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 Jaartal raadsvoorstel    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 2 november 2011 

Onderwerp:  vvgb nieuwbouw Simon 

Smitweg 7 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning 2011-0175-OG01 waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan Elisabethhof 

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 

Cardea jeugdzorg heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 

nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd met 

speciaal onderwijs op de locatie Simon Smitweg 7. 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. Om de vergunning te 

kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig van de raad. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Jeugdzorgorganisatie Cardea heeft op de locatie Simon Smitweg 7 te 

Leiderdorp een campus voor (speciaal) onderwijs voor kinderen, gezinsbehandeling 

en daghulp. De gebouwen op deze campus voldoen niet meer aan de huidige 

maatstaven voor de huidige onderwijs en hulpvormen. Daarom is Cardea al enkele 

jaren bezig met plannen voor nieuwe huisvesting. Uiteindelijk is gebleken dat 

vervangende nieuwbouw op de huidige locatie het beste is voor de instelling. 
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Het voornemen is om de bestaande gebouwen te slopen en deze locatie her te 

ontwikkelen ten behoeve van een nieuwe multifunctionele voorziening voor 

jeugdzorg geïntegreerd met speciaal onderwijs. 

De functie van deze nieuwe multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal 

onderwijs past qua gebruik binnen de vigerende bestemming. Qua ontwerp is er 

echter een afwijking omdat het beoogde gebouw niet past binnen het vigerende 

bouwvlak. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De locatie Cardea maakt ook onderdeel uit van de gebiedsvisie Willem-

Alexanderlaan. Het voornemen om op de huidige plek een nieuw zorggebouw te 

realiseren is in dat kader ook al bekend. Bij de positionering van het nieuwe gebouw 

is daarom ook rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden. Zowel 

kleinschalige woningbouw of zorg zijn goed inpasbaar in het resterende deel van 

het terrein. 

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van een multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg op de  

Simon Smitweg 7. Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen kan de 

procedure worden voortgezet voor  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 als ook binnen de gebiedscriteria van het welstandsbeleid. Ook wordt 

voorzien in voldoende parkeermogelijkheden. Het geluidsonderzoek geeft aan dat een 

procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde nodig is. Deze is nodig omdat 

de geluidsbelasting op de gevel van het nieuwe gebouw hoger is dan 48 dB.  
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1.3 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

Leiderdorp biedt ruimte aan een groot aantal zorginstellingen. De goede bereikbaarheid in 

combinatie met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat maakt het tot een goed 

vestigingsklimaat voor zorg. Rondom het Rijnland ziekenhuis is dan ook een cluster van 

zorg die elkaar versterkt en complementeert. 

De herontwikkeling van de locatie aan de Simon Smitweg 7 maakt het mogelijk voor de 

jeugdzorginstelling om ook in de toekomst in Leiderdorp te blijven en zowel lokaal als 

regionaal te voorzien in dagopvang voor kinderen die een hoge zorgbehoefte hebben. 

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

worden 

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

in procedure gebracht. De procedure hiervoor loopt parallel aan de omgevingsvergunning. 

De terinzagelegging van het besluit, en het besluit zelf moet tegelijkertijd of voorafgaand 

aan die van de omgevingsvergunning verlopen. Het besluit hogere grenswaarde is een 

voorwaarde voor de omgevingsvergunning. Zonder dit besluit moet de 

omgevingsvergunning geweigerd worden omdat deze in strijd is met ‘goede ruimtelijke 

ordening’. 

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

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

vergunningbesluit zoals deze ter visie zal worden gelegd. 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 

2.1 Het geluidsonderzoek moet voor het verlenen van hogere grenswaarden nog worden 
aangevuld 
Uit het geluidsonderzoek dat is verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing blijkt 
dat een hogere grenswaarde nodig is. Daarvoor moet aanvullend onderzoek worden 
gedaan. Dit gebeurt parallel aan dit verzoek voor het vvgb.  
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5 Milieu 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 
onderzocht en beoordeeld. Uit het gedane onderzoek blijkt dat vanuit milieuhygienisch 
oogpunt geen belemmeringen zijn voor de vervangende nieuwbouw van de zorginstelling, 
op voorwaarde dat een hogere grenswaarde kan worden verleend. 
 

6 Communicatie en participatie 

Cardea heeft voor de bewoners van Holtlant een informatie avond georganiseerd. De 
bewoners hadden begrip voor de noodzaak om het verouderde gebouw te vervangen. De 
bewoners gaven aan het in ieder geval belangrijk te vinden om goed geïnformeerd te 
blijven over de verdere ontwikkeling van het terrein. 
Na de informatie avond is in het plan nog een wijziging gedaan in de positie van het 
zorggebouw. Daarom wordt nog een extra informatie moment georganiseerd. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin gemeentelijke kosten 
en risico’s ivm planschade is geregeld. Ook zal bij de daadwerkelijk start van de bouw een 
bijdrage worden gedaan voor bovenwijkse voorzieningen. 

 

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 (publicatiedatum:          ) 

 


