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ONTWERP

Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden
gezien het verzoek
ingediend door:
adres:
postcode en woonplaats:
ingekomen op:
geregistreerd onder nummer

XXX
XXX
XXX
11-10-2012
Wabo 121865 / 593563 OLO.

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) wordt gevraagd voor het project: “het wijzigen van de groenvoorziening en het water naar
parkeren en het stallen van auto's, een uit- en inrit aanleggen naar de nieuw aan te leggen
Leidatoweg en een verbreding van de toegang naar de Hallenweg, plaatselijk bekend Hallenweg 2
en 6 te Leiden”. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde.
• Verandering aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
• Het maken van een uitweg.
overwegende:
ten aanzien van de procedure
De aanvraag tot omgevingsvergunning is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, waarbij is
medegedeeld dat deze vanaf 22 oktober 2012 gedurende twee weken kan worden ingezien. Na
bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen.
Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang
met artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht dienen wij het besluit zo spoedig mogelijk te
nemen, doch uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de aanvraag. Met inachtneming van artikel
3.12, lid 8 van de Wabo hebben wij d.d. 17 december 2012 de beslissing over de aanvraag met ten
hoogste 6 weken verlengd.
In artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning staat dat afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht 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, sub a, onder 3 van de Wabo

ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid-257b

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 6 juni 2013 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
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.
of
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 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. Ter plaatse is het bestemmingsplan ”Archeologie”, “Waarde-Archeologie 5”
van kracht waarin is bepaald dat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem
wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 250 vierkante meter en dieper dan 50
centimeter -Mv.
Volgens het plan vinden er wel grondverplaatsingen plaats, maar zijn er geen bodemingrepen die
dieper reiken dan 50 centimeter -Mv. Omdat de geplande grondverstoring het dieptecriterium niet
overschrijdt, is een vergunning voor de activiteit “het uitvoeren van een werk geen bouwwerk
zijnde” niet nodig voor deze activiteit.

ten aanzien van het aan brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg
Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder d, van de Wabo is het verboden om zonder
omgevingsvergunning een verandering aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg, voor
zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de
Wabo.
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.
Ter plaatse is het bestemmingsplan ”Archeologie”, “Waarde-Archeologie 5” van kracht waarin is
bepaald dat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over
een oppervlakte van meer dan 250 vierkante meter en dieper dan 50 centimeter -Mv.
Volgens het plan vinden er wel grondverplaatsingen plaats, maar zijn er geen bodemingrepen die
dieper reiken dan 50 centimeter -Mv. Omdat de geplande grondverstoring het dieptecriterium niet
overschrijdt, is een vergunning voor de activiteit “verandering aan te brengen in de wijze van
aanleg van een weg” niet nodig voor deze activiteit.
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).
Voor het plangebied vigeren op dit moment het bestemmingsplannen “Leiden Noord” en Leiden
Noord 1e herziening” en het paraplubestemmingsplan “Archeologie”.
Bestemmingsplan “Leiden Noord” en Leiden Noord 1e herziening”
Beide bedrijven hebben de bestemming Bedrijfsdoeleinden met een aanduiding milieucategorie 2
(artikel 10). De uitbreiding van het bedrijfsterrein is geprojecteerd op gronden met de bestemming
bedrijfsdoeleinden (artikel 10), verblijfsgebied (artikel 17), groenvoorzieningen (artikel 13), water
(artikel 15) en waterkering (artikel 24) en op grond die binnen de molenbeschermingszone is
gelegen (artikel 21).

Het huidige gebruikte terrein heeft de bestemming bedrijfsdoeleinden, verblijfsgebied en
groenvoorziening. De bedrijfsactiviteiten van beide bedrijven vallen onder de definitieomschrijving
voor bedrijfsdoeleinden (artikel 10, lid 1) en blijven met het plan ongewijzigd, zodat deze in
overeenstemming is met het bestemmingsplan. Op het terrein zijn parkeervoorzieningen gemaakt
die liggen op de bestemming verblijfsgebied en groenvoorzieningen. Binnen de bestemming
verblijfsgebied is langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer toegestaan (artikel
17, lid 1). Het realiseren van 'stallingsplaatsen' wordt hierin niet genoemd en is hiermee in strijd
met de voorschriften uit het bestemmingsplan. Binnen de bestemming groenvoorzieningen is het
realiseren van parkeerplaatsen ook niet toegestaan (artikel 13, lid 1, sub a, jo. artikel 13, lid 2).
De uitbreiding - ten behoeve van de stallingsplaatsen- vindt plaats op de bestemming water,
groenvoorzieningen en waterkering. Het realiseren van parkeerplaatsen is binnen bestemming
water niet toegestaan (artikel 15, lid 1, jo artikel 15, lid 2), noch binnen de bestemming
groenvoorzieningen (artikel 13, lid 1, sub a jo. artikel 13, lid 2) en noch binnen de bestemming
waterkering (artikel 24, lid 1). Het plan is op deze punten in strijd met de voorschriften van het
bestemmingsplan. De terreinafscheiding zal gelet op de geringe hoogte ruimschoots binnen de
maximale hoogtebepalingen van de molenbeschermingszone vallen zoals opgenomen in artikel 21.
Paraplubestemmingsplan “Archeologie”
Ter plaatse is het bestemmingsplan ”Archeologie”, “Waarde-Archeologie 5” van kracht waarin is
bepaald dat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over
een oppervlakte van meer dan 250 vierkante meter en dieper dan 50 centimeter -Mv.
Volgens het plan vinden er wel grondverplaatsingen plaats, maar zijn er geen bodemingrepen die
dieper reiken dan 50 centimeter -Mv. Omdat de geplande grondverstoring het dieptecriterium niet
overschrijdt, is een vergunning voor de activiteit “het uitvoeren van een werk geen bouwwerk
zijnde” niet nodig voor deze activiteit.
Op grond van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 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 sprake is
van een goede ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.0546.PB00102-0201). Wij zijn voornemens
medewerking aan het plan te verlenen. De vorengenoemde ruimtelijke onderbouwing is als bijlage
bij dit besluit gevoegd en maakt daarvan deel uit.
Het college is van oordeel dat in deze situatie voldoende aanleiding bestaat om de vergunning voor
de activiteit onder artikel 2.1, lid 1, sub c te verlenen.

