliteit zal het ook de uitstraling van 

ons bedrijf ten goede komen. De eerste aanblik bij aankomst willen we graag optimaliseren. 

Daarnaast is er nog de heftruck en de onze kar. Ook deze staan vaak op het buitenterrein omdat de 

werkplaats niet genoeg ruimte biedt. Het is voor te stellen dat dit de staat van onderhoud van beide 

niet ten goede komt. 

De afgelopen tien jaar hebben we klanten altijd uitgenodigd aan onze keukentafel. Onze woning 

hebben we als showroom gebruikt. Met de verscheidenheid  aan meubilair en een keuken als 

showmodel hebben we de klanten mogelijkheden kunnen laten zien. Wijzelf en onze vier kinderen 

weten misschien niet beter, en klanten zijn altijd om de duploblokken heen gegaan. Maar het is te 

begrijpen dat deze aanpak een belasting is geweest op ons privé. Echter, een andere mogelijkheid 

hebben we niet gehad. In onze nieuwe opslagloods zijn we dan ook voornemens om hier een ruimte  
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te creëren waar we klanten kunnen ontvangen. Deze ruimte zullen we zodanig inrichten dat het op 

dezelfde wijze inspireert. Ook zullen we hier onze verkoopartikelen plaatsen. We verkopen 

gepersonaliseerde woonaccessoires uit eigen werkplaats. Om klanten van de juiste informatie te 

kunnen voorzien zullen we ook de administratie in deze ruimte plaatsen. 

Parkeren:  
De gemeente opteert om bij ons bedrijf 7 parkeerplaatsen te realiseren, zie tekening PL-03, dd 22-05-
2019 voor de terrein indeling, en de 7 mogelijkheden om te parkeren op ons erf. Tevens staat de 
laad- en los positie van goederen op deze tekening aangegeven. 

 
In gesprek met Mevrouw Selma Mollema Gemeente Leeuwarden zijn nog een aantal punten naar 

voren gekomen waar ons bedrijf aan moet voldoen. Wij gaan dit zorgvuldig oppakken i.s.m. Buro 

Wietze Dijkstra en zullen de gemeente z.s.m. voorzien van de gevraagde documentatie. 

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan & Hinke Richtsje Miedema-Reitsma 
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Datum  25-03-2019 
Referentie 1011.brf.gem2 
Betreft  Realisatie schuur voor Krekt op Maat te Reduzum  
 
Onderdeel: Archeologie 
 
 
 
Geachte mevrouw Selma Mollema, 
 
Met de brief willen wij verduidelijken hoe we van plan zijn om de fundering voor 
bijgevoegd project willen uitvoeren. Dit omdat het niet wenselijk is om de grond teveel te 
roeren: ivm archeologie. 
 
We willen een fundering/ vloer met vorstrand toepassen (zie figuur 1). Dit betekend dat 
we over de gehele vloer nauwelijks hoeven te ontgraven, dit mede door het huidige 
hoogte verschil tussen het peil van de schuur en de aflopende bestrating (zie 
onderstaande foto). 
 

 
 
 

Gemeente Leeuwarden 
T.a.v. mw. S. Mollema, 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
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Figuur 1, willekeurige afbeelding welke het principe van de vloer/ fundering weergeeft. 
 
 
De vorstrand zal wel iets dieper moeten worden uitgegraven, dit ivm de sterkte en het 
opvangen van de gevels/ constructie. Ook hierbij zullen we trachten de grond zo weinig 
mogelijk te roeren. 
 
 
Er op hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wietze Dijkstra 
 

 



























 

 

Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

schuur voor de meubelmakerij op het adres Tsienzerbuorren 2 

te Reduzum 

Van vrijdag 27 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari 2020 ligt de 

omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

De omgevingsvergunning betreft de realisatie van een schuur bij een woonboerderij op 

het adres Tsienzerbuorren 2 te Reduzum. Het gaat om een schuur ten behoeve van een 

meubelmakerij welke inpandig in de woonboerderij is gevestigd. In het 

bestemmingsplan Buitengebied 2008 heeft het perceel de bestemming ‘Woonboerderij’ 

en een dubbelbestemming voor archeologie. De aanvraag is in strijd met het 

bestemmingsplan, omdat het gebruik voor meubelmakerij niet is toegestaan en de 

oppervlakte en hoogte voor aan-, uit- en bijgebouwen overschreden wordt. 

Inzage 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 

tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over 

het plan en de procedure 

 via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

Beroep 

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep 

instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 

9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 

 van 28 december 2019 tot en met 7 februari 2020; 

 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning hebt ingediend; 

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen


 

 

 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.  

Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-

Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 

niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 




