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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 25-10-2011 

Onderwerp:  vvgb Vervangende nieuwbouw 

Brunelkamp 9 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning 2011-0068-OG01 waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan Voorhof 

2. de verklaring van geen bedenkingen af te geven onder voorwaarde dat een besluit 
hogere grenswaarde kan worden afgegeven 

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

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

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Gemiva-SVG Groep heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor 

vervangende nieuwbouw op de locatie Brunelkamp 9.  Omdat het bouwplan niet 

past binnen het vigerende bestemmingsplan (afwijking bouwhoogte en 

bebouwingscontour) 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 

De Gemiva-SVG Groep (Gemiva) heeft een principeverzoek ingediend voor 

vervangende nieuwbouw voor haar accommodatie aan de Brunelkamp. De Gemiva 

heeft als doelstelling het ondersteunen van mensen met een handicap bij hun leven 

in de samenleving. Het huidige gebouw is niet voldoende geschikt om grotere 

zorgappartementen te huisvesten. Grotere zorgeenheden (24 appartementen) is 

nodig om een gebouw exploitabel te houden. De nieuwe bewoners zijn afkomstig uit  

de Woonvorm Leiderdorp (Hans Vonkstraat) en de locatie Octogoon (Jan de 

Hartogplein). Voor eerstgenoemde locatie bestaat het plan om een ander doelgroep 

te huisvesten. De laatste locatie zal met behoud van de huidige bebouwing nader 

ingevuld worden voor zelfstandig wonen van cliënten van de Gemiva. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

De omgevingsvergunning wordt uiteindelijk opgenomen in het bestemmingsplan voor De 

Hoven. 

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van vervangende nieuwbouw van zorgappartementen voor Gemiva op de 

locatie Brunelkamp 9. 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. Het geluidsonderzoek geeft aan dat een procedure voor het 

vaststellen van een hogere grenswaarde nodig is. De reden hiervoor is dat de achtergevel 

dichter bij de Persant Snoepweg komt te liggen.  

1.3 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

Maatschappelijk gezien bestaat grote behoefte aan zorgappartementen. Vervanging 

daarvan ligt in het verlengde van dit beleid. Het betreft een sociale ontwikkeling met 

appartementen voor doelgroepen waaraan behoefte is. Het aanbieden van 

zorgappartementen door Gemiva binnen Leiderdorp wordt op deze manier beter verzorgd. 

 

2.1. zonder een ontheffing voor hogere geluidswaarde moet de vergunning geweigerd 

worden 
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Het besluit Hogere Grenswaarde is door de Milieudienst als bevoegd gezag opgestart en 

in procedure gebracht. Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend dient het besluit 

hogere grenswaarde te zijn genomen. 

3.1. Indien het ontwerpbesluit niet wijzigt hoeft ook de vvgb niet te wijzigingen 

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. 

4.1 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico’s ivm planschade is geregeld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Milieu 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 
onderzocht en beoordeeld. Het bouwplan komt dichterbij de Persant Snoepweg te liggen. 
Hierdoor krijgt de gevel een hogere geluidsbelasting. Voor de realisatie van het bouwplan 
moeten hogere grenswaarden worden vastgesteld.  
 

6 Communicatie en participatie 

Voor de bewoners is een informatiebijeenkomst (inloopbijeenkomst) geweest. De reacties 
waren positief. 
 

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 
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Bijlagen:  
 

1. Ruimtelijke onderbouwing 
2. Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst (publicatiedatum: 4-5-2011) 


