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Geachte mevrouw

op 24 september 201"9 schreef u een brief aan de leden van de gemeenteraad {in
aanvulling gericht aan ons college) over ons voornemen om een
omgevingsvergunning te verlenen voor de transformatie van het kantoorpand
Statenhof naar 206 studentenwoningen.

Het project waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd betreft een categorie
waarvoor wij volledig het bevoegd gezag zijn, de gemeenteraad hoeft niet te
worden gevraagd om een verklaring van geen bedenkíngen. De raad heeft daarom
besloten uw brief voor afdoening naar het college van burgemeester en wethouders
te sturen.

wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw brief, maar desondanks op 22
oktober 2019 besloten om de omgevingsvergunning voor het project te verlenen.
Een kopie van de verleende vergunning treft u als bijlage 2 bij deze brief.
Volledigheidshalve treft u onderstaand onze reactie op uw brief.

Procedure

u vraagt of de zogenaamde kruimelprocedure wel rechtmatig wordt toegepast.
Naar aanleiding van uw vraag zijn door een aantal raadsfracties raadsvragen gesteld
omtrent de procedure. De zijn vervat als raadsvraag 44 bestemd voor de
vergadering van 7 oktober2olg. De beantwoording van deze vragen is in het
raadinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) opgenomen bij de ingekomen
stukken. Een kopie van de beantwoording treft u als bijlage 1 bij deze brief.

uit de beantwoording kunt u opmaken dat de kruimelprocedure, mede gelet de
jurisprudentíe, rechtmatig wordt toegepast. De raad kan daarom geen invloed
uitoefenen op de beslissing die het college neemt.
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Doelgroep
U vraagt nadrukkelijk nogmaals de mogelijkheid te onderzoeken om in Statenhof

seniorenwoningen te realiseren. De invloed die wij kunnen uitoefenen op de

doelgroep is beperkt. Statenhof betreft geen gemeentelijk eigendom. Wij kunnen

daarom alleen faciliterend optreden (door medewerking te verlenen aan een

afwijking van het geldende bestemmingsplan) wanneer er plannen door derden

worden ingediend voor transformatie naar woningen'

U¡t de rechtspraak volgt dat het concreet voorgelegde bouwplan het uitgangspunt

vormt voor de beoordeling of medewerking kan worden verleend.

De toetsing van de gemeente beperkt zich dan tot vraag of het aangevraagde plan

voor¿iet in een goede ruimtelijke ordening. lndien het bouwplan op zichzelf

aanvaardbaar is, kan het bestaan van alternatieven (te denken valt dan aan andere

doelgroepen) slechts dan tot het onthouden van medewerking nopen, indien op

voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van dit alternat¡ef een gelijkwaardig

resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren (Zie o.a. de

uitspraken ABRvS 21 maart 201"2, par' 2'7 , ECLI:NL:RVS:2012:8V9450 en

ABRvS 5 maart 2014, par. 1L, ECLI:NL:RVS:2O1'4:749)

Senioren kennen een aantoonbaar hoger autobez¡t dan studenten. Dit volgt onder

andere uit het onderzoek van Ecorys naar het autobezit onder studenten en het

onderzoek naar autobezit onder ouderen {uitgevoerd door DIA) dat bij het

Addendum Parkeerbeleidsplan is opgenomen'

Een variant met andere woningtypen {bedoeld voor senioren) levert naar ons

oordeel kwalitatief minder goede plannen op, omdat de parkeervraãg n¡et kan

worden ondervangen. Verder valt juridisch niet te borgen dat de woningen

uitsluitend bestemd zijn voor ouderen.

Het bestemmen voor doelgroepen kent juridische beperkingen. Het ¡s slechts

mogelijk om voor bepaalde doelgroepen te bestemmen (of via een

omgevingsvergunning als afwijkend gebruik te vergunnen) als dit een ruimtel¡jk

relevant doel toe dient.

uitgangspunt is dat ingevolge art¡kel 3.1van de wet ruimtelijke ordening in een

bestemmingsplan slechts regels kunnen worden gegeven voor zover die met het oog

op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk zijn. Met andere woorden, de

betreffende regel moet ruimtelijk relevant zijn (vgl. o.a. ABRvS 1.6 augustus2oL7,

ECLI:NL:RVS:2017:2193). Met betrekking tot aan een omgevingsvergunning voor

strijdig gebruik te verbinden voorschriften geldt in beginsel hetzelfde uitgangspunt

(vgl. artikel 2.22lid 2 Wabo juncto artikel 2.12 Wabo).

ln een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van L7

februari 201"6 (ECLI:NL:RVS:2016:369), werd geoordeeld dat een beperking in een

bestemmingsplan, inhoudende een verbod op het gebruik van de woningen door

niet-senioren, niet mogelijk is. Deze bepaling is namelijk niet ruimtelijk relevant (er

wordt slechts op leeftijd voorgesorteerd).

