
Pagina 1 van 4 Versie Versienummer 

Registratienr.: 2013I00684   Agendapunt  5 

 Jaartal raadsvoorstel    

Afdeling:   GWI  Leiderdorp, 23 april 2013 

Onderwerp: Verklaring van geen 
bedenkingen raad Loswal 
 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1.   Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning 2012-0008-OG01 met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het revitaliseren van de 

loswal aan de Zijldijk en het intensiveren van het gebruik van de loswal.  

2.   De verklaring van geen bedenkingen als definitieve beschikking te beschouwen indien 

op de ontwerp beschikking geen zienswijzen worden ingediend.  

3.   Geen exploitatieplan vast te stellen voor de omgevingsvergunning zoals genoemd onder 

beslispunt 1. 

 

1 Inleiding 

1.a  In het kort 

De Provincie Zuid-Holland heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 
revitalisering van de loswal en de intensivering van het gebruik hiervan (zie bijlage). De 
Provincie gebruikt sinds geruime tijd de kade aan de Zijldijk incidenteel als loswal. Het 
bestemmingsplan de Baanderij (2009) is voor het onderdeel van de Loswal niet 
goedgekeurd door de Provincie Zuid Holland. Voor het deel van de loswal is het 
onderliggende bestemmingsplan Zijllaan en Meijepolder 1968 van toepassing. Hier is geen 
bestemming of aanduiding loswal opgenomen. In het verleden is altijd gebruik gemaakt 
van een tijdelijke ontheffing voor het incidenteel overslaan van goederen. 
 

1.b  Voorgeschiedenis 

De provincie heeft de wens het gebruik van de wal te intensiveren ter bevordering van de 
vlotheid, veiligheid en betrouwbaarheid van het scheepvaartverkeer op provinciale 
vaarwegen. Hiervoor zijn loswallen nodig die een strategische locatie in de regio hebben. 
  
Met de aanpak van de loswal wil de Provincie de locatie aantrekkelijker maken voor laden 
en lossen, een extra alternatief aanbieden voor leveranciers van bijvoorbeeld de Baanderij, 
het waternetwerk in de provincie verbeteren en meer lokale economische ontwikkeling 
rond de loswal creëren. Uitgangspunt hierbij is dat de loswal alleen overdag wordt gebruikt 
en gezien de milieubeperkingen ten hoogste 2 schepen per dag door een geluidarme 
mobiele kraan kunnen worden gelost. Ook mogen er geen op- en overslag van gevaarlijke 
stoffen plaatsvinden zoals giftige, brandbare of explosieve stoffen. 
 
Voor de revitalisering van de loswal en de intensivering van het gebruik hiervan dient met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 a onder 3, Wabo te worden afgeweken van de 
voorschriften van het geldende bestemmingsplan Zijllaan en Meijepolder 1968. Hierdoor 
betreft het een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide uniforme 
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voorbereidingsprocedure op van toepassing is volgens artikel 3.10 van de Wabo. Onder de 
Wabo is geregeld dat de gemeenteraad voor deze procedure een verklaring van geen 
bedenkingen(vvgb) dient af te geven (artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 Besluit 
omgevingsrecht "Bor"). Het besluit dient te worden gemotiveerd met een goede ruimtelijke 
onderbouwing.  
 
Het project is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening en het is een 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Om deze redenen wordt u geadviseerd een ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van omgevingsvergunning. 
 
1.c  Samenhang beleidsvelden 

De omgevingsvergunning wordt bij de herziening van het bestemmingsplan de Baanderij 
(start herziening 2014) opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
 

2 Beoogd effect 
De revitalisering van de loswal en het intensiveren van het gebruik hiervan. Met het 
afgeven van de verklaring van geen bedenkingen kan de procedure worden voortgezet 
voor het afgeven van een omgevingsvergunning. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 De vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 
Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en beleidskaders is er geen 
belemmering voor het plan. Het plan is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing met 
een bijbehorend geluidsrapport, die beide door de Omgevingsdienst van goedkeuring zijn 
voorzien. 

1.2 Beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 
De provincie heeft de wens het gebruik van de wal te intensiveren ter bevordering van de 
vlotheid, veiligheid en betrouwbaarheid van het scheepvaartverkeer op provinciale 
vaarwegen. Het College onderschrijft dit wenselijke gebruik. 

2.1 Een vvgb is vereist om een omgevingsvergunning te verlenen  
 Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 
tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan het college pas een 
omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 
toepassing van artikel 2.12, lid a, onder 3 Wabo, nadat de gemeenteraad een verklaring 
van geen bedenkingen heeft afgegeven. 

3.1 Indien het ontwerpbesluit niet wijzigt hoeft ook  de vvgb te wijzigen 
De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is onderdeel van het ontwerpbesluit zoals 
deze ter visie zal worden gelegd en op de definitieve beschikking. De 
omgevingsvergunning gaat zes 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 Kostenverhaal is anderszins geregeld 
In artikel 6.12 Wro is bepaald dat de Raad in het kader van een Wabo projectbesluit kan 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien de aanvraag voldoet aan goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat. De Provincie geeft in haar (financiële) onderbouwing aan dat ze subsidie van het 
Ministerie heeft ontvangen voor de uitvoering van het hergebruik van de loswal. De 
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kosten voor het opknappen en het beheer komen geheel voor rekening van de eigenaar, 
de Provincie Zuid Holland. Hiermee is het verhaal van de kosten verzekerd. 

 

4 Kanttekeningen 

Het intensiever gebruik van de loswal kan de wens om te onderzoeken of woningbouw op 
de Baanderij mogelijk is beperken aan de zijde van de Loswal. 

 

5 Duurzaamheid 

De Provincie heeft zichzelf eisen opgelegd ten aanzien van Duurzaamheid. Het beleid is 
dat 100% duurzaam wordt ingekocht. De gedachtegang is dat zoveel mogelijk materialen 
worden ingezet die een lange levensduur hebben en die zo lang mogelijk onderhoudsvrij 
zijn.  
 
 

6 Communicatie en participatie 

Concept Verklaring van geen bedenkingen en beschikking worden op grond van de Awb 
ter inzage gelegd. Publicatie hierover vind plaats in het Leiderdorps Weekblad. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Ligt bij de Provincie. 
 
 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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