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:
• de bruikbaarheid van de weg;
• het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
• de bescherming van het uiterlijk van de omgeving;
• de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;
• indien het gebruik van een uitrit leidt tot tegenstrijdigheid met het bestemmingsplan.
Wij hebben besloten medewerking te verlenen waarbij wij hebben overwogen dat de nieuw aan te
leggen uitrit naar de Leidatoweg en de aanpassingen aan de bestaande uitrit naar de Hallenweg
voldoen aan de CROW normen.
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 wijzigen van de groenvoorziening en
het water naar parkeren en het stallen van auto's, een uit- en inrit aanleggen naar de nieuw aan te
leggen Leidatoweg en een verbreding van de toegang naar de Hallenweg, plaatselijk bekend
Hallenweg 2 en 6 te Leiden”. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:
• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
• het maken van een uitweg.
Voorwaarden
Ecologie
Volgens de Flora -en Faunawet mogen broedende vogels niet worden verstoord. De betreffende
werkzaamheden waarbij broedende vogels kunnen worden verstoord, dienen te worden
uitgevoerd buiten het broedseizoen van vogels (van 1 maart tot 1 augustus). De werkzaamheden
kunnen buiten het broedseizoen plaatsvinden indien is vastgesteld dat dat er broedende vogels
aanwezig zijn op het terrein. Bij het dempen van de watergangen zal de zorgplicht in acht genomen
moeten worden, die geldt voor alle in het wild levende soorten. Op grond hiervan dient zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te worden voorkomen. Wanneer volgens de
gedragscode wordtgewerkt, wordt hieraan voldaan. In de praktijk worden alle aangetroffen amfibieen vissoorten verplaatst alvorens sloten gedempt worden.

bijgevoegde documenten
De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning:
•
593563_1349938582945_bijlage-1-Huidige-eigendomssituatieBB130527.pdf van 11-10-2012;
•
593563_1349938871468_bijlage-2-Huidige-bestemmingsplanBB130527.pdf van 11-10-2012;
•
593563_1349939671578_bijlage-3-Toekomstige-eigendomssituatieBB130527.pdf van 11-102012;
•
593563_1349939914787_bijlage-4-Uitrit-achterBB121011.pdf van 11-10-2012;
•
593563_1349940045281_bijlage-5-Overzicht-nieuwe-situatieBB121011.pdf van 11-10-2012;
•
593563_1349940436270_bijlage-8-Achteraanzicht-nieuwe-situatieBB121011.pdf van 11-102012;
•
593563_1349944711574_papierenformulier.pdf van 11-10-2012;
•
593563_1351232779327_overeenkomst_gemeente_9aug2012BB130527.pdf van 26-102012;
•
593563_1352466062587_bijlage_09BB130527.pdf van 09-11-2012;
•
593563_1354475618157_Aanpassing-Leidatoweg-4van4BB130527.pdf van 02-12-2012;
•
593563_1354475761661_Flora-Fauna-quick-scan-BSNBB130527.pdf van 02-12-2012;
•
593563_1366963956923_bijlage-11-1374-B-01-VERGUNDE-SITUATIE-wijz25april13BB130527.pdf van 26-04-2013;
•
593563_1366964240373_bijlage-12-1374-B-02-GEWENSTE-SITUATIEwijz5april13BB130527.pdf van 26-04-2013;
•
watervergunning Watervergunning V55507 Hallenweg 6 19-11-2012BB130527.pdf van 01-052013;
•
2013BB130527.pdf van 07-05-2013;
•
Diversen oppberekeing_Hallenweg 2 en 6BB130527.pdf van 22-05-2013;
•
Omgevingsvergunning Hallenweg 2 en 6_Ruimtelijke onderbouwingBB130527.pdf van 23-052013.
mededelingen
• .
•

Leiden,
Burgemeester en wethouders
namens dezen,

A.H. Karbet
Teamleider Vergunningen en Subsidies
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Ruimtelijke onderbouwing
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Op 11 oktober 2012 is bij de gemeente Leiden een aanvraag (BV 121865) ingediend voor het
verlenen van een omgevingsvergunning. Het plan betreft uitbreiding van twee bedrijfsterreinen
gelegen aan de Hallenweg 2 en 6.

1.2

Beschrijving bouwplan

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van autobedrijven Schadenet (Hallenweg 6) en
Geenjaar (Hallenweg 2). De uitbreiding wordt gebruikt om extra ruimte te creëren voor het
stallen van auto's. Binnen deze aanvraag wordt de watergang gelegen aan de Gooimeerlaan in
zijn geheel gedempt. Met betrekking tot de uitbreiding van beide bedrijven wordt de gedempte
watergang met bijbehorende groenvoorzieningen voor 588 m2 verhard. Er wordt een uitrit
aangelegd aan de Leidatoweg voor de ontsluiting van Hallenweg 6. De toegangsweg naar
Hallenweg 2 wordt verbreed. Rondom het terrein wordt een hekwerk geplaatst. Voor de
uitbreiding is een gronduitgifte van de gemeente Leiden vereist. Het bruto vloeroppervlak van
beide bedrijfsterreinen alsmede het type bedrijfsactiviteiten blijven met dit plan ongewijzigd.

1.3

Begrenzing plangebied

Het plangebied bestaat uit de percelen sectie K, nummers 6219, 5620, 6285, 5619, 6286 en
6288, 6287.
De plancontour van de omgevingsvergunning is opgenomen als bijlage bij deze
omgevingsvergunning.

1.4

Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied vigeert op dit moment het bestemmingsplan Leiden Noord en Leiden
Noord 1e herziening en het paraplubestemmingsplan Archeologie.
Beide bedrijven hebben de bestemming Bedrijfsdoeleinden met een aanduiding
milieucategorie 2 (artikel 10). De uitbreiding van het bedrijfsterrein is geprojecteerd op gronden
met de bestemming bedrijfsdoeleinden (artikel 10), verblijfsgebied (artikel 17),
groenvoorzieningen (artikel 13), water (artikel 15) en waterkering (artikel 24). Alsmede ligt het
plan in een gebied waarvoor het Paraplubestemmingsplan Archeologie geldt, de gronden
hebben dubbelbestemming Waarde archeologie 5 (artikel 6) en op grond die binnen de
molenbeschermingszone is gelegen (artikel 21).