Het bestemmen van woningen uitsluitend voor bewoning door seníoren is vanwege

het ontbreken van een ru¡mtelijke relevantie juridisch dus niet mogelijk'

Zorgwoningen daarentegen mogen wel als zodanig worden bestemd'

-2-



2119t088030t171779

-'i.i;'-¡11''í,ii; Daarvoor geldt echter de beperking dat deze uitsluitend door zorgbehoeven mogen
worden bewoond. lnitiatieven voor aanleunwoningen (zorgwoningen)juichen wij
nadrukkelijk toe. Wij kunnen de ontwikkeling van zorgwoningen echter niet impliciet
afdwingen door aan plannen voor andere doelgroepen op deze specifieke locatie
het verlenen van medewerking te onthouden.

via ons woonbeleid sturen w¡j aân op voldoende geschikte huisvesting waarbij alle
doelgroepen worden bereikt, Bij nieuwe woningplannen die afwijken van het
geldende bestemmingsplan proberen wii, zover het woonbeleid dat niet reeds
borgt, samen met de initiatiefnemer tot een goede balans van woningtypen te
komen.

Studenten zijn in dat verband te beschouwen als 'bijzondere doelgroep,, omdat
studentenwoningen, anders dan reguliere woningen, per definitie bedoeld zijn voor
tijdelijke bewoning (gedurende de studietijd van een student). om locaties voor
studentenwoningen te exploiteren dient er een doorstromingsbeleid te worden
gevoerd door de exploitant waarbij de gemeente en de exploitant privaatrechtelijk
afspraken maken.

Met betrekking tot studentenhuisvesting wordt in de Leidse regio het grote beiang
van voldoende studentenwoningen bestuurlijk onderkend. Leiden als
universíteitsstad heeft deze uitstraling ook buiten Leiden zelf. Rekening houdend
met de trends van o.a. de toename van het aandeel internationale studenten, is er
op korte termíjn behoefte aan 2700 studentenwoningen in de regio.

wij achten de transformatie van statenhof naar uitsluitend studentenwoningen,
mede bezien in relatie tot het ontbreken van parkeerfaciliteiten voor andere type
woningen, bij uitstek een gelegenheid om voor studenten in geschikte huisvesting te
voorzien.

Overlost
Met betrekking tot mogelijke overlast die kan worden veroorzaakt door de
studenten is rekening gehouden in de opzet van het plan. De buitenruimte is
centraal gesitueerd als dakterras aan de zijde van het Engelendaal. Daarbij is ook
rekening gehouden met afscherming naar de omgeving toe. ln het pand zal een
beheerder aanwezig zijn die kan optreden wanneer zich buitensporigheden
voordoen.

De BoA's en de polit¡e kunnen ten alle tíjde optreden tegen buitensporigheden op
grond van de Algemene plaatselijke verordening. Naar onze verwachting zal er geen
overlast optreden richting de omgeving.
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Mogelljkheid tot in het lndienen von bezwaor
Tegen ons besluit om de omgevingsvergunning te verlenen kunt bezwaar

aantekenen. Hoe u dat kunt doen en binnen welke termijn leest u in de

bezwaarclausule onderaan in de verleende omgevingsvergunning.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd

uders,

H

burgemeester

Bijlagen

ns

1. Reactie op de raadsvragen omtrent de omgevingsvergunningprocedure

Z. Verleende omgevingsvergunning

-4-
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Bestemd voor de raad van d.d.7 oktober 2019

Vraag nr. : M
Onderwerp : Statenhof
vraagsteller: GL Bob vastenhoud / LpLHugo langenberg / cu-scp Geert
Schipaanboord
Datum : 30 september 20tg

Gecombineerde loepass,'ng van de kruimelonderdelen
Het ¡s mogelijk om één omgevingsvergunning te verlenen voor een combinatie van verschillende
kruimelonderdelen. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft geoordeeld dat het mogelijk is
een omgevingsvergunning te verlenen waarbij voor de uitbreiding van een hõofdgebouw en tevenJeen
ander gebruik van het bouwwerk wordt afgeweken van het geldende bestemminjsplan, op basis van
zowel onderdeel g (gebruikswijziging van een hoofdgebouwmits bouwoppervlatõe en boLiwvolume del

1. Voor welke periode is voor de Statenhof een ontheffing verleend voor gebruik añrqkend van het
bestemmingsplan?

De omgevingsvergunning voor het aña/jkend gebrr.rik van het bestemmingsplan is wanneer deze wordt
verleend (en onherroepelijkwordt) permanent. Bij een eerstvolgencle herziening van het bestemmingsplan
wordt de afwijking zoals te doen gebruikel¡jk dan positief bestemd, Het verlenen van een
omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijkend gebruik kan alleen als de aanvrager daarom verzoekt in de
aanvraag. Dat is hier niet het geval.

2. Wat. is de afweging van het college geweest om deze aanvraag via de kruimelregeling af te doen
en de raad niet te betrekken?

