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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-11-2011 

Onderwerp:  vvgb Hoofdstraat 124-126  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning (2010-0041-OG01) waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan ‘Oranjewijk, 2de partiële herziening (gedeelte Hoofdstraat)’ 

2. De verklaring van geen bedenkingen als definitieve beschikking te beschouwen indien 
op de ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de omgevingsvergunning onder beslispunt 1 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De eigenaar van de percelen Hoofdstraat 124 en 126 heeft een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van vier woningen. Omdat 

het bouwplan niet past binnen het vigerende bestemmingsplan (betreft voormalig 

garagebedrijf) is de gemeente voornemens een omgevingsvergunning te verlenen 

voor het afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft het bouwen en het 

gebruik conform art. 2.12 lid 1a onder 3 van de Wabo. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor nieuwbouw op de locatie 

Hoofdstraat 124-126. In overleg met de gemeente is een plan tot stand gekomen. 

Na overleg met de direct omwonenden heeft initiatiefnemer de plannen aangepast. 

Deze aanpassingen hebben geleidt tot een - voor de bewoners (en comité 

Doesbrug) – acceptabel plan. Door de discussie over afkoop van sociale 

woningbouw heeft de planontwikkeling stilgelegen. Na vaststelling van de 

beleidskader afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten zijn afspraken gemaakt 

vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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 Het bouwplan wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het Oude 

Dorp 

 

2 Beoogd effect 

Realiseren van het bouwplan voor 4 woningen op locatie hoofdstraat 124. Bij het afgeven 
van de verklaring van geen bedenkingen kan de procedure worden 
voortgezet ten behoeve van het afgeven van een omgevingsvergunning. 
 

3 Argumenten 

1.1 een vvgb is vereist om een vergunning te verlenen 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan de het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. 

1.2 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 

randvoorwaarden alsook binnen de gebiedscriteria van het welstandsbeleid. Ook wordt 

aan de parkeernorm voldaan.  

1.3 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

Het garagebedrijf wordt wegbestemd uit de Hoofdstraat. Het bouwplan houdt rekening met 

de karakteristieke uitstraling van de Hoofdstraat en versterkt dit karakter. 

2.1. Op basis van artikel 2.27 van de Wabo en 6.5 van het Besluit omgevingsrecht wordt 

de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan niet verleend voordat de 

gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben. 

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is onderdeel van het ontwerp besluit zoals 

deze ter visie zal worden gelegd en op de definitieve beschikking. De 

omgevingsvergunning gaat 6 weken ter inzage. Indien in deze periode geen zienswijzen 

gericht tegen de verklaring van geen bedenkingen worden ingediend wordt de verklaring 

als definitieve vvgb beschouwd. 

3.1 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, kosten en planschade is geregeld. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 
 

5 Milieu 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 
onderzocht en beoordeeld. 
 

6 Communicatie en participatie 

Voor de bewoners is een informatiebijeenkomst (inloopbijeenkomst) geweest. De 
bewoners waren zeer kritisch. Op basis van deze bijeenkomst heeft initiatiefnemer de 
plannen aangepast. Ook comité Doesbrug heeft positief geoordeeld over het bouwplan. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin gemeentelijke kosten 
en risico’s ivm planschade is geregeld. 

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Ruimtelijke onderbouwing 
2. Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst 