Gebruik terrein
Het huidige gebruikte terrein heeft de bestemming bedrijfsdoeleinden, verblijfsgebied en
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groenvoorziening. De bedrijfsactiviteiten van beide bedrijven vallen onder de
definitieomschrijving voor bedrijfsdoeleinden (artikel 10 lid 1) en blijven met het plan
ongewijzigd, zodat deze in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Op het terrein zijn
parkeervoorzieningen gemaakt die liggen op de bestemming verblijfsgebied en
groenvoorzieningen. Binnen de bestemming verblijfsgebied is langzaam verkeer,
gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer toegestaan (artikel 17 lid 1), het realiseren van
'stallingsplaatsen' wordt hierin niet genoemd en is hiermee in strijd met de voorschriften uit het
bestemmingsplan. Binnen de bestemming groenvoorzieningen is het realiseren van
parkeerplaatsen ook niet toegestaan (artikel 13 lid 1 sub a jo. artikel 13 lid 2).

Demping sloot
De uitbreiding - ten behoeve van de stallingsplaatsen- vindt plaats op de bestemming water,
groenvoorzieningen en waterkering. Het realiseren van parkeerplaatsen is binnen bestemming
water niet toegestaan (artikel 15 lid 1 jo artikel 15 lid 2), noch binnen de bestemming
groenvoorzieningen (artikel 13 lid 1 sub a jo. artikel 13 lid 2) en noch binnen de bestemming
waterkering (artikel 24 lid 1). Het plan is op deze punten in strijd met de voorschriften van het
bestemmingsplan. De terreinafscheiding zal gelet op de geringe hoogte ruimschoots binnen
de maximale hoogtebepalingen van de molenbeschermingszone vallen zoals opgenomen in
artikel 21.

Conclusie:
Het plan is in strijd met de bestemmingen groenvoorzieningen (artikel 13), verblijfsgebied
(artikel 17), water (artikel 15) en waterkering (artikel 24). Vanwege deze strijdigheden met het
bestemmingsplan moet de aanvraag mede worden aangemerkt als een verzoek om afwijking
van het bestemmingsplan. In het onderhavige geval kan alleen van het bestemmingsplan
worden afgeweken, wanneer de vergunning vergezeld gaat van een ruimtelijke onderbouwing,
waaruit blijkt dat het project getuigt van 'een goede ruimtelijke ordening' (art. 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3 Wabo). Deze notitie vormt die ruimtelijke onderbouwing.

16

Ruimtelijke Onderbouw ing Omgevingsvergunning Hallenw eg 2 en 6

Hoofdstuk 2
2.1

Beschrijving plangebied

Geschiedenis van het plangebied

Van Groenoordhallen naar herontwikk elingslocatie
Het plangebied maakt deel uit van het Groenoordterrein en omgeving. In 2001 maakte de
MZK-crisis een einde aan ruim 30 jaar veemarkten in de Groenoordhallen, maar ook andere
evenementen kozen in de jaren '90 al steeds vaker voor alternatieve locaties, zoals het in
1988 grondig gerenoveerde en vergrootte evenementencomplex Ahoy in Rotterdam. Nadat uit
een studie bleek dat een herbestemming van de bestaande hallen niet haalbaar was, kwam
het terrein bij de gemeente in beeld als herontwikkelingslocatie voor woningbouw in een
gemengd stedelijk milieu. In het WijkOntwikkelingsPlan (WOP) Leiden-Noord van 1999 werd
het gebied ook als zodanig aangewezen.

Planvorming Groenoordhallenterrein
Als onderdeel van de uitwerking van het WOP heeft het bureau "Maxwan Architects and
Urbanists" in december van 2004, in opdracht van de gemeente Leiden, een ontwerpstudie
uitgevoerd naar de herontwikkeling van het Groenoordhallenterrein en omgeving. Die studie
heeft vervolgens de basis gevormd voor het door Atelier Dutch opgestelde Stedenbouwkundig
Programma van Eisen (SPvE), getiteld 'Masterplan Leiden GEO', d.d. 21 december 2006. Dit
SPvE is als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelcombinatie
Groenoord C.V. door de gemeenteraad vastgesteld als kaderstellend document voor de
toekomstige ontwikkeling van het terrein. De stedenbouwkundige hoofdlijnen uit het SPvE zijn
vervolgens vertaald in een bestemmingsplan (Leiden Noord).

Het plan gaat uit van een samenhangende ontwikkeling van het voormalige
Groenoordhallenterrein, die aansluit op bestaande stedenbouwkundige structuren in de
omgeving. Het totale plan voor Groenoord is een zorgvuldige compositie van bouwblokken met
enkele hogere bebouwingsaccenten. Het gebied moet onder andere een schakel gaan vormen
tussen het centrum van Leiden en de Merenwijk. De totaalontwikkeling omvat woningbouw op
het voormalige Groenoordhallenterrein, woningbouw op de Van Voorthuijsenlocatie, de
ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen de Hallenweg en de Slaaghsloot, de verlegging
van de Gooimeerlaan en de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan. Voor de ontwikkeling
van het terrein van de voormalige Groenoordhallen in Leiden is gekozen voor een plan met
gesloten bouwblokken, met intieme, geknikte woonstraten. De straten worden begeleid door
de woningen.

In de periode van 2008 tot op heden is het noordelijke Groenoordhallenterrein, bestaande uit
acht bouwblokken met in totaal 240 woningen in laagbouw, deels gerealiseerd en deels in
uitvoering. Voor de Van Voorthuijsenlocatie is een bouwplan ontwikkeld waarvoor een aparte
ruimtelijke procedure wordt doorlopen. De verlegging van de Gooimeerlaan en overkluizing van
de Willem de Zwijgerlaan zijn reeds gereed. Een volgende fase in de totale ontwikkeling van
het Groenoordhallenterrein wordt gevormd door het woningbouwproject 'Groenoord fase 2', dat
is geprojecteerd tussen de Willem de Zwijgerlaan, de Gooimeerlaan, de Evenementenlaan en
de Floris Versterlaan.

Alhoewel het plangebied behorend bij de locatie waarvoor de omgevingsvergunning is
aangevraagd onderdeel is van het Groenoordhallenterrein, is in het bovengenoemde
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'Masterplan Leiden GEO' geen herontwikkeling van de twee garagebedrijven aan het begin van
de Hallenweg voorzien. De woningen in het laagbouwdeel van Groenoord zijn juist zodanig
ontworpen, dat zij voldoende afstand van beide bedrijven houden om een goed woon- en
leefklimaat te kunnen borgen.