Er bestaat geen keuzevrijheid in de te volgen voorbereiclingsprocedure. Deze wordt wettelijk bepaald door
de Wel algemene bepalingen omgevingsrecht. op aanvragen die passen lrinnen het bereik van artikel 4
van Bijlage ll van het Bor (de kruirnellijst) geldt de reguliere voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat het
college binnen B weken moeten besluiten over het verlenen van medewõrking of het weigeren van de
aanvraag. Een verklaring van geen bedenkingen van cle raad is dan niet aan de orde.

Uit de memorie van toelichting op de 'kruimellijst' uit Bijlage ll van het Besluit omgevingsrecht volgt dat de
kruimelonderdelen uit artikel 4 gecombineerd mogen worãen toegepast. Uit de rechtsplaak volgt ãat
onderdeel 1 (uitbreiden van een hoofdgebouw) en g (functiewijziging) zodoende gecombineerd"toegepâst
kunnen worden, voor zover de functiewijziging geen 'stedelijk ôntwiùtetingspro¡eõt' is. nit betekent ãat de
vergunning met toepassing van de kruimelregeling lan worden vedeend ðn'de'reguliere
voorbereidingsprocedure derhalve moet worden gevolgd.

Het college dient na ontvangst van de aanvraag te toetsen welke procedure voor de aanvraag moet worden gevolgd
en dient de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
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worden vergrool) als onderdeel 1 (uitbreiding van een hoofdgebouw waardoor de bouwoppervlakte en

bouwvolume wel worden vergroot).

Dit ondanks het feit dat in onderdeel I de eis is gesteld dat het gebruik van een bestaand bouwwerk mag

worOen gewijzigd, zolang het bouwvolume en de bouwoppervlakte delworden vergroot (zie rechtspraakr).

De Afdeling ziet in deze toepassing een fictieve volgordelijkheid, waarbij eerst de u¡tbre¡ding van hel

hoofdgebouw met toepassing vanãrtikel 4 l¡d l wordt mogelijk gemaakt en vervolgens de functiewìjziging

uãn ñãrgunorw (inclusief dduitbreiding) met toepassing van artikel 4 lid L De beperking die in artikel 4 lid

g is opgõnomen voor de Vergroting van het bouwvolume staat daar dus niet aan in de weg'

Verder geldt een beperking voor funct¡ewijzingen die zijn aan te merken als 'stedelijk ontwikkelingspro¡ecf .

Transfoimaties van gebouúren zijn veelal niet aan te merken als stedelijk ontwikkelingsproject (ook niet

wanneer sprake ìs van een combinatie rnet beperkte uitbreid¡ng).

Bijlage ¡, artikel 4, lid 9 van de Waboi de zogenaamde kruimelregeling, specifiek artikel 4, negende lid luidt

als volgt:
Artikel 4: ,Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder c, van de wet waarbii met toepassing van artikel 2.12, eelste lid, onder a, onder 2", van de wet van

het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen ln aanmerking: "

Lid 9: ',ñe¡ geôru iken van bouv,ruerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde

appervtakte ol het bouy|/wlume n et vergroten, en van bii die bouwwerken aansluitend terrein' mils, voor

zover getegen buiten de bebouwde kom, het uitstuitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de

opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen";

3. Klopt het dat er een laag op het gebouw wordt toegevoegd?

Ja, dat klopt. Dit neemt zoals toegelicht niet weg dat regul¡ere voorbereidingsprocedure mQelworden
gevolgd.

4. lndien het antwoord op vraag 3 ja is; hoe vindt het college dat in liln met de hierboven

weerqegeven wetgev¡ng?

Het volgen van de reguliere voorbereidingsprocedure voor het project Statenhof is in lijn met de wetgeving.

Zou ditîietworden gédaan dan kan de omgevingsvergunning door hetvolgen van de verkeerde

procedure van reÇhtswege ontstaan door overschrijding van de beslistermijn.

1 ABRvS 22maart2017 ECLI:NL:RVS:2077].7M r-o. ó.1
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OMGEVINGSVERGUNNING

î'Ia.Zlt91085528
als bedoeld in artikel 2.1en volgend van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht þË

leiderdorp
Pagina 1 van 19

Besluit college van burgemeester en $rethouders gemeente Leiderdorp

u, de heer r?rmens citystone projecten 9.V., heeft op een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de transformatie van het kantoorpand Statenhof (Reaal 1-6) door het realiseren
van 206 zelfstandige studentenwoningen, deels door inpandige transformatie van het kantoorpand
waarbij 168 zelfstandige studentenwoningen worden gerealiseerd en deels door uitbreiding van het
hoofdgebouw {optoppen met een extra verdieping) waarbij 38 zelfstandige studentwoningen
worden gerealiseerd, in afwijking van het geldende bestemmingsplan.

