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Wabo 130339 / 746261 OLO.

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) wordt gevraagd voor het project “het bouwen van 9 woningen aan de Haarlemmerwegzijde
en 1 appartement en 4 studio's aan de Hansenstraatzijde en het aanleggen van een nieuwe in- en
uitrit”, plaatselijk bekend Haarlemmerweg 41.
 Het bouwen van een bouwwerk.
 Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde.
 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
 Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen.
overwegende:
ten aanzien van de procedure
De aanvraag tot omgevingsvergunning is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, waarbij is
medegedeeld dat deze vanaf 13-03-2013 gedurende twee weken kan worden ingezien. Na
bekendmaking zijn een aantal reacties binnengekomen. De inhoudelijke behandeling hiervan zal
plaatsvinden indien de ingekomen reacties tevens als zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden
ingediend.
In artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat dat afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht onder andere van toepassing is op de voorbereiding van de
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien de aanvraag tot
omgevingsvergunning slechts kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 30 van de Wabo.
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 22 mei 2014 voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd.
Binnen deze termijn zijn de volgende / geen zienswijzen en / of adviezen op de
ontwerpbeschikking ingediend:
adviezen
 .
zienswijzen
naam

adres

de zienswijze heeft betrekking

ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid-257b

op de volgende activiteiten:

Voor de beantwoording van de zienswijzen en / of een reactie of de adviezen verwijzen wij naar de
achter dit besluit gevoegde zienswijzennota, die hier als herhaald en ingelast moet worden
beschouwd.
Voor de beantwoording van de zienswijzen en / of een reactie op de adviezen verwijzen wij naar de
activiteit verderop in dit besluit waarop betreffende zienswijze en / of advies betrekking heeft.
ten aanzien van de activiteit bouwen
De aanvraag ziet op het bouwen van een bouwwerk. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a.
van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Het bouwplan is getoetst
aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.
Bouwbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo)
Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden
geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de
voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit. U heeft aannemelijk gemaakt dat het bouwplan
voldoet aan deze voorschriften.
bouwverordening (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo)
Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden
geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de
voorschriften zoals opgenomen in de bouwverordening. U heeft aannemelijk gemaakt dat het
bouwplan voldoet aan deze voorschriften.
bestemmingsplan
Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden
verleend indien de activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het
exploitatieplan, of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ter plaatse is het bestemmingsplan Leiden Noord 2007 van kracht
en geldt de bestemming “Detailhandel”. Voor de locatie is een wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan opgenomen. Dit houdt in dat de bestemming gewijzigd kan worden mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
a. De bestaande voorgevelbouwgrens van de aanliggende gebouwen dient aangehouden te
worden;
b. De hoogte van de woningen dient aan te sluiten bij de naastgelegen bebouwing, met een
maximum van 3 bouwlagen, met een bouwhoogte van maximaal 9 m.
c. Het bebouwingspercentage bovengronds mag maximaal 60% te bedragen en het
bebouwingspercentage voor ondergrondse bouwwerken tot maximaal 1 m boven maaiveld
mag maximaal 100% bedragen.
d. De diepte van de hoofdgebouwen mag maximaal 17,5 m bedragen.
e. Het parkeren van de bewoners dient op eigen grond plaats te vinden, al dan niet
ondergronds.

De activiteit bouwen is in strijd is met het genoemde bestemmingsplan om de volgende redenen:
 Op de gronden met bestemming detailhandel mogen geen woningen mogen worden gebouwd.
 Het plan voldoet niet de wijzigingsbevoegdheid, omdat hierin onder meer de voorwaarde is dat
de hoogte van de woningen maximaal 9 meter mag bedragen terwijl de hoogte van de nieuw te
bouwen woningen 10,2 meter zal bedragen.
Uw aanvraag wordt mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo.
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 van de Wabo kan de omgevingsvergunning
worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Wij zijn van oordeel dat het
plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, en dat er sprake is van een goede
ruimtelijk onderbouwing. Wij zijn dan ook voornemens medewerking aan het plan te verlenen.
De ruimtelijke onderbouwing “De Vaart” (NL.IMRO.0546.OV00021-0201) is als bijlage bij dit besluit
gevoegd en maakt daarvan deel uit.
welstand (artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo)
Op grond van artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo mag de omgevingsvergunning alleen
worden verleend indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke
eisen van welstand. In de gemeente Leiden is de Welstandsnota gemeente Leiden 2010 van
toepassing.
Het bouwplan voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen sneltoetscriteria en is daarom
voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML heeft in haar
vergadering van 22-05-2013 geoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van
welstand. Het advies luidt als volgt.
“Toetsingskader:
Welstandsnota Leiden 2010, Gebied 03B Overig vooroorlogs Noord
belevingsassen: beheer met aandacht, de rest terughoudend beheer
Welstandsadvies:

Niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Met betrekking tot de
kleurkeuze adviseert de commissie het keimwerk niet te wit uit te voeren
maar lichtgrijs, bijvoorbeeld kleur 9592 en de houtachtige geveldelen op de
tweede verdieping lichtgrijs.”