2.2

Inventarisatie plangebied

Het bedrijf Schadenet (Hallenweg 2) richt zich op schadeherstel voor auto's, daarnaast is dit
bedrijf ook een Herz verhuurpunt. Het bedrijf Geenjaar (Hallenweg 6) betreft een Hyundai
dealer die verkoop van nieuwe en tweedehands auto's verzorgd.

Aan de westzijde van beide bedrijven is de nieuwe woonwijk Groenoord gerealiseerd. Aan de
Gooimeerlaan bevindt zich een benzinestation. Op het Hallenterrein bevindt zich bedrijf
Barthen die zich richt op verhuur van mobiele toiletten.
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Hoofdstuk 3
3.1

Ruimtelijk beleidskader

Provinciaal,- en Nationaal beleid

Gezien de zodanig geringe ontwikkeling is provinciaal,- en nationaal beleid niet op dit plan van
toepassing

3.2

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Leiden 2025
De Structuurvisie Leiden 2025 is op 1 december 2011 vastgesteld, en is een zelfbindend
beleidsdocument voor de gemeente Leiden. De structuurvisie schetst de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling en structuur van de stad tot 2025. Het document wijst ontwikkelingslocaties aan
met het beoogde type woonmilieu per locatie en het benoemt belangrijke infrastructurele
projecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de vorming van een groen singelpark en
ecologische verbindingszones tussen de bestaande parken.

Alhoewel de structuurvisie niets over de ontwikkeling van Groenoord schrijft, is het gehele
gebied op de structuurvisiekaart aangewezen als ontwikkelingslocatie voor een gemengd
stedelijk milieu.

Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2010
Eind jaren '90 is een Wijkontwikkellingsplan (WOP) voor Leiden Noord opgesteld dat in
november 1999 is vastgesteld door de Leidse gemeenteraad. Het plangebied Leiden Noord
kent. Het WOP omvat een integrale gebiedsvisie en gebiedsgerichte visie. Deze visie is
gericht op het structureel verbeteren van het functioneren van Leiden Noord in de toekomst en
het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen op lange termijn.

Masterplan Leiden GEO
Het Masterplan Leiden GEO van 21 december 2006 vormt een Stedenbouwkundig Programma
van Eisen (SPvE), dat de basis heeft gevormd voor het bestemmingsplan Leiden-Noord. Het
SPvE is opgesteld door stedenbouwkundig bureau Atelier Dutch in opdracht van Ymere
Ontwikkeling en PFC en in samenwerking met gemeentelijke stedenbouwkundigen. Het
Masterplan is als bijlage bij een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelcombinatie
vastgesteld door de gemeenteraad. Het SPvE is geen blauwdruk van het exacte eindbeeld van
het gebied, maar schetst de beoogde eindsituatie op hoofdlijnen en vormt als zodanig het
stedenbouwkundig toetsingskader voor de verdere uitwerking van de plannen na 2006.

Het masterplan Leiden GEO is als stedenbouwkundig programma van eisen het meest
concrete beleidsstuk dat uitspraak doet over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in dit
deel van Leiden. Volgens dit materplan is Groenoord volop in ontwikkeling tot woonwijk. Bij de
planvorming van Groenoord is nadrukkelijk rekening gehouden met de blijvende aanwezigheid
van de twee autobedrijven aan Hallenweg 2 en Hallenweg 6 doordat de dichtstbijzijnde
woningen aan de overkant van de Leidatoweg op ruime afstand zijn geprojecteerd. De
nabijheid van die woningen en de inmiddels aangelegde Leidatoweg heeft wel tot gevolg dat de
autobedrijven zich uitsluitend nog in oostelijke richting (Gooimeerlaan) kunnen uitbreiden. Het
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voorliggende plan dat ziet op de uitbreiding aan de zijde van de Gooimeerlaan vormt geen
belemmering voor de verdere ontwikkeling van het Groenoordhallenterrein tot woonwijk.
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Hoofdstuk 4
4.1

Omgevingsaspecten

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de in dit bestemmingsplan gemaakte keuzes gemotiveerd. Per
sectoraal onderwerp is een paragraaf opgenomen, waarin eerst kort het toetsingskader,
bijvoorbeeld een wet of beleid, wordt aangegeven. Daarna worden de voor dit plan uitgevoerde
onderzoeken besproken, gevolgd door een conclusie.

4.2

Archeologie

4.2.1

Bestemmingsplan Archeologie

De gemeente Leiden heeft een rijk bodemarchief. In de afgelopen decennia is bij tientallen
opgravingen vastgesteld dat het onderzoek van de archeologische resten die in de bodem
verborgen liggen een van de belangrijkste bronnen van kennis over de bewoningsgeschiedenis
van de regio rondom Leiden vormt. De doelstelling van het gemeentelijk archeologiebeleid is
om de archeologische bronnen zo verantwoord mogelijk te beschermen.
Inmiddels is het paraplubestemmingsplan Archeologie vastgesteld en op 22 februari 2011 in
werking getreden. Dit bestemmingsplan heeft twee doelen. Het eerste doel is het opnemen
van de bescherming van archeologisch erfgoed in de vigerende bestemmingsplannen van
Leiden die deze bescherming nog niet bevatten. Het tweede doel is dat dit bestemmingsplan
zorgt voor eenduidige regels voor bescherming van archeologische waarden in de moderne
plannen die al een eigen methodiek hebben.

4.2.2

Onderzoeksresultaten

Het plan ligt in een zone waarvoor op grond van het Paraplubestemmingsplan Archeologie de
dubbelbestemming Waarde-Archeologie 5 geldt (gebieden 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 vinden er wel grondverplaatsingen plaats, maar er zijn geen bodemingrepen
die dieper reiken dan 50cm -Mv. Omdat de geplande grondverstoring het dieptecriterium niet
overschrijdt, is de activiteit 'het uitvoeren van een werk' (vanuit archeologisch oogpunt) in de
omgevingsvergunning in dit geval om deze reden niet noodzakelijk.
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4.3

Ecologie

4.3.1

Beleidskader

Het opstellen van de Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden is het directe
gevolg geweest van een wijziging in de Flora- en faunawet in 2005. Deze wijziging maakte het
mogelijk voor gemeenten om een Gedragscode op te stellen, waarna bij naleving van de
Gedragscode niet langer ontheffingen van de Flora- en faunawet zouden hoeven worden
aangevraagd. In de Gedragscode is in overleg met het toenmalige Ministerie van LNV een set
van goedgekeurde maatregelen opgenomen om de bescherming van bedreigde soorten te
garanderen.
Daarnaast zijn in de Gedragscode de gemeentelijke uitgangspunten in het kader van het
'Ecologische toetsingskader voor stedelijke projecten' (2003) verwerkt. De regels in de
Gedragscode zijn gebaseerd op de metingen van het Stadsnatuurmeetnet. In de Gedragscode
staat een overzicht van voorkomende bedreigde plant- en diersoorten in Leiden, en staan
regels met betrekking tot het aanwijzen van alternatieve locaties voor habitats en herplanting
van gekapte bomen.