Deze omgevingsvergunníng heeft betrekking op de locat¡e die globaal wordt begrensd door de
Engelendaal, Reaal en de westzijde van het winkelcentrum Winkelhof.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft besloten u deze
vergunning te verlenen. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2.7,2.2 en 2.i.0 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht {verder: Wâbo), het Bouwbesluit en de bouwverordening van de
gemeente.

ln deze omgevingsvergunning leest u eerst waarvoor u precies een omgevingsvergunning krijgt.
Vervolgens krijgt u informatie over de voorwaarden en voorschriften die voor deze vergunning
gelden' Tot slot vindt u aan het eind van dit document een juridische toelichting op het besluit (de
afwegingen). ln de bijlage bij deze vergunning leest u nog welke documenten u heeft ingestuurd.
Hierop is dit besluit mede gebaseerd.

A Besluit: u krijgt een omgevingsvergunning
wij verlenen u een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning geldt voor de volgende
activiteiten:

1. {ver)bouwen;
2. planologisch afwijken

Het besluit heeft betrekking op:

Het inpandig realiseren van 168 zelfstandige studentenwoningen door verbouw;
Het uitbreiden van het hoofdgebouw aan de ¿uidoost- en noordwestzijde van het gebouw,
waarbij een extra verdieping wordt gerealiseerd door het optoppen van deze gebouwdelen;
Het uitbreiden van het hoofdgebouw door het realiseren van een extra verdieping op de
bestaande hoogste verdieping;
Het realiseren van 38 zelfstandige studentenwoningen door nieuwbouw (door de optoppingen);
Het bouwen van een installatie-unit op het dak van de nieuwe verdieping;
Het (ver)bouwen en het gebruíken van gronden in afwijking van het geldende bestemmingsplan;

Het toekennen van nummeraanduidingen aan de verblijfsobjecten.

]"

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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OMGEVINGSVERGUNNING

No.zlL9l08s528
als bedoeld in artikel 2.1 en volgend van de Wet algemene

bepa li ngen omgevingsrecht

leiderdorp
Pagina 2 van 19

B Voorwaarden aan (ver)bouwen van bouwwerk
U moet het bouwwerk {laten) bouwen zoals bepaald is in het Bouwbesluit en de bouwverordening.

Daarnaast moet het bouwwerk voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

1. Ten minste 2l dagen voordat de werkzaamheden starten, moet u de volgende documenten

indienen via het Omgevingsloket Onlìne {OLO)I

Voorwaarden Construct¡eve veiligheid :

U mag niet eerder met de betreffende werkzaamheden (laten) beginnen dan nadat de hieronder

genoemde gegevens zijn ingeleverd en goedgekeurd dan wel, voor zover het gaat om constructieve

gegevens, aannemelijk is gemaakt dat deze voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Voor

aanvang van de werkzaamheden moeten de stukken door het team Omgevingsvergunningen dan

ook beoordeeld zijn. De beoordeelde constructietekeningen en/of -berekeningen moeten op het

werk aanwezig ¿ijn.

Algemene Voorwaarden

- Gegevens en bescheìden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties {sterkte en

stabiliteit) in de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve onderdelen van

het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel.

Voorwaarden bouwveiligheidsplan
. Een bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats, volgens MOR H2; art. 2.4

met de volgende onderdelen:

- Eén of meerdere tekeningen waaruit de bouwplaats-inrichting en aan-/afuoerroutes

van het bouwverkeer blijkt;

- Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen

materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden;
* Ëen waarborging van de veiligheid van de omgeving;

- De uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan

naburige belendingen, waaronder:

o Een prognose-rapport over de trillings-invloed op de belendingen ten

gevolge van sloopwerkzaamheden waaronder ook begrepen de invloed van

het manoeuvreren van materieeh

Mededelingen constructieve veiligheid :

r Toelichtïng op de gevelafwerking van de opbouw nader aan te leveren, waaronder de

gegevens van bevestigingsmiddelen voor het opvangen van deze gevelelementen/afwerking

De bevestigingsmiddelen die aan het buitenklimaat worden blootgesteld dienen te worden

uitgevoerd in roestvaststaal, kwaliteit 3.16. ln afwijking hiervan kan in overleg met de

gemeente Leiden, afdeling Vergunningen en Subsidies, plaatselijk en onder bepaalde

voorwaarden, thermisch verzinkt staal met een duplex systeem worden toegepast volgens

NEN 1275 respectievelijk NPR 5254;
¡ Stâalconstructies die niet controleerbaar zijn na de oplevering dienen voorzien te zijn van

een behandeling die een duurzaamheid van 50 jaar garandeert,

äË
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OMGEVINGSVERGUNNING

No.zlLg/085s28
als bedoeld in artikel 2.1 en volgend van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht åH

