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De aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen op 

de horizontale geluidschermen over de A4 is volgens de concept-vergunning in juli 2014 bekend 

gemaakt.  

Het voornemen om zonnepanelen te plaatsen is in principe een goede zaak. GroenLinks heeft 

echter wel vragen over de gevolgde procedure. 

1. Wanneer is deze aanvraag precies bekend gemaakt? 

 

De aanvraag is in Leiden ingediend en daar ontvangen op 4 juli 2014. De ontvangst van 

een aanvraag om omgevingsvergunning hoeft alleen bij reguliere procedures te worden 

gepubliceerd. Voor de zonnepanelen is sprake van de uitgebreide Wabo-procedure, 

waarvoor geldt dat de ontvangst niet hoeft te worden gepubliceerd. Leiden doet dat wel 

(http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/aanvragen-omgevingsvergunningen-20/), 

Leiderdorp niet. 

 

De aanvraag is voor de zienswijzeprocedure bekend gemaakt op 8 juli 2015. 

 

2. Hoe is de aanvraag in Leiderdorp bekend gemaakt? 

 

De aanvraag is voor de zienswijzeprocedure digitaal bekend gemaakt en gepubliceerd in 

het Leiderdorps Weekblad. Ook is een bewonersbrief verspreid in de directe omgeving. 

 

3. Heeft de aanvraag in Leiderdorp ter inzage gelegen? 

 

Naast de digitale versie van het ontwerp van de omgevingsvergunning op 

www.ruimtelijkeplannen.nl heeft er in Leiderdorp ook een papieren versie ter inzage 

gelegen. In de bewonersbrief was bovendien een link opgenomen naar de pagina 

www.leiden.nl/uitgebreidewaboprocedures, waar de stukken behorend bij het ontwerp 

van de omgevingsvergunning ook toegankelijk zijn. 

http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/aanvragen-omgevingsvergunningen-20/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.leiden.nl/uitgebreidewaboprocedures


 

Het bouwplan ligt gedeeltelijk in de gemeente Leiderdorp. Op het plangebied in Leiderdorp is het 

bestemmingsplan ‘Het Oude Dorp’ van toepassing. Het plangebied ligt op gronden met de 

enkelvoudige bestemming ‘Verkeer – Rijksweg’, de bestemming ‘opwekken van energie’ is niet 

voorzien. Er is geen wijzigingsbevoegdheid voor deze bestemming opgenomen in het 

bestemmingsplan. 

De aanvraag omgevingsvergunning houdt dus onder meer in een verzoek tot wijziging van het 

genoemde bestemmingsplan. 

Het college van Leiderdorp heeft aangegeven ‘akkoord te zijn met het voorgenomen besluit’ 

(tekst concept-vergunning). 

Besluiten over de wijziging van bestemmingsplannen zijn door de gemeenteraad van Leiderdorp 

niet gedelegeerd aan het college.  

4. Wanneer en op welke wijze heeft het college de raad geïnformeerd over de 

aanvraag/verzoek tot wijziging bestemmingsplan? 

 

Bij aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het 

bestemmingsplan, is de uitgebreide WABO procedure van toepassing. Er is dan in 

beginsel een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.  

Omdat het grootste deel van de vergunningaanvraag gelegen is in de gemeente Leiden, 

is de gemeente Leiden bevoegd gezag. Formeel betekent dit dat ook voor de verklaring 

van geen bedenkingen de gemeente Leiden bevoegd gezag is.   

 

In Leiden is door de raad besloten dat onder andere voor het bouwen van bouwwerken 

geen gebouwen zijnde, geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. Daarmee is een 

vreemde situatie ontstaan, waarbij de afgifte van een omgevingsvergunning formeel  

geheel onder mandaat van de gemeente Leiden kan worden verleend, terwijl een 

verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Leiderdorp nodig zou zijn 

geweest indien de aanvraag alleen of voor het grootste deel in Leiderdorp zou hebben 

gelegen. 