4.3.2

Onderzoeksresultaten

Om na te gaan of bij de aanvraag sprake van is van nadelige effecten op beschermde
natuurwaarden is door het Bureau Stadsnatuur Rotterdam (bsR) een quick scan gedaan. Uit
deze quickscan is gebleken dat kan worden uitgesloten dat beschermde flora,
zoetwaterslakken en vissen in de sloot aanwezig zijn, noch dat er sprake is van beschermde
functionaliteit voor vleermuizen. Wel wordt geconstateerd dat er een grote waarschijnlijkheid
bestaat dat niet-jaarronde beschermde vogelsoorten gedurende het broedseizoen nestelen in
het struweel.
Op basis van deze bevindingen wordt aanbevolen alle werkzaamheden uit te voeren volgens
de richtlijnen genoemd in de Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden (2012).
Deze schrijft ondermeer voor dat:
• Kap- en snoeiwerkzaamheden, met het oog op in het gebied broedende vogels, buiten het
broedseizoen uitgevoerd moeten worden. Deze periode loopt grofweg van 1 maart tot 1
augustus. Nota bene, broedende vogels zijn ook buiten deze periode strikt beschermd.
Werkzaamheden kunnen buiten de genoemde datumgrenzen plaatsvinden wanneer is
vastgesteld dat er zich geen broedende vogels ophouden in het terrein. Dit om overtreding van
de Flora- en faunawet te voorkomen;
• Bij het dempen van de watergangen zal de Zorgplicht in acht genomen moeten worden, die
geldt voor alle in het wild levende soorten. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is schade aan deze soorten te worden voorkomen. Wanneer volgens de gedragscode
wordt gewerkt, wordt hieraan voldaan. In de praktijk worden alle aangetroffen amfibie- en
vissoorten verplaatst alvorens sloten gedempt worden. Deze werkzaamheden moeten in
november plaatsvinden, ofwel in het vroege voorjaar (half maart).

Het naleven van de werkwijze uit de gedragscode en de in de quick scan genoemde
aanbeveling is als voorwaarde verbonden aan de omgevingsvergunning.
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4.4

Economische zaken

De bedrijfsactiviteiten van beide bedrijven zijn feitelijk al zodanig uitgebreid dat de huidige
bedrijfsterreinen niet meer toereikend zijn voor de stalling van de auto's. De uitbreiding van de
bedrijfsterreinen is noodzakelijk om de bestaande activiteiten goed te kunnen uitvoeren.
Doordat de uitbreiding wordt gerealiseerd ter hoogte van de Gooimeerlaan ondervindt de
nieuwe woonwijk geen last van de geparkeerde auto's. Met deze ontwikkeling worden het
gebruik van beide bedrijfsterreinen weer genormaliseerd, wat positief is voor de bedrijven
alsmede voor de bewoners van Groenoord.

4.5

Kabels en leidingen

Op de meegestuurde tekening is een overzicht te zien van de ligging van verschillende kabels
en leidingen in de omgeving. Op de locatie van het bouwplan zijn geen kabels en leidingen
aanwezig welke belemmeringen kunnen vormen.

4.6

Milieu

De Omgevingsdienst West Holland heeft het plan beoordeeld op de milieuaspecten bedrijven
en milieuzonering, bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid. Ten aanzien van het
aspect bodem heeft de omgevingsdienst aangegeven dat er nog nader onderzoek dient te
worden verricht, dit betreft een verkennend bodemonderzoek om inzicht te geven in de
bodemgesteldheid.

4.6.1

Bedrijven en milieuzonering

De omgeving van de Hallenweg 6 kan worden getypeerd als bedrijventerrein, grenzend aan
een gebied met functiemenging (bron: VNG uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', 2009).

Bedrijf

Adres

type

SBI-code

milieucategorie

Milieu
zonering

Geenjaar
Autobedrijf
B.V.

Hallenweg 2
LEIDEN

Type B

451, 452 454

2

30 m

Schadenet
Leiden

Hallenweg 6
LEIDEN

Type B

451, 452 454

2

30 m

De gewenste verandering/vergroting van de inrichting vanwege het parkeerterrein is van de
woningen in het aangrenzende gebied met functiemenging af gericht. Daarbij zijn kantoren en
winkels aanpandig aan woningen toelaatbaar in een gebied met functiemenging. De
milieuzonering is de minimaal gewenste afstand tot woningen (of andere gevoelige
bestemmingen) in het plan wordt voldaan aan deze afstanden eer zijn dus geen knelpunten.
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4.6.2

Bodem

Er is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd door Milieuadvies Bureau Adverbo
b.v. (14 maart 2013, kenmerk 13.10.3533.2506). Hierbij is de groenstrook/parkeerstrook ten
westen van de watergang betrokken alsmede het deelgebied ten oosten van de watergang. De
omgevingsdienst heeft het bodemonderzoek beoordeeld en uit de onderzoeksresultaten uit
het rapport blijkt dat de grond en het grondwater niet of licht zijn verontreinigd. Er zijn geen
asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld en in de bodemmonsters. De
waterbodem uit de watergang, gelegen op het oostelijk terreindeel is beoordeeld als 'vrij
toepasbaar' in zoet oppervlaktewater en verspreidbaar in zoet oppervlakte water en op het
aangrenzend perceel.

Conclusie:
De locatie is geschikt voor het geplande gebruik. Vrijkomend slib kan vrij toegepast worden in
zoet oppervlakte water en is verspreidbaar in zoet oppervlaktewater en op aangrenzend
perceel.
Met de volgende punten moet rekening worden gehouden gezien het feit dat er grond zal
worden aan- en afgevoerd bij de werkzaamheden:
Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens
wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het
Besluit bodemkwaliteit.
Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 132: 'Werken in en met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water';
Het voornemen om meer dan 50 m3 grond af te graven of meer dan 1.000 m3 grondwater
te onttrekken moet de initiatiefnemer melden bij de Omgevingsdienst West-Holland via
het meldingsformulier Bodemverontreiniging;
Voor toepassen van niet schone grond en/of schone grond (meer dan 50m3) dient een
melding te worden gedaan via www.meldgrond.nl.