ieiclerilorp
Pagjna3vanl9

Voor het tqepassen van brandwerende coatings gelden naast het Bouwen met Staal-rapport
2003.01 nog aanvullende eisen zoals o.a. het uitsluitend toepassen in binnenklimaat;
Er dient een coördinator aangesteld te worden die verantwoordelijk is voor het indienen van
de gegevens en bescheiden voor de constructieve toets aan het Bouwbeslu¡t. De¿e gegevens
en bescheiden dienen in een zodanige vorm te worden aangeleverd dat een goede en
efficiënte afhandeling van de bouw-constructieve beoordeling mogelijk is. Daarvoor is ook de
samenhang tussen de berekeningen en tekeningen en overige bescheiden van de
afzonderlijke constructieonderdelen van het bouwwerk noodzakelijk;
lrillingen aan belendingen moeten minimaal voldoen aan SBR richtlijn-A;
schade of ernstige hinder voor de omgeving moet zo veel mogelijk worden voorkomen;
Als grens voor geluidhinder worden de waarden vanuit het Bouwbesluit gehanteerd;
Er wordt dringend aanbevolen om de aanbevelingen van het compendium Aanpak
constructieve Veiligheid te hanteren bij het indienen van constructieve stukken;
De Ministeriële Regeling omgevingsrecht 20i"0 (MoR) paragraaf 2.2 artikel 2.7 is van
toepassing op de nader in te dienen gegevens.

2. Voordat de werkzaamheden starten, moet afdeling Toezicht en handhaving de documenten
goedkeuren die genoemd zijn onder punt L.

3. Minimaal 24 uur voordat de bouwwerkzaamheden starten, moet u deze start aankondigen bij
van de afdeling Toezicht en handhaving. U doet dit door een e-mail te sturen aan

info@leiderdorp.nl.

4. De vergunning moet altijd op het bouwterrein aanwezíg zijn. U moet deze kunnen laten zien, als een
medewerker van de gemeente hierom vraägt. Daarnaast dienen tevens de volgende gegevens
beschikbaar te zijn:
a Een overzicht van cert¡f¡caten en/of keurmerken van de in het bouwwerk aanwezige

(brandlveiligheidsinstallaties;

b. Een over¿icht van productinformatie en/oftestrapportages van de aanwezige
brandveíligheidsmateríalen die betrekking hebben op de brand- en rookwerendheid;

c, Een bouwveiligheidsplan waarin de bereikbaarheid van hulpd¡ensten, bluswatervoorzieningen
en brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw staan omschreven.

5. Ten minste 24 uur vaordat de werkzaamheden starten, moet u het volgende doorgeven aan de
afdeling Toezicht en handhaving:
a. wanneer de betonwapeningen gereed zijn;
b. wanneer de brandwerende bekleding op de constructie komt.

6. Ten minste 24 uur voordat het bouwwerk gereed ís, moet u dit doorgeven aan
van de afdeling Toezicht en handhaving. u doet dit door een e-mail te sturen aan
in,fotPJSiderdorB. nl.

7. Voorwaarden ten aanzien van brandveiligheid (conform advies brandweer d.d. ZlfebruaríZAlg
kenmerk UtT-2019-081.350):

a, Aantonen dat de verschillende toe te passen gevelbekledingen ten minste aan brandklasse B
¿ullen voldoen

a

t

a

I

a

a

a
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b. Op de zesde verdieping dienen de gevelopening nabij as 86 -87 / A6 ten minste 30 minuten

brandwerend uitgevoerd te worden

c. De opbouw en samenstelling van de nieuwe vloer dient ter nadere beoordeling voorgelegd te

worden;

d. De notarieel vastgelegde erfdienstbaarheid om te mogen vluchten over de daken van

buurgebouwen op andere percelen, de in stand gehouden dient te blijven'

e. Er dient in een adequate bluswateruoorziening als bedoeld in het eerste lid van artikel 6.30

Bouwbesluit te worden voorzien.

C Afwegingen wearop het besluit is gebaseerd

Dit beslu¡t is voorbereid volgens de procedure die is vastgelegd in paragraaf 3.2 van de Wabo.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd zoals bepaald in artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag is

beoordeeld voor'(ver)bouwen' aan artikel 2.1., lid 1, onder a van de Wabo, voor 'planologisch

afwijken' aan artikel 2.l,lid 1, onder c van de Wabo.

Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling

omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde

omgevingsvergunning. Hieronder vindt u onze afwegingen gedetailleerd weergegeven.

tJ wilt een bouwwerk (ver)bouwen (Wabo artikel 2.7 eerste lid onder a)

Op basis van de volgende afwegingen is besloten dat de werkzaamheden plaats kunnen vinden:

. De aanvraag voldoet aan hel Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht'

. U hoefde geen milieukundig bodemonderzoek in te dienen, omdat er geen werkzaamheden

plaatsvinden waarbij bodemroeringen plaatsv¡nden en er gebruik wordt gemaakt van de

bestaande fundering en vloer.
. Het bouwplan voldoet aan de eisen van de bouwverordening.
. Het bouwplan is gelegen in volgens de Welstandsnota Leiderdorp 2016 als welstandsvrij

aangewezen gebied waardoor niet hoeft te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand,

behoudens excessen. Enkel in het geval sprake is van een significante afwijking van het

bestemmingsplan {lees: een afwijking van het bestemmingsplan waarvoor een

omgevingsvergunning enkel met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de

Wabo kan worden verleend) dient een ontwikkelgericht welstandskader te worden overlegd in

de vorm van een beeldkwaliteitkader of beeldkwaliteitparagraaf. Er is sprake van een

planologisch kruimelgeval (de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel

2,12, eerste lid, sub a onder 2 van de Wabo) waardoor enkel op een welstandsexcess hoeft te

worden getoetst. Van een welstandsexcess is geen sprake.
. Er is een gerechtvaardigd vertrouwen dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het

Bouwbesluit. Voor een aantal onderdelen is het plan op hoofdlijnen getoetst. U moet daarom op

een later tijdstip gedetailleerde gegevens ter beoordeling aanbieden.

