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Betreft: Vergunningverlening gebouw “De Neushoorn”. 

 

Geacht college, 

 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt zich sterk voor het behoud en de bescherming van cultuurhisto-

risch erfgoed. Met ruim 100 jaar ervaring weten wij hoe belangrijk de bescherming van cultuurhistorisch 

erfgoed is voor een binnenstad zoals van Leeuwarden. De binnenstad van Leeuwarden is niet voor niets aan-

gewezen als Beschermd Stadsgezicht. Wijzigingen in zo’n gebied worden door Heemschut met extra belang-

stelling gevolgd.  

 

Vrij recent is de nodige aandacht geweest voor de opening van het nieuwe cultureel centrum De Neushoorn.  

Het muziekcomplex wordt gezien als een aanwinst voor het Beschermde Stadsgezicht  Leeuwarden. Wij zijn 

het daar mee eens. De voor de bouw noodzakelijke omgevingsvergunning is dan ook zonder problemen (be-

zwaren) verleend. Helaas is ons later gebleken dat de aangebrachte forse technische installatie niet van een 

noodzakelijk vergunning is voorzien. De installatie blijkt  niet opgenomen te zijn  in de tekening waar een 

bouwvergunning (omgevingsvergunning) voor is verleend. 

 

Wij zijn van mening dat uw college zich op dit punt niet aan de voor een ieder (dus ook voor U) geldende 

wetsregels heeft gehouden. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Dit klemt te meer, omdat deze technische instal-

latie op een, naar onze mening, zodanige grove wijze is aangebracht, dat deze zeer nadrukkelijk zichtbaar is 

vanuit de openbare ruimte en daarmee afbreuk doet aan dat deel van de beeldkwaliteit van die ruimte.  Uw 

intentie van deze nieuwbouw was juist om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. 

 

Graag worden wij door u geïnformeerd over de wijze hoe dit heeft kunnen gebeuren en  of u met ons van 

mening bent dat de installatie beter  passend in de omgeving gebracht dient te worden. 

Voorts vragen wij ons af - en ook daar krijgen wij graag informatie over - of de installatie zoals die nu is 

aangebracht wel kan voldoen aan de daaraan te stellen milieueisen (geluid). 

In afwachting van Uw reactie,  

 

 

Hoogachtend, 

 

Drs. Paula Voorthuijsen-Sanders, 

 

Waarnemend voorzitter commissie Fryslân Bond Heemschut 