4.6.3

Externe veiligheid

Het plan ligt niet in het invloedsgebied van een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen of geproduceerd. Ook ligt het niet in een invloedsgebied van een spoorlijn,
waterweg of buisleiding die wordt gebruikt voor het transport van gevaarlijke stoffen.
De locatie ligt in het effectgebied van de A4, maar wel een op ruime afstand van 3 km.
Vanwege het transport van toxische vloeistoffen van categorie LT3 heeft de A4 een
effectgebied van meer dan 4 kilometer.
Het plan heeft geen effect op de hoogte van het groepsrisico of op andere externe
veiligheidsaspecten zoals bereikbaarheid, capaciteit hulpverleningsdiensten of
zelfredzaamheid.
Daarbij is de uitbreiding van een parkeerplaats is niet relevant voor externe veiligheid. Een
parkeerplaats is geen object waar langdurig mensen verblijven.

Externe veiligheid is geen belemmering voor het realiseren van het plan.
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4.6.4

Geluid

Het plan betreft het vergroten van twee bestaande bedrijfsterreinen. Beide bedrijfsterreinen
worden gebruikt voor het uitstallen van auto's, deze activiteit genereert niet veel geluid. Qua
geluid is er geen belemmering voor het realiseren van het plan. Het is niet de verwachting dat
de omgeving negatief beïnvloed wordt vanwege extra verkeersbewegingen. Er zijn geen
geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving van het plan.

4.6.5

Luchtkwaliteit

Het betreft uitsluitend het vergroten van de parkeerruimte voor auto's achter twee
autobedrijven. Het gaat om een uitbreiding van ongeveer 900 m2. De extra
verkeersaantrekkende werking zal met deze uitbreiding nauwelijks toenemen.
Een luchtonderzoek is niet nodig. Dit milieuaspect is geen belemmering voor het realiseren
van het plan

4.6.6

Milieueffectrapportage

In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd
moet worden als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het gaat dan
om een project dat genoemd is in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r. In dit geval wordt
het plan niet genoemd in deze bijlage. Een m.e.r. beoordeling of plan M.E.R. is niet nodig

4.7

Stedenbouwkundige inpassing

Met betrokken externe partijen is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plandeel zone
Bedrijventerrein de Hallen is hier onderdeel van. In dit stedenbouwkundig plan wordt een
hoogwaardige inrichting nagestreefd met bij voorkeur bedrijfsverzamelgebouwen voor
kleinschalige (startende) ondernemingen, die zich goed mengen met de aansluiten een
aansluitende woonomgeving. Tevens wordt de nieuwe Hallenweg aangeduid als
hoofdontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer. In het Handboek Openbare ruimte is de
Gooimeerlaan aangeduid als gebiedsontsluitingsweg die een groen laanprofiel moet hebben.

De bedrijfslocatielocatie is gelegen tussen nieuw gepland woongebied en de Gooimeerlaan.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het dempen van water geen belemmering omdat op
deze locatie geen water is gepland. Het realiseren van parkeerplaatsen heeft geen negatieve
gevolgen voor zon- en daglichttoetreding noch voor de privacy. Er komt een groenstrook van
2,50 meter parallel gelegen aan de Gooimeerlaan, deze is voldoende om een groene
uitstraling te behouden.
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4.8

Verkeer en vervoer

Beleidsregels parkeernormen Leiden
Het college heeft op 28-2-2012 nieuwe beleidsregels voor haar gehele grondgebied, de
'Beleidsregels parkeernormen Leiden' vastgesteld. Daarin wordt onder andere bepaald waar in
de gemeente voor parkeren betaald moet worden, waar een vergunning vereist is en welke
normen worden gehanteerd voor de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen.
Om de behoefte aan autoparkeerplaatsen te berekenen gebruikt de gemeente Leiden als
uitgangspunt de landelijke normen, de zogeheten ASVV normen van het CROW. Binnen de
aangewezen restrictiegebieden kan bij een toename van de parkeerbehoefte gemotiveerd
ontheffing van de parkeereis worden verleend. Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een
ontheffing mogelijk is, is afhankelijk van de ligging in de gemeente. Dit nieuwe beleid is in
oktober 2012 in de nieuwe bouwverordening opgenomen.
Bij de berekening van de parkeereis wordt altijd van de bestaande situatie uitgegaan als zijnde
de nulsituatie, waarbij het uitgangspunt geldt dat de parkeersituatie niet mag verslechteren.
Ook in gebieden waar de parkeersituatie reeds slecht is kunnen ruimtelijke ontwikkelingen
plaatsvinden, zolang aan dit uitgangspunt wordt voldaan. Het verschil in de parkeerbehoefte in
de oude situatie vergeleken met de parkeerbehoefte in de toekomstige situatie is de
parkeereis die aan de ontwikkelaar wordt voorgelegd.

Parkeerberekening
Het bedrijfsterrein van beide bedrijven wordt vergroot en er worden een aantal aanpassingen
aan de toevoerwegen uitgevoerd die nodig zijn om het bestaande wagenpark van beide
bedrijven beter te kunnen accommoderen.
De grootte van de bedrijfsgebouwen blijft gelijk. Daardoor is er theoretisch geen parkeereis
noodzakelijk. Uit de bouwtekeningen blijkt echter dat er op het terrein van het autobedrijf een
parkeerplaats verloren gaat maar omdat het terrein wordt uitgebreid gaan we er vanuit dat er
voldoende ruimte is om deze plaats te compenseren.

Inrit Hallenweg 2
De verbreding van de inrit is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het autobedrijf (Hallenweg
2). Voor de aan - en afvoer van auto's wordt gebruik gemaakt van een autotrailer die op de
toegangsweg naar beide panden gaat staan tijdens laden - en lossen. Deze draait vanaf de
Hallenweg achteruit de inrit in. Om te voorkomen dat de auto te veel wringt moet de er geen
drempel liggen op de kruising van de Hallenweg, de Veehalstraat en de Leidatoweg.

