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Onderwerp: verzoek om handhaving bij de technische installaties van het gebouw “de Neushoorn” te 

Leeuwarden 

Leeuwarden, 3 oktober 2016 

Geacht college, 

Vorig jaar hebben wij de plaatsing van de technische installaties op het gebouw “de "Neushoorn" bij u onder 

de aandacht gebracht. De panden zijn gelegen in het beschermde stadsgezicht van Leeuwarden nabij een 

stadsgracht, die onderdeel is van één van de meest belangrijke structuren  in de stad.  

Bij de Neushoorn zijn in afwijking van de omgevingsvergunning installatiekasten op het dak geplaatst, welke 

zeer nadrukkelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. In de Welstandsnota staat het volgende criterium: 

ventilatie-, afvoer- en andere pijpen en airco installaties zijn vanaf de straat gezien, onopvallend aange-

bracht. Zoals u begrijpt, voldoen de aangebracht installaties op de Neushoorn niet aan deze vastgestelde 

regels.  

Wij hebben u bij brief van 3 december 2015 gevraagd passende maatregelen te treffen. In uw reactie gaf u 

aan dat de installaties inderdaad niet in de afgegeven omgevingsvergunning waren opgenomen. Alsnog zou 

met de inschakeling van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en/of Monumentenzorg van Hûs en Hiem, 

naar een passende oplossing worden gezocht. Helaas is het sindsdien op dit onderwerp stil gebleven en 

hebben wij niets meer vernomen. Wel hebben we geconstateerd dat er feitelijk niets, aan welke oplossing 

dan ook, is gedaan. 

Reden genoeg om u nu te verzoeken om tot handhaving van de zonder omgevingsvergunning aangebrachte 

installatiekasten op de panden van de Neushoorn over te gaan en alsnog via een omgevingsvergunning en 

een daaruit voortvloeiende uitvoering te zorgen voor een passende invulling op deze beeldbepalende plaats 

in het beschermd stadsgezicht Leeuwarden.  

Graag ontvangen we binnen twee weken na de datum van deze brief uw reactie. 

Hoogachtend, 

Mevr. Drs. Paula C.L. Voorthuijsen-Sanders 

Voorzitter a.i. Commissie Fryslân, Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
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