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Afdeling:  Beleid – Cluster Ruimte  Leiderdorp, 16 juni 2015  

Onderwerp: vvgb Persant Snoepweg 3A 

vervangen woning  

 Aan de raad.  

 

 

 *Z004E0F5FC1* 
 

Beslispunten 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het verlenen van 

de omgevingsvergunning Z/14/007584, voor de bouw van één woning op Persant 

Snoepweg 3a en hiermee af te wijken van het geldende bestemmingsplan De Hoven, 

met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wet Algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo); 

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

de ontwerp beschikking geen zienswijze wordt ingediend die zich richt op deze vvgb; 

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

beslispunt 1. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De kavel ter plaatse van de Persant Snoepweg 3a te Leiderdorp is bebouwd met 

een kleine vrijstaande woning. De woning is een voormalige molenaarswoning van 

de Munnikkenmolen welke in 2011 is verplaatst naar de Munnikkenpolder nabij de 

kruising van de Does en de Dwarswetering. De woning uit het jaar 1914 is gebouwd 

op staal (koeienhuiden) en verkeert in een zeer slechte staat. 

 

De familie Borreman heeft een plan ontwikkeld om een nieuwbouw woning te 

plaatsen op de plaats van het huidige bouwwerk. Het vergroten en verhogen van de 

woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan De Hoven. Om op korte 

termijn de bouw mogelijk te maken kan afgeweken worden van het 

bestemmingsplan, door middel van een omgevingsvergunning op basis van artikel 

2.12 lid 1 sub a 3 Wabo. 
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De omgevingsvergunning kan alleen worden afgegeven indien de raad instemt met 

de gewenste ontwikkeling door een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te 

geven. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het kader van de ontwikkeling van Bospoort en Vierzicht is besloten de 

Munnikenmolen te verplaatsen naar de Munnikenpolder. Daarmee is de functie van 

de molenaarswoning komen te vervallen. Ook is de woning niet langer onderdeel 

van een cultuurhistorisch waardevolle ensemble. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Bij het opstellen van bestemmingsplan de Hoven is al wel rekening gehouden met 

de verplaatsing van de molen. Er is ter plekke geen beschermende regeling voor de 

molenbiotoop meer opgenomen. 

 

Voor de omgevingsvergunning voor dit plan is een exploitatieovereenkomst nodig. 

In deze overeenkomst worden de verplichtingen vastgelegd die horen bij een 

uitgebreide vergunningprocedure (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3). Belangrijk aspect 

hierbij is het kostenverhaal zodat de door de gemeente gemaakte en te maken 

kosten bij de ontwikkelde partij kunnen worden gelegd. 

 

2 Beoogd effect 

De bouw van een nieuwe woning op de plek van de voormalige molenaarswoning op 

Persant Snoepweg 3a.  

 
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 goede ruimtelijke ordening. 



Pagina 3 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/007586/26131    Agendapunt 8 

 2015  raadsvoorstel     

In de ruimtelijke onderbouwing wordt het plan beschreven in relatie tot de geldende 

beleidskaders. Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders 

is er geen belemmering voor het plan.  

Het plan betreft de vervanging van een woning. De effecten voor de omgeving zijn daarom 

zeer beperkt. De ruimtelijke afwegingen gaan voornamelijk in op de vraag of een 

acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd in de nieuwe situatie. Vooral het 

geluid van de Persant Snoepweg is relevant voor de te bouwen woning. Voor het plan is 

een Hogere Grenswaarde afgegeven. (bijlage 3) 

 

1.3 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

De woning die nu op de locatie staat voldoet niet meer aan de hedendaagse woonwensen. 

Het pand is qua grootte en bouwkundig niet meer geschikt. Het perceel is echter ruim en 

biedt genoeg plek voor een groter woonhuis. 

De geluiddruk is op deze plek ernstig, door het verkeer op de Persant Snoepweg. De 

huidige woning heeft hiervoor weinig of geen aanpassingen. De nieuwe woning zal hierop 

worden aangepast en betekent dus een grote verbetering, mede gezien de beleidsdoelen 

van het actieplan Geluid. 

 

2.1 indien het ontwerpbesluit niet wijzigt hoeft ook de vvgb niet te wijzigen 

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

 

3.1 een exploitatieovereenkomst is vereist in het kader van de procedure 

Voor projecten waarbij sprake is van een nieuw hoofdgebouw dient een exploitatieplan te 

worden opgesteld. De raad kan besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen als het 

kostenverhaal op een andere manier geregeld worden. Het op een andere manier regelen 

gebeurt door het afsluiten van een exploitatieovereenkomst. 

 

3.2 met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt 

De ontwikkelaar is akkoord met de (concept) overeenkomst. (bijlage 2) 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 het kunstwerk wordt minder zichtbaar 

Op de locatie van de oude molen is een kunstwerk geplaatst dat herinnert aan de 

Munnikkenmolen. Dit kunstwerk zal door het vergroten van de woning minder zichtbaar 

worden. Het kunstwerk is nu ook niet vanaf de noordzijde zichtbaar, dus dit effect is 

beperkt. 

 
2.1 een verklaring van geen bedenkingen is voor zulke kleine plannen ongewenst 

Het bouwplan heeft ruimtelijk slechts beperkte effecten. Voor veel kleinere plannen 

(kruimeltjes) maakt de wet- en regelgeving uitzonderingen, waardoor de raad zich niet 

hoeft uit te spreken over het plan voordat een vergunning kan worden afgegeven. Helaas 

is voor dit bouwplan zo’n kortere en efficiëntere procedure alleen mogelijk als het is 

opgenomen in een categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

noodzakelijk is. Leiderdorp heeft deze categorie echter alleen voor grotere ontwikkelingen 

waar de raad al eerder een besluit neemt. 

 

5 Duurzaamheid 

Voor het plan 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. 

 
6 Communicatie en participatie 

Aanvrager heeft het bouwplan reeds met omwonenden besproken. Gedurende de 

procedure kan iedereen een zienswijze inbrengen en na het definitieve besluit kan door 

belanghebbenden beroep worden aangetekend. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin gemeentelijke kosten 

en risico’s in verband met planschade zijn geregeld. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. schetsplan en ruimtelijke onderbouwing (Z/14/007586/30256) 

2. exploitatieovereenkomst (Z/14/007586/29888) 

3. besluit hogere grenswaarden (Z/14/007586/26723) 