Inrit Leidatoweg
De inrit aan de Leidatoweg is noodzakelijk voor het aanvoeren van reparatiematerialen voor het
schadeherstelbedrijf (Hallenweg 6). Bij de vormgeving van de inrit is nadrukkelijk rekening
gehouden met het borgen van een verkeersveilige situatie.
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4.9

Water

4.9.1

Beleidskader

4.9.1.1 Europees en nationaal beleid
Nationaal Waterplan 2009-2015:
In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele veranderingen
voor. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking hebben eind
jaren '90 tot het besef geleid dat een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk was. In
februari 2001 sloten daarom het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen
en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de 'Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw'.
Daarmee werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke
gemeenschappelijke aanpak.

Twee jaar later werden de resultaten van die samenwerking en van voortschrijdende kennis en
inzicht neergelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Dit akkoord heeft een
bijdrage geleverd aan het Nationaal Waterplan. Het Nationaal Waterplan beschrijft het
nationale beleid ten aanzien van de waterhuishouding, waterkwaliteit en grondwaterstand, en
bevat een uitvoeringsprogramma voor de periode 2009-2015 en een langetermijnvisie tot 2040.
De provincie Zuid-Holland heeft de opgaven uit het Nationaal Waterplan vertaald naar
strategische doelstellingen voor Zuid-Holland.

4.9.1.2 Regionaal en lokaal beleid
Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland 2010-2015
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing
zijn. In dit plan geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aan wat haar ambities voor de
komende planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het
nieuwe WBP legt meer dan voorheen het accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn
veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water.
Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven
en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen.
Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten,
goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde
en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de
verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden
van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze
ontwikkelingen.
Met het Waterplan Leiden hebben de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van
Rijnland afgesproken om gezamenlijk knelpunten in het lokale watersysteem efficiënter op te
lossen, kansen te benutten en om 'Leiden Waterstad' nog beter op de kaart te zetten. In het
Waterplan Leiden wordt aan de hand van de volgende vier thema's een visie op het water
gegeven: Ruimte voor water, Water als trekpleister, Schoon en gezond water, Water in de
wijk. Het Waterplan Leiden is de vertaling van het Waterbeheerplan 'Waterwerk Rijnland
2006-2009' voor het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Leiden, met
specifiekere richtlijnen.
Omdat het Europese, nationale, provinciale en regionale waterbeleid zijn vertaald in beleid
toegespitst op de unieke watersituatie in de gemeente Leiden vormt het Waterplan Leiden het
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belangrijkste en meest concrete beleidskader voor alles gerelateerd aan waterbeheer.
Daarnaast zijn doelstellingen uit eerder gemeentelijk beleid, zoals het Gemeentelijk
RioleringsPlan, in het kader verwerkt. Naast algemene doelstellingen, zoals het streven naar
schoner en gezonder water, een grotere veiligheid rondom water en een werkend afwateringsen wateropvangsysteem, zijn in het document boezemgebieden en boezemwatergangen
benoemd. Voor de boezemgebieden geldt de zogenaamde 15%-compensatie regeling voor
het verharden van onverhard terrein over oppervlaktes groter dan 500m². Voor
boezemwatergangen geldt een instandhoudingbeleid.

4.9.2

Keur en watertoets

De bovengenoemde beleidskaders en wensbeelden met betrekking tot een goed functionerend
watersysteem zijn verwerkt in een set regels (gebods- en verbodsbepalingen) op
waterschapsniveau, genaamd de Keur. De algemene zelfbindende beleidskaders in de
verschillende Waterplannen en het Waterbeheerplan zijn in die zin te vergelijken met een
soort structuurvisie met betrekking tot water, terwijl de Keur een voor lagere overheden en
burgers bindende verordening vormt, waarmee de beleidskaders kunnen worden nagestreefd
en gehandhaafd.
Voor de toetsing van elke aanvraag om omgevingsvergunning, en voor het opstellen van elk
bestemmingsplan of inpassingsplan, dient de zogenaamde watertoets te worden uitgevoerd.
De watertoets verplicht het bevoegd gezag een ontwikkeling dat gevolgen heeft of kan hebben
voor de waterhuishouding voor te leggen aan het waterschap, ter toetsing aan de Keur. Voor
het onderhavige plan is het Hoogheemraadschap van Rijnland in een vroeg stadium bij de
planvorming betrokken, en heeft de zogenaamde watertoets plaatsgevonden.
De Keur bevat onder andere regels ten aanzien van het bouwen op of rondom
waterhuishoudkundige werken, zoals gemalen en dijken, ten aanzien van watercompensatie
bij verharding van meer dan 500m², ten aanzien het bebouwen of gebruiken van gronden
binnen een afstand van twee meter tot de oevers van boezemwatergangen en ten aanzien van
het overbouwen van waterwegen.

4.9.3

Onderzoeksresultaten

In het kader van de Watertoets is voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het
bouwplan is als volgt beoordeeld:
Keurvergunning
Schadenet (Hallenweg 6) heeft inmiddels een keurvergunning (V55507) voor de demping en
alleen de demping van de sloot. De totale verharding voor de uitbreiding van beide
bedrijventerreinen heeft een oppervlakte van 588 m2, dit betekent dat voor het plan een
keurvergunning moet worden aangevraagd.
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Hoofdstuk 5
5.1

Procedurele aspecten

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op grond van artikel 2.10, lid 1 onder c Wabo dient een omgevingsvergunning geweigerd te
worden voor aanvragen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend na het voeren van een procedure tot
afwijking van het bestemmingsplan. Hierbij gelden drie mogelijkheden:
indien in het bestemmingsplan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid wordt gegeven
kan deze toegepast worden op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de
Wabo;
indien het bestemmingsplan geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid biedt, maar bij
algemene maatregel van bestuur afgeweken kan worden, dan kan de
omgevingsvergunning worden verleend na toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder
2° van de Wabo;
indien aan geen van bovenstaande voldaan kan worden, maar de activiteit niet in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat, dan kan een procedure ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van
de Wabo doorlopen worden. Op deze procedure is afdeling 3.4 Awb van toepassing.
Daarnaast dient in beginsel een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' door de
gemeenteraad te worden afgegeven voordat het bevoegd gezag (het College van B&W) de
omgevingsvergunning kan verlenen.