Wij hebben dit advies overgenomen en zijn daarmee van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is
met redelijke eisen van welstand.
Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteiten.
ten aanzien van het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo is het verboden om zonder
omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het
uitvoeren van een werk of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. Uw aanvraag ziet op een
van deze activiteiten.

Het plan voor de nieuwbouw van 9 woningen aan de Haarlemmerweg en 1 appartement en 4
studio's aan de Hansenstraat en de aanleg van de een nieuwe in- en uitrit op het perceel van de
voormalige winkelhal van Piet Kerkhof, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie/nummer K
05781 ligt in een zone waarvoor op grond van het Paraplubestemmingsplan Archeologie de
dubbelbestemming Waarde- Archeologie 5 geldt (gebied met een hoge archeologische
verwachting buiten de singels). In dit gebied gelden voor ruimtelijke plannen de volgende criteria:
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over een
oppervlakte van meer dan 250 m2 en dieper dan 50 cm. Volgens het plan hebben de 9 woningen
aan de Haarlemmerweg een gezamenlijke oppervlakte van circa 500m2. Aan de Hansenstraat
wordt een woning gebouwd met een oppervlakte van circa 150 m2. Deze nieuwbouw zal worden
voorzien van een paalfundering. Bij uitvoer van de plannen worden bovenstaande criteria
overschreden.
Wij zijn van oordeel dat de vergunning, zonder voorwaarden, kan worden verleend voor deze
activiteit op grond van de volgende overwegingen.
 Uit de milieukundige boringen blijkt dat de ondergrond tot op circa 1 tot 2 m –Mv bestaat uit
zand. Een groot deel van de ingrepen zal zich beperken tot die recente zandlaag.
 Op perceel K 5781 zijn 5 ondergrondse tanks ingegraven geweest. Deze tanks zijn in de jaren
‘80 van de vorige eeuw verwijderd. Hierbij heeft tevens een sanering plaatsgevonden. Er zijn
geen tekeningen bekend met de ontgravingscontouren van deze sanering.
 Bij het ingraven en verwijderen van deze tanks is naar verwachting reeds een groot gedeelte
van de ondergrond van het terrein verstoord. Hierdoor zullen de eventueel aanwezige
archeologische waarden (gedeeltelijk) zijn aangetast.
 De nieuwbouw concentreert zich met name op het gedeelte van het terrein waar de ondergrond
reeds is verstoord door het ingraven en verwijderen van de tanks.
Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit.
ten aanzien van het maken van een uitweg
Op grond van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APV) is het verboden
zonder vergunning een uitweg naar de weg en/of verandering te brengen in een bestaande uitweg.
Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder e van de Wabo wordt voornoemd verbod gezien als een
verbod om dit zonder omgevingsvergunning uit te voeren. De omgevingsvergunning kan gezien
artikel 2.12, derde lid, van de APV worden geweigerd in het belang van:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk van de omgeving;
d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;
e. indien het gebruik van een uitrit leidt tot tegenstrijdigheid met het bestemmingsplan.
Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit op grond van de
volgende overwegingen.
 De toegangsweg naar het parkeerterrein is voldoende breed, ook ter plaatse van de tuinstrook
van de hoekwoning naast de ingang, die een veilige uitstap voor de bewoners van de
hoekwoning mogelijk maakt. De toegang wordt zodanig aangelegd dat de snelheid wordt
getemperd en een veilige in- en uitrit ontstaat.
 De lantaarnpaal die voor de toegang tot het parkeerterrein staat zal worden verplaatst.

Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit.