Advies brondve iligheid
Voor het volledige advies verwijren wij naar de in de BiJlage opgenomen advies d.d. 2l februari 2019 met

kenmerk UIT-2019-081350.

ÞË

Eeslu¡t tot vaststellen van nummeraonduídingen (toekennen van huisnummers)
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Het intrekken van huisnummers
Besluit tot intrekking van nummeraanduidingen:. Reaal 2A

' Reaal 28
. Reaal 2C
r Reaal 2E
r Reaal 2G
I Reaal 2l
r Reaal 2.1

r Reaal 2K
I Reaal 2L
. Reaal 5A
r Reaal 5C
. Reaal 5D
. Reaal 5G
. Reaaf 5H
. Reaal 5f
. Reaal 5J
. Reaal 5L
r Reaal 5M
. Reaal 5N
. Reaal 50
. Reaal 5e
. Reaal 5R
o Reaal 55
r Reaal 5T
r Reaal 5U
¡ Reaal 5V
. Reaal 5W
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op basis van de volgende afwegingen is besloten nummeraanduidingen vast te stellen:
' De vastgestelde nummeraanduidingen worden, overeenkomstig artikel 5 van de Verordening

adresnaamgeving en -nummering 2015 van de gemeente Leiderdorp en artikel 6 van de Wet
basisregistratles adressen en gebouwen, toegekend;I Aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van de conform de
uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nu mmeraa nduidingen;

' Aan het pand, thans gelegen aan de Reaal 24, kadastraal bekend op het perceel tDD00 A65g6
oG0000, door het transformeren van het kantoorpand in appartementen nieuwe
nummeraanduidíngen moeten worden toegekend en ingetrokken.

Besluiten

Het vaststellen van huisnummers
Besluit tot vaststelling van nummeraanduidingen:. Reaal 3

r Reaal 4

' Reaal 9tlm2t5 (doorlopend)
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Reaal 5X

Reaal 5Y

Overeenkomstig de bil dit besluit behorende situatie- en plattegrondtekening

t) wílt planologisch afwijken (Wabo artikel 2.1 eeßte lid onder c)

Op basis van de volgende afwegingen is besloten dat de werkzaamheden plaats kunnen vinden

Be i-tqlû!o!-09lplð!se!t

' Ter plaatse van de projectlocatie is het besternmingsplan Nieuw Centrum van kracht.
. De gronden van de projectlocatie zijn bestemd als 'Centrum-l' {artikel 3) met de nadere

aanduidíng'Kantoor' (k).
. De voor'Centrum 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. op de eerste bouwlaag:
1. parkeervoorzieningen;

2. voorzieningen ten behoeve van functies op bovengelegen bouwlagen;

3. detailhandel, dienstverlening, horeca, praktìjkruimten, kantoren en maatschappelijke

voorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding'specifieke vorm van centrum - l.';
4. bestaande detailhandel, dienstverlening, horeca, praktijkruimten, kantoren en

maatschappelijke voorzieningen;

b. op de tweede bouwlaag:
L. detailhandel, dienstverlening, horeca, praktijkruimten, kantoren en maatschappelijke

voorzieningen;
c. op de overíge bouwlagen:

1. ter plaatse van de aandulding 'wonen'voor wonën en voor aart huis gebonden beroepen;

2. ter plaatse van de aanduiding'kantoren'voor kantoren en maatschappelijke voorzieningen;

3. ter plaatse van de aanduiding 'sporthal'voor sportieve recreatie en bowlingbanen en

daarmee verbonden ondergeschikte horeca;

alsmede voor:
d. andere tot een centrumgebied behorende voorzieningen, zoals voetgangerspassaBes,

parkeervoorzieningen, ontsluitingen, groenvoorzieningen en water.