5.2

Verklaring van geen bedenkingen

De Wabo biedt de gemeenteraad op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Bor de
mogelijkheid om een lijst van categorieën van gevallen vast te stellen, waarvoor een verklaring
van geen bedenkingen niet is vereist. Met een dergelijke lijst kan de raad er voor zorgen dat
het geen verklaring hoeft af te geven voor strijdige ruimtelijke activiteiten met een zeer beperkt
planologisch belang, of activiteiten waarover de raad al eerder heeft besloten in de vorm van
een gebiedsvisie, wijkontwikkelingsplan, stedenbouwkundig masterplan of soortgelijk
ruimtelijk kader.
Op 2 december 2010 heeft de raad van Leiden (RV 10.0122) een lijst met categorieën van
gevallen vastgesteld waarvoor een dergelijke verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.
Tevens heeft de raad besloten dat een verklaring niet vereist is, indien geen zienswijzen zijn
ingediend tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, of wanneer het college op grond van
bestaand beleid niet mee wenst te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan

De aanvraag heeft betrekking op uitbreiding van twee bedrijven waarbij het bruto vloeroppervlak
van beide bedrijven ongewijzigd blijft. Voor deze activiteit is - op grond van de door
gemeenteraad vastgestelde lijst - geen verklaring van geen bedenkingen vereist ook niet indien
er zienswijzen worden op het plan worden ingediend.
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5.3

Procedure

Het plan is strijdig met het bestemmingsplan Leiden Noord en Leiden Noord 1e herziening.
Voor dit bouwplan is in het Besluit omgevingsrecht geen mogelijkheid opgenomen voor een
buitenplanse afwijking.
Daarmee is de juiste juridisch-planologische procedure voor het mogelijk maken van het
ingediende bouwplan, het verlenen van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo.
Het betreft een uitgebreide procedure. Dit houdt in dat het ontwerpbesluit met deze ruimtelijke
onderbouwing zes weken ter inzage wordt gelegd voor het indienen van zienswijzen. Iedereen
kan gedurende die termijn een zienswijze indienen. De zienswijzen worden beantwoord in een
zienswijzennota. Als gevolg van ingediende zienswijzen kan een omgevingsvergunning worden
geweigerd. De aanvrager kan dan een aangepaste aanvraag indienen.
Geven de zienswijzen geen aanleiding de omgevingsvergunning te weigeren dan kan de
omgevingsvergunning worden verleend. Indien geen zienswijzen ingediend worden, kan direct
na de ter inzage legging van het ontwerpbesluit een omgevingsvergunning verleend worden.
De omgevingsvergunning treedt in werking zes weken nadat deze is bekend gemaakt. Tegen
het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning kan rechtstreeks beroep worden
aangetekend bij de rechtbank gedurende een termijn van zes weken na publicatie van de
vergunning.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Aan een project of een bouwplan zijn drie gemeentelijke exploitatiebijdragen verbonden,
namelijk:
de kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het
exploitatiegebied (art. 6.2.4, lid h Bro);
de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet (art. 6.2.4,
lid l Bro), ten behoeve van mogelijke planschade;
de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de
aanleg van voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in artikel 6.2.3,
onder c en d (art. 6.2.4, lid g Bro), ten behoeve van de aansluiting van de nieuwe
woningen op het gemeentelijke rioolnetwerk en andere nutsvoorzieningen.
Voor de verantwoording van de bovenstaande gemeentelijke exploitatiebijdragen is het
opstellen van een exploitatieplan of anterieure overeenkomst bij het onderhavige bouwplan niet
noodzakelijk, omdat:
de gemaakte kosten in het kader van het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals deze
ruimtelijke onderbouwing, worden verhaald op basis van de gemeentelijke
legesverordening.
de mogelijke planschadekosten worden verhaald op de ontwikkelaar op basis van een
getekende planschadeovereenkomst.
Het onderhavige project ziet op de uitbreiding van een tweetal bedrijfsterreinen, behorend bij
autodealer Geenjaar en autoschadebedrijf Schadenet. Het plan ziet niet op de uitbreiding van
de bedrijfspanden van beide bedrijven, en valt daarom niet onder de gevallen als bedoeld in
artikel 6.2.1 Bro. Het opstellen van een exploitatieplan of het borgen van de gemeentelijke
exploitatiebijdragen door middel van een anterieure overeenkomst is daarom niet vereist.
De gemeente heeft een aantal exploitatiebijdragen aan dit project. Ten eerste wordt
gemeentelijke grond ingebracht, waarop de autobedrijven hun bedrijfsterreinen uitbreiden.
Daarnaast zal de gemeente alle werkzaamheden onder eigen kosten en beheer verrichten die
samenhangen met het dempen van de sloot en het bouwrijp opleveren van de gronden. Ter
dekking van deze bijdragen, evenals de plankosten en eventuele planschadeclaims, is de
gemeente met beide bedrijven een grondovereenkomst aangegaan. De grond betreffende
grond wordt aan beide bedrijven verkocht op basis van de residuele martkconforme
grondwaarde. De uitvoerbaarheid van het plan voor de gemeente is daarmee volledig geborgd.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1

Vooroverleg

Het bevoegd gezag is op grond van artikel 6.18 Bor verplicht tijdens de voorbereiding van een
omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3 Wabo, overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en
waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn. Op grond van artikel 3.1.1 Bro jo artikel 3.19 Wabo treedt de gemeente in
vooroverleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en op grond van artikel 6.12 Wabo met
Gedeputeerde Staten en de Inspecteur.
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Het Rijk en de Provincie Zuid-Holland hebben aangegeven dat zij alleen een bouwplan in
vooroverleg willen als bij het bouwplan een Rijks- cq een provinciaal belang in het geding is.
De aanvraag is niet voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, omdat
het geen geval betreft zoals in artikel 6.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht is
bepaald.
De aanvraag is wel voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het
Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat een keurvergunning dient te worden aangevraagd
voor de verharding. Hiermee is het Hoogmeerschap akkoord met het plan.

6.2.2

Zienswijzen

Via een publicatie in de Stadskrant, de Staatscourant en plaatsing op de gemeentelijke
website wordt de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning Hallenweg 2 en 6
kenbaar gemaakt. Tijdens de inzage periode van zes weken wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld om zijn of haar zienswijzen tegen het voorgenomen besluit kenbaar te maken.

6.2.3

Beroep

De verleende omgevingsvergunning zal zes weken ter inzage worden gelegd; de
beroepstermijn. Tijdens deze termijn kan direct beroep worden ingesteld of een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank tegen de verleende
omgevingsvergunning door de volgende personen:
belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
De definitieve vergunning zal dan in werking treden een dag na de afloop van de
beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.
Deze beroepstermijn zal worden aangekondigd in de Stadskrant en de Staatscourant.
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Bijlagen
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Plancontour
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