BESLUIT
Burgemeester en wethouders besluiten:
de omgevingsvergunning te verlenen voor het project “het bouwen van 9 woningen aan de
Haarlemmerwegzijde en 1 appartement en 4 studio's aan de Hansenstraatzijde en het aanleggen
van een nieuwe in- en uitrit”, plaatselijk bekend Haarlemmerweg 41.
 Het bouwen van een bouwwerk.
 Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde.
 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
 Een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen.
aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:
 U mag niet eerder met de betreffende werkzaamheden (laten) beginnen dan nadat de hieronder
genoemde gegevens zijn ingeleverd en goedgekeurd dan wel, voor zover het gaat om
constructieve gegevens, aannemelijk is gemaakt dat deze voldoen aan de bepalingen van het
Bouwbesluit. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten de stukken door het team
Vergunningen en Subsidies dan ook beoordeeld zijn. De beoordeelde constructietekeningen
en/of -berekeningen moeten op het werk aanwezig te zijn. Deze gegevens moeten tenminste 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden via het Omgevingsloket Online worden ingediend.
o Een bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats met de volgende
onderdelen.
o Eén of meerdere tekeningen van de bouwplaatsinrichting met daarop aangegeven:
- de aan- en afvoerwegen;
- de laad-, los- en hijszones;
- de plaats van de bouwketen;
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en
lossen, plaatsvinden;
- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
- de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
o Gegevens en bescheiden over de toe te passen materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen
bij de bouwwerkzaamheden.
o Een rapport over de trillingsinvloed op de belendingen en overige op staal gefundeerde
panden binnen een afstand van 25 m vanaf de grens van het bouwterrein ten gevolge van
werkzaamheden waaronder ook begrepen de invloed van het manoeuvreren van
materieel.
o Een voorstel voor het meten van trillingen aan woningen langs de aanvoerroute indien niet
aangetoond kan worden dat het bouwverkeer nauwelijks meer trillingshinder dan normaal
zal veroorzaken. (Indien speciaal voor licht en rustig transport gezorgd wordt zou zo’n
meting achterwege kunnen blijven)
o Een rapport over het geluidsniveau bij belendingen ten gevolge van werkzaamheden en
een voorstel voor het meten van geluid bij de belendingen.
o Een rapportageplan betreffende alle te monitoren zaken.

o
o
o
o
o

Een inventarisatie van de funderingen in de omgeving.
Een inventarisatie van de gemiddeld laagst bekende grondwaterstand.
Een tekening met te monitoren hoogtepunten en grondwaterstanden.
Een monitoringsplan voor de hoogtemeetpunten (ook langs de aanvoerroutes), en het
freatische grondwater, kabels en - leidingen met daarin opgenomen de kritische waarden.
Een controleberekening van de draagkracht van de bestaande funderingen in de tijdelijke
en nieuwe toestand, rekening houdend met eventuele horizontale belastingen op die
funderingen alsmede een berekening van de zettingen en de zettingsverschillen van die
funderingen.

mededelingen
 Ingeval archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van artikel 53 van de
Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de Minister van OC&W, door tussenkomst
van de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente, tel. nr. 071-5167950.
De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter
beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek
 Bij de aanvraag is tevens documentatie ingediend over Olivierpalen en (hoogfrequente)
stalenbuispalen.
Het funderingsadvies moet bij toepassing van andere dan DPA-palen aangepast worden.
Bij toepassing van Olivierpalen zal een verwerkingsvoorschrift dat kwalitatief gelijkwaardig is
aan een BRL ingediend moeten worden.
 Ten aanzien van het toepassen van hoogfrequente stalen buispalen wordt opgemerkt dat deze
mogelijk niet goed op diepte te krijgen zijn en dat daardoor de, weliswaar lichte, trillingen wel
lang duren.
 De grondwaterstand in de omgeving mag niet lager worden dan de gemiddeld laagst bekende
natuurlijke grondwaterstand.
 De zettingen van belendingen dienen als volgt te worden beperkt:
o De maximale rotatie bij neerwaartse doorbuiging is 1:500,
o De maximale rotatie bij opwaartse buiging is 1:700,
o Bij monumentale belendingen mogen de rotaties slechts 60% van de genoemde waarden
bedragen;
o In de rotatie dient te zijn opgenomen 35% van de zetting van de belending zoals die
volgens berekening al zou hebben plaatsgevonden.
 Wegen en rioleringen mogen geen schade ondervinden en toelaatbare vervormingen dienen
met de desbetreffende beheerders overeen gekomen te worden.
 Indien palen getrokken worden moet verticale waterstroming permanent worden verhinderd.
 Trillingen aan belendingen moeten minimaal voldoen aan SBR richtlijn-A aangezien anders de
kans bestaat dat schades ontstaan waardoor panden niet meer aan de constructieve
veiligheidseisen van het Bouwbesluit voldoen.
 Schade of ernstige hinder voor de omgeving moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
 Voor geluidshinder en trillingshinder voor personen geldt het Bouwbesluit hoofdstuk 8.
 De grondwaterstand in de omgeving mag niet lager worden dan de gemiddeld laagst bekende
natuurlijke grondwaterstand.
 De omgeving is in het verleden sterk gezakt en zakt nog steeds.
 De fundering van de volgende panden zijn zeer kwetsbaar:
o Hansenstraat 60 en 66. (De constructie van nummer 60 is dubieus.)
o Haarlemmerweg 40 en 40a.

