
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Watercampus’ 
 
Van 13 juni 2013 tot en met 25 juli 2013 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Leeuwarden - 
Watercampus’ met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in de wijk Achter de Hoven, tussen de spoorlijn 
Leeuwarden - Groningen en de Potmarge en tussen de terreinen van de Friese Pers aan de 
Oostergoweg en de scholengemeenschap Comenius aan de weg Achter de Hoven. 
 
Ontwikkeling 
Op het voormalige terrein van kunststoffabriek Atoglas wordt een nieuwe bedrijfshuisvesting voor de 
Watercampus ontwikkeld. Op deze locaties kunnen zich instellingen vestigen gericht op 
watertechnologie, zoals laboratoria, adviesbureaus en bedrijvigheid. Het belangrijkste uitgangspunt 
voor dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van een gebouw of gebouwencomplex waarin deze 
instellingen zich kunnen vestigen. 
 
Inzage  
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, 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 de websites: 

o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
o www.ruimtelijkeplannen.nl 

 
Beroep  
Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt 
alleen beroep instellen: 
 van 14 juni 2013 tot en met 25 juli 2013 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 
 