" De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van 206 zelfstandige studentenwoningen, deels

door inpandige transformatie waarbij 1"68 zelfstandige studentenwoningen worden gerealiseerd

en deels door uitbreiding van het hoofdgebouw (optoppen met een extra verdieping) waarbij 38

zelfstandige studentwoningen worden gerealiseerd. Aan de zuidoost- en noordwestzijde van het

gebouw wordt op de bestaande gebouwdelen een extra verdieping gerealiseerd. Tevens wordt

een extra verdieping gerealiseerd op de bestaande hoogste verdieping.
. Het realiseren van (studenten)woningen is in str¡jd met de regels van het bestemm¡ngsplan

Nieuw Centrum omdat ter plaatse geen aanduiding 'wonen' op de verbeelding is opgenomen

(woningen zijn op de projectlocatie derhalve in strijd met de geldende bestemmíng). Daarnaast

wordt de maximaal toegestane bouwhoogte van 27 meter respectievelijk 10 meter overschreden

door het optoppen met een extra verdieping en het realiseren van een installatie-unit op het dak

van de nieuwe verdieping. Daar komt bij dat gedeelten van het bestaande kantoorpand in het

bestemmingsplan Nieuw Centrum per abuis zijn voorzien van een ontoereikende

bouwaanduiding op de verbeelding. Op grond van deze bouwaanduiding geldt voor delen van

*Ë
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het reeds aanwezige gebouw een maximale bouwhoogte van 10 meter, terwíjr deze
gebouwdelen feitelijk hoger zijn gebouwd conform de daartoe verleende bouwvergunning.

De delen van het gebouw die de maxirnale bouwhoogte volgens de bouwregels van het
bestemmingsplan overschrijden vallen daarom onder overgãngsrechtelijke beschermíng op
grond van de overgangsbepalingen uit het bestemmíngsplan Nieuw Centrum (artikel 23.1).

Afwijken van de regels von het bestemmingsplan
Op basis van de volgende afwegingen is besloten dat deze omgevingsvergunning kan worden
verleend:

Afi¡¿üki ngsmose li i k h e d e nI Het bestemmingsplan Nieuw Centrum bevat ontheffingsmogelijkheden die het deels mogelijk
maken dit project in afwijking van het geldende bestemmingsplan le kunnen realiseren, tchter
zijn deze binnenplanse afwijkingsmogelijkheden niet toereikend om de beoogde uitbreidingen en
de functiewijziging mogelijk te maken.

' Het is daarom niet mogelijk de omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de in het
bestemm¡ngsplan opgenomen regels inzake afwijking (met toepassíng van artikel 2.12 lid 1 sub a
onder L van de Wabo).

' ln bijlage ll van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn categorieën gevallen opgenomen waarvoor
een omgevingsvergunning met toepassing van art¡kel 2.I2 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo kan
worden verleend, De daar genoemde categorieën zUn toereikend.

uítbreidíng van het hoofdgebouw (ortíket 4 rid 1 bijtage il van het Bor)
Het project riet op uitbreiding van het hoofdgebouw aan de zuidoost- en noordwestzijde van het
gebouw, waarbij een extra verdieping wordt gerealiseerd door het optoppen van het gebouw.
Ïevens wordt een extra verdieping toegevoegd door de bestaande hoogsie verdieping op te toppen.
op het dak van die extra verdieping wordt tevens een installatie-unit gerealiseerd, hetgeen ook een
uitbreiding van het hoofdgebouw betreft.

Artikel 4 lid 1 van bijlage llvan het Bor maakt het mogelijk een omgevingsvergunning met toepass¡ng
van artikel 2.1"2 líd L sub a onder 2 van de Wabo te verlenen voor het bouwen van ,bijbehorend
bouwwerk' in afwijking van het geldende bestemmingsplan. onder een 'bijbehorend bouwwerk,
wordt op grond van artikel L biJlage llvan het Bor eveneens de 'uitbreiding van een hoofdgebouw,
verstaan. lngevolge de begripsbepalingen uil het Bor wordt onder een 'hoofdgebouw,verstaan:
'gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezeniijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn,
gelet op die bestemming het belangrijkst is,.

Het bestaande kantoorpand kwalificeert als het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw wordt door de
optoppingen en de realisatie van de installatie-unit in bouwkundige zin uitlebreid in afwijking van de
bouwregels uit het bestemmingsplan Nieuw Centrum. Het gebouw is gelegen binnen de bebouwde
kom van Leiderdorp. Vanwege de ligging binnen de bebouwde kom zryn .ig"un restricties voor het
uit te breiden oppervlak en de verhoging van het hoofdgebouw bi; uiibreiding daarvan. Door het
verlenen van deze omgevingsvergunning, met toepassing van het onderdeel zoals bedoeld in artikel
4 lid L van de zogeheten kruímellijst, komt de overgangsrechtefijke bescherming die van toepassing is
op de verkeerd bestemde gebouwdelen te vervallen,

*H
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De striidigheid met de bouwregels uit het besternmingsplan Nieuw Centrum wordt op grond van

deze omgevingsvergunning planologisch toegestaan zoals bedoeld in artikel 2.1 l¡d 1 onder c van de

Wabo, Bij een eerstvolgende herziening van het geldende bestemmingsplan worden de

gebouwdelen die thans buiten het bouwvlak vallen correct bestemd.

