












Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijze ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van 
bestemmingsplan ten behoeve van de verbouw van de begane grond tot woning op het perceel 
Bleeklaan 159 te Leeuwarden 
 
De ontwerp omgevingsvergunning heeft in de periode vanaf 14 november 2013 gedurende zes weken 
ter inzage gelegen. In die periode is één zienswijze ontvangen. 
 
Hieronder wordt de inhoud van de zienswijze samengevat en volgt per punt het gemeentelijke 
commentaar.  
 
 
A. Het economisch belang van de aanvrager lijkt zwaarder te wegen dan het woongenot van 

omwonenden. 
 
Reactie: 
Het plan is getoetst aan het beleid en ruimtelijke aspecten. Mogelijke financiële overwegingen 
van de aanvrager worden niet meegenomen in de ruimtelijke overwegingen.     
 
 

B. Het vermoeden bestaat dat de aanvrager hem in zijn handel en wandel geen strobreed in de 
weg wordt gelegd.  
 
Reactie: 
De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan het gemeentelijk beleid en de 
omgevingsaspecten. De aanvraag wordt onpartijdig getoetst waarbij gelijke gevallen op gelijke 
wijze worden behandeld.  
 

 
C. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren is men niet gerust op de toekomstige praktisch 

uitvoering van de plannen.   
 

Reactie: 
Op voorhand kan niet worden aangetoond dat de afwijking van het bestemmingsplan ten 
behoeve van de verbouw van de begane grond tot een woning zal leiden tot een ontoelaatbare 
inbreuk op het geordende woon- en leefmilieu in de omgeving van het gebouw. Het is ook niet 
op voorhand aan te tonen dat de afwijking zal leiden tot een verstoring van de openbare orde, 
veiligheid, en de toename van criminaliteit en vandalisme. Indien sprake zal zijn van overlast 
kan dit worden gemeld bij het Meldpunt overlast dan wel de politie.  
 

 
D. Het pand is brandgevaarlijk. Er zijn geen tot onvoldoende vluchtwegen. 

 
Reactie: 
Het bouwplan is getoetst aan het Bouwbesluit waarin onder andere het brandveilig gebruik van 
bouwwerken wordt geregeld. Het plan voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in het 
Bouwbesluit. 

 
E. Het pand staat op de bestemmingsplankaart al als woning aangemerkt. Voor de verbouw van 

het bedrijfsgedeelte zal dan geen bestemmingswijziging nodig zijn.  
 

Reactie: 
Het pand Bleeklaan 159 heeft de bestemming Wonen. De voor Wonen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor woonhuizen. In de begripsomschrijving van het bestemmingsplan wordt onder 
een woonhuis verstaan: ‘een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke 
verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden’. Nu er een tweede woning binnen 
het pand wordt gerealiseerd, is de aanvraag in strijd met het bestemmingsplan. Op de 



verdieping van de Bleeklaan 159 zit namelijk al een woning. De aanvraag is daarom op grond 
van artikel 2.10 lid 2 Wabo aangemerkt worden als een  aanvraag tot afwijking van het 
bestemmingsplan. Met de afwijkingsprocedure wordt een tweede woning op de begane grond 
mogelijk gemaakt. 

 
F. Het gehele plan tot woningrealisatie staat of valt met de toekomstige huurder. Gezien de 

overlast uit het verleden is men bezorgd over de toekomstige bewoning. 
 

Reactie: 
Met de afwijking van het bestemmingsplan wordt een nieuwe woning op de begane grond 
mogelijk gemaakt. De woningfunctie past binnen het gemeentelijk beleid. Aan wie de woning 
wordt verhuurd, is geen ruimtelijke overweging. Het staat de eigenaar vrij om hier zelf een 
keuze in te maken. Indien de toekomstige bewoner overlast bezorgd, kan dit worden gemeld 
bij het Meldpunt overlast of bij de politie. 

 