 

Leiden heeft aangegeven open te staan voor afstemming met de Leiderdorpse raad 

indien ons college dit wenselijk acht (zie brief gemeente Leiden d.d. 7 juli 2015, ons 

zaaknummer Z/15/017050/32947 

http://ldptwhwapp06/decosweb/aspx/item.aspx?I=9A4E4DD266EB4E83AF2818CF4EF7

DCE3 ). Afgesproken is om na de zienswijzeperiode de nadere besluitvorming, met 

inachtneming van het hiervoor gestelde, nader met elkaar af te stemmen. Ons college zal 

het aan Leiden (als formeel bevoegde gezag) te geven advies vooraf afstemmen met uw 

raad.  

 

5. Wat is de juridische bevoegdheid van het college om – in afwijking van het 

delegatiebesluit – in te stemmen met de aangevraagde wijziging van het 

bestemmingsplan? 

 

Er wordt niet afgeweken van het delegatiebesluit, omdat er sprake is van een andere 

situatie waarbij , zoals onder 4 gesteld, de gemeente Leiden het bevoegd gezag is. Artikel 

6.1 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) geeft aan het college van burgemeester en 

wethouders van de andere betrokken gemeente (i.c. Leiderdorp) het recht om advies uit 

te brengen over de aanvraag omgevingsvergunning. Ons college wil de gemeenteraad 

http://ldptwhwapp06/decosweb/aspx/item.aspx?I=9A4E4DD266EB4E83AF2818CF4EF7DCE3
http://ldptwhwapp06/decosweb/aspx/item.aspx?I=9A4E4DD266EB4E83AF2818CF4EF7DCE3


betrekken in dat te geven advies. Leiden biedt daartoe, zoals hiervoor al gesteld, de 

gelegenheid.  

Verder betreft het een ontwerp vergunning/besluit, waarbij het voornemen om zo te 

besluiten wordt gepubliceerd. Het definitieve besluit is o.a. afhankelijk van het oordeel 

over de ingediende zienswijzen en het hiervoor genoemde advies van Leiderdorp. 

 

6. Is het college van mening dat het  voorliggende plan goed is afgestemd met de 

omwonenden en de klankbordgroep die sinds het begin van de werkzaamheden in 

overleg is geweest met RWS en BAM? 

 

De vraag is wat onder een goede afstemming wordt verstaan. Uiteindelijk is het de 

aanvrager, i.c. de “Combinatie A4 Burgerveen-Leiden” (CA4) die bepaalt wat wordt 

aangevraagd. Op basis van het gevolgde traject is het college van mening dat de 

omgeving op een correcte wijze is betrokken (zie antwoord op vraag 7). 

 

7. Zo ja, waaruit blijkt die afstemming? 

 

De CA4 heeft de plannen in eerste instantie aan de omgevingsgroepen voor de A4 

gepresenteerd, omdat daarin de omgeving vertegenwoordigd is. Op aangegeven van de 

gemeente heeft er vervolgens een bredere raadpleging plaats gevonden en is er op 28 

mei 2014 een bewonersavond gehouden in het gemeentehuis, waar de CA4 de plannen 

nader heeft toegelicht. Bij die toelichting heeft de CA4 aangegeven dat er ruimte is om de 

inpassing van de plannen nader af te stemmen.  

Dat proces heeft er toe geleid dat Buurt Actief het Oude Dorp het initiatief heeft genomen 

om samen met de Belangenvereniging A4 te komen tot het afsluiten van een convenant 

met de CA4, over die inpassing. Dat convenant is niet tot stand gekomen.  

De CA4 heeft vervolgens besloten de vergunningaanvraag in te dienen. 

 

De vergunningaanvraag kent een wettelijke procedure, waarvan een ter visie legging van 

het voorgenomen plan onderdeel uitmaakt. Aan de omgeving is in dit kader uitdrukkelijk 

gevraagd om inhoudelijk mee te denken en te reageren op de in de aanvraag 

voorgestelde inpassingsmaatregelen c.q. uitgenodigd om zelf met alternatieve 

inpassingsmaatregelen te komen.      

 

Naast de wettelijke publicaties is ook een bewonersbrief verspreid, waarbij is gewezen op 

deze mogelijkheden. 

 