Functiewijzigíng
Naast de uitbreiding van het hoofdgebouw krijgt het gebouw na uitbreiding een nieuwe functie. De

nieuwe functie betreft 'wonen' uitsluitend voor de specifieke doelgroep studenten. Aan deze

omgevingsvergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden om de¿e specifieke doelgroep,

vanwege de ruimtelijke relevantie {onder meer vanwege de toegepaste parkeernorm), planologisch

te waarborgen.

Ten aanzien van het afwijkende gebruik van het hoofdgebouw, inclusief de uitbreiding daarvan, als

complex voor de huisvesting van studenten {bestaande uit ¡n totaal 206 zelfstandíge

studentenwoningen) wordt gecombineerd met onderdeel L van kruimelli.jst toepassing gegeven aan

onderdeel 9 van de kruimellijst.

Het is mogelijk om één omgevingsvergunning te verlenen voor een combinatie van verschillende

kruimelonderdelen. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft geoordeeld dat het

mogelijk is een omgevingsvergunning te verlenen waarbij voor de uitbreiding van een hoofdgebouw

en tevens een ander gebruik van het bouwwerk vvordt afgeweken van het geldende

bestemmingsplan op basis van ¿owel onderdeel 9 (gebruikswìjziging van een hoofdgebouw mits

bouwoppervlakte en bouwvolume niet worden vergroot) als onderdeel 1 {uitbreiding van een

hoofdgebouw waardoor de bouwoppervlakte en bouwvolume wel worden vergroot).

Dit ondanks het feit dat in onderdeel 9 de eis is gesteld dat het gebruik van een bestaand bouwwerk

mag worden gewijzigd, zolang het bouwvolume en de bouwoppervlakte niet worden vergroot (zie

rechtspraak)1.

Ook heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State geoordeeld dat de omgevingsvergunning

daarmee niet in strijd is met de in artikel 5, eerste lid, van bijlage ll van het Bor neergelegde eis dat

het aantal woningen gelijk bf ijft, nu in het desbetreffende artikel is bepaald dat deze eis niet geldt b¡j

de toepassing van het bepaalde in artikel 4, lid 9, van Bijlage ll bij het Bor (zie rechtspraak)2'

G e e n ste de I i i k o n tw i kke I i n gspr oie ct

Artikel 5 lid 6 van het Bor stelt een beperking aan het verlenen van een omgevingsvergunning met

toepass¡ng van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 in samenhang met artikel4 lid 9 van bijlage ll

van het Bor. ln artikel 5 lid 6 van het Bor is bepaald dat artikel 4 onderdeel 9 niet van toepassing op

een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage'

Daarom hebben wij beoordeeld of het project zich kwalificeert als een project dat is omschreven op

de lijst C of D-lijst bij het Besluit m.e.r.. Wanneer een project ziet op de realisatie van woningen

kwalificeert het project zich mogeliik als'stedelijk ontwikkelingsproject''

t 
ABRvS 22 maart 2017 ECLI:NL:RVS:2]L7:744 r.o.6.1

'ABRvS 10 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2639 r.o. 3.1

åË
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Het stedel¡jk ontwikkelingsproject is als activiteit 11.2 omschreven op de D-lüst bij het Besluit m.e.r.
ln de Nota van Toelichting b¡j het Eesluit m.e.r. wordt de¿e activiteit als volgt omschreven: 'Bij een
stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen,
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan.,
of sprake is van een wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject hangt af van de concrete
omstandigheden van het geval. Daarbij spelen onder meer aspecten als de aard en de omvang van de
voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol.

Omvang van de wijziging is beperkt
Voor een deel wordt de omvang van de wíjziging bepaald door de toename van het bebouwd
oppervlak. Daarnaast kan de wijziging van het gebruiksoppervlak een rol spelen.
De ontwikkeling leidt tot een beperkte toename van bebouwd oppervlak in verhouding tot het
bestaande aantal bouwlagen en de huidige bouwmassa van het bestaande kantoorpand. Gezien de
maat en schaal wordt de uitbreiding niet gezien als een stedef ijk ontwikkelingsproject of wijziging
daarvan zoals bedoeld in de bijlage bij het Besluít m.e.r,.

De functiewijzigíng is beperkt
Als gekeken wordt naar de aard van de wijziging, de functiewijziging van kantoor naar wonen,
verandert de planologische uitstraling niet zodanig dat sprake is van een stedeltjk
ontwÍkkelingsproject of wijziging daarvan zoals bedoeld in de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Hierbij
wordt in overweging genomen dat naast de huidige bestemming van het pand als kantoor op de
eerste en tweede bouwlaag van het pand tevens detailhandel, dienstverlening, horeca,
praktijkruimten en maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan.

Een invulling van het pand met de huidige planologische mogelijkheden kent een hogere
verkeersgeneratie dan het plan dat u¡tgaat van in totaal 206 zelfstandige studentenwoningen
(waarvan minimaal een-derde deel van de studenten naar verwachting ínternationale studenten
zullen betreffen). Daarnaast verandert het gebruik van het omliggende terrein niet. Ten aanzien van
het parkeren zal gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige parkeergarage van het
winkelcentrum