authentiek adres
De vergunning wordt verleend voor het authentieke adres Haarlemmerweg 41.
bijgevoegde documenten
 746261_1362136458936_Detailblad.pdf.
 746261_1362136614546_Foto.pdf.
 746261_1362136654730_kadasterkaart.pdf.
 746261_1362136760501_quickscan_flora_en_fauna_151470.pdf.
 746261_1362136810423_Standaard_schutting.pdf.
 746261_1362136848659_Tekening_berging.pdf.
 746261_1362136907521_toets_bouwbesluit.pdf.
 746261_1362137093957_Verkennend_bodemonderzoek_151470.pdf.
 746261_1362137250919_Voorlichting_in_de_omgeving.pdf.
 746261_1362137331900_Voorlichting_aanvraagformulier.pdf.
 746261_1362139661261_tek-01_situatie_bestaand.PDF.
 746261_1362139721272_tek-02_situatie_gewijzigd.PDF.
 746261_1362139754344_tek-03_gevels_bestaand.PDF.
 746261_1362139914459_tek-06_terrein_en_riolering.PDF.
 746261_1362139974490_tek-07_doorsneden_woningen.PDF.
 746261_1362140021192_tek-08_palenplan_woningen.PDF.
 746261_1362140077020_tek-09_funderingsbalken_woningen.PDF.
 746261_1362140109504_tek-10_beg_gr_vloer_en_riolering_won.PDF.
 746261_1362140139463_tek-11_1e_verdiepingsvloer_woningen.PDF.
 746261_1362140182243_tek-12_2e_verdiepinsvloer_woningen.PDF.
 746261_1362140221449_tek-13_dakconstructie_woningen.PDF.
 746261_1362140470653_tek-19_1e_verdiepingsvloer_app.PDF.
 746261_1362140509946_tek-20_2e_verdiepingsvloer_app.PDF.
 746261_1362140790610_tek-21_dakvloer_en_kapplan_app.PDF.
 746261_1362140901091_tek-23_doorsneden_dakconstructie_won.PDF.
 746261_1363015000233_Aanvraagform_betr_act_werk.pdf.
 746261_1364998421473_brief_gemeente_dd_03-04-2013.pdf.
 746261_1364998483439_Voorblad_detail_35 en 36.PDF.
 746261_1364998539356_Detail_35.PDF.
 746261_1364998564906_Detail_36.PDF.
 746261_1364998615599_sonderingsrapport7212-0230-000.R01.pdf.
 Plattegrond Haarlemmerwegzijde: 746261_1364998666124_Tek05-A.PDF.
 Inrit bestaand- en gewijzigd: 746261_1364998827852_Tek25-.PDF.
 Palenplan appartementen: 746261_1365161139980_Tek16-B.PDF.
 Funderingsbalken appartementen: 746261_1365161173057_Tek17-A.PDF.
 Constructie begane grond appartementen: 746261_1365161208794_Tek18-B.PDF.
 Gevels Haarlemmerwegzijde wijz. A, 17-05-2013: 746261_1368800974802_Tek04-a.PDF.
 Gevels doorsnede Hansenstraatzijde, wijz.17-05-2013:746261_1368801008227_Tek14-e.PDF.
 Gevels en doorsnede Hansenstraatzijde, wijz. 29-01-2014: Tek 14-G.PDF.
 Plattegronden Hansenstraatzijde, wijz. 17-05-2013: 746261_1368801023376_Tek15-c.PDF.
 Plan van aanpak: 746261_1398415424436_bijlage_D_Plan_van_aanpak_Verhoef_Fund.pdf.
 Bouwveiligheidsplan: 746261_1398415578295_Bouwveiligheidspl_versie_1-0_23042014.pdf.
 Tekeningen met leidingen: 746261_1398415658170_tekeningen_met_leidingen.pdf.

 Bouwplaatsinrichting: 746261_1398415715370_bijlage_A_Bouwplaatsinr_BP-01_23-042014.pdf.
 Productinformatie: 746261_1398415776584_bijlage_B_hoog_freq_stalen_buispalen.pdf.
 Grondverdringende palen:
746261_1398415899100_bijlageC_Trillingsvr_grondverdr_boorpaal.pdf.
 Constructieberekening met wijziging: 12019-06.pdf
 Ruimtelijke onderbouwing NL.IMRO.0546.OV00021-0201
inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn van 6 weken,
gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
Indien tijdens genoemde termijn van 6 weken bij de rechtbank een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend, dan treedt deze beschikking niet eerder in werking dan nadat op het
verzoekschrift is beslist.
beroepsclausule
Wie door het verlenen van deze vergunning rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, en tijdig
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit heeft gemaakt, kan daartegen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is
gelegd beroep instellen bij de rechtbank, Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. Indien onverwijlde spoed - gelet op de betrokken belangen - het vereist, kunt u ook de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in
het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop
van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Leiden,
Burgemeester en wethouders
namens dezen,

A.H. Karbet
Teamleider Vergunningen en Subsidies

