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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 13 september 2016  

Onderwerp:  Clubgebouw RCL - Verklaring van 

geen bedenkingen 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A4E5C9E9* 
 

Beslispunten 

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

omgevingsvergunning Z/16/033524 met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de realisatie van een nieuw 

clubgebouw voor voetbalvereniging RCL met als nevenfuncties buitenschoolse opvang en een 

fysiotherapiepraktijk; 

2. de onder beslispunt 1 genoemde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitieve 

verklaring te beschouwen indien op de ontwerpbeschikking geen zienswijze wordt ingediend die 

zich richt tegen deze vvgb ; 

3. de in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen welstandsparagraaf (2.5.4) als beoordelingskader 

voor het bouwplan vast te stellen. 

4. Voor de vergunning geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Bloemerd Onroerend Goed BV heeft een aanvraag ingediend voor de sloop en nieuwbouw 

van een clubgebouw voor voetbalvereniging RCL. Het nieuwe clubgebouw wordt hoger dan 

is toegestaan in bestemmingsplan Bloemerd en in het gebouw komt een nieuwe functie, 

een fysiotherapiepraktijk, welke niet binnen de bestemming 'Sport' past. Voor de 

vergunning is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Tevens 

wordt ontheffing gegeven voor de extra parkeervraag, omdat deze extra parkeerplaatsen 

ten koste zou gaan van groen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 
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 Al bij het opstellen van bestemmingsplan de Bloemerd was sprake van de wens van RCL 

om een nieuw clubgebouw te maken. Op dat moment was het plan nog niet inhoudelijk en 

financieel rijp om mee te nemen in de planactualisatie. 

 

In de jaren erna is hard gewerkt aan een gedegen financiële onderbouwing van het plan en 

de uitwerking van het bouwplan. In mei 2016 hebben de gemeente en RCL 

overeenstemming bereikt en kan het nieuwe clubgebouw met steun van de gemeente 

worden gerealiseerd. In Juli 2016 heeft de gemeenteraad ook de daarvoor nodige 

ondersteuning toegezegd. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De realisatie van het clubgebouw heeft ook een relatie met de uitvoering van de 

Sportnota. RCL is een vereniging die nog niet helemaal zelfstandig sportactiviteiten 

aanbied, maar wel een zeer grote maatschappelijke betekenis heeft. De rol van de 

gemeente bij de realisatie van het clubhuis is beperkt tot een garantstelling voor de 

financiering en het ondersteunen bij de voorfinanciering. Ook is afgesproken om de 

vervanging van enkele velden en de herinrichting van het gemeentelijk terrein rondom het 

clubgebouw snel te laten plaats vinden, zodat RCL kan beschikken over een moderne en 

doelmatige accommodatie. 

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van een nieuw clubgebouw voor voetbalvereniging RCL met als nevenfuncties 

buitenschoolse opvang en een fysiotherapiepraktijk. 

 
3 Argumenten 

1.1 Er is voor het project een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het geldende 

bestemmingsplan 

Het bouwplan overschrijdt de maximale goot- en bouwhoogte. Daarnaast komt in het clubgebouw 

ook een fysiotherapiepraktijk. Omdat het om een nieuw hoofdgebouw gaat moet worden 

afgeweken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 

van de Wabo. 
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1.2 De raad moet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven 

Om de voor het project benodigde omgevingsvergunning (met toepassing 2.12, eerste lid, onder a, 

onder 3 van de Wabo) te kunnen verlenen is op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo in 

samenhang gelezen met artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van 

geen bedenkingen (vvgb) van de raad vereist. 

 

1.3 er is sprake van goede ruimtelijke ordening 

Het besluit tot afwijking van het geldende bestemmingsplan moet een ruimtelijke onderbouwing 

bevatten waarin is aangetoond dat het project niet in strijd is met het belang van een goede 

ruimtelijke ordening.  

Bij de aanvraag om de omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing opgenomen waarin 

is aangetoond dat het project voldoet aan de eisen die vanuit een goede ruimtelijke ordening 

gesteld worden. 

 

2.1 hernieuwde behandeling in de raad vindt alleen plaats als er zienswijzen zijn 

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is onderdeel van het ontwerp besluit zoals deze ter 

visie zal worden gelegd. De ontwerp omgevingsvergunning ligt 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 bij het verlenen van de omgevingsvergunning. 

Bij het uitblijven van zienswijzen zijn geen nieuwe of andere inzichten van derden naar voren 

gebracht die tot een heroverweging van de realiseerbaarheid en wenselijkheid van het plan 

kunnen leiden. Hierdoor is een hernieuwde behandeling van het project in de raad niet 

noodzakelijk. Omdat in dergelijke gevallen het plan niet nogmaals geagendeerd hoeft te worden 

voor behandeling in de raad kan de omgevingsvergunning mogelijk een aantal weken eerder 

worden verleend. 

 

3.1 voor nieuwe ontwikkelingen is een welstandkader nodig 

In de Welstandsnota 2016 is de Bloemerd een welstandsvrij gebied. Echter, voor ruimtelijke 

ontwikkelingen wordt een kader opgesteld als paragraaf, hoofdstuk of apart plan. Dit kader wordt 

in de besluitvorming van de ruimtelijke procedure meegenomen. 

 

4.1 Er wordt nog gewerkt aan een exploitatieovereenkomst 
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Voor het plan is een exploitatieplan verplicht. Door privaatrechtelijke afspraken te maken met de 

aanvrager kan deze plicht worden ondervangen. In een anterieure overeenkomst worden aan het 

plan verbonden kosten verhaald. Omdat het een sportvereniging betreft wordt hierbij het 

minimale verhaald.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Voor het plan heeft het college ontheffing verleend van de parkeernorm 

Voor de fysiotherapiepraktijk zou op basis van het parkeerbeleidsplan moeten worden voorzien in 

6 parkeerplaatsen op eigen terrein. De plaatsen zouden echter ten koste gaan van groen of 

verkeersruimte voor voetganger en fiets. In de Bloemerd wil het college het parkeren niet 

maximaal faciliteren als dat ten koste gaat van de kwaliteit van het sport- en recreatiepark. 

 

5 Duurzaamheid 

Voor het plan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 

onderzocht en beoordeeld. Uit het gedane onderzoek blijkt dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt 

geen belemmeringen zijn voor de nieuwbouw. Tijdens de bouw zal extra aandacht worden besteed 

aan het voorkomen van schade aan het groen.  

 
6 Communicatie en participatie 

De vergunningprocedure volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. De vergunning 

wordt gedurende 6 weken gepubliceerd. Iedereen kan op het plan reageren.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Met de aanvrager wordt een overeenkomst aangegaan zodat eventuele gemeentelijke kosten, die 

specifiek met de realisatie van het bouwplan samenhangen, worden verhaald. 

 

8 Evaluatie 

In de eerstvolgende actualisatie van het bestemmingsplan wordt het plan opgenomen zoals het is 

gerealiseerd. 

 

 

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

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Ontwerp clubgebouw RCL 
2. Ruimtelijke onderbouwing met 3 bijlagen (Onderzoeken Bodem, Flora & Fauna en Vleermuizen) 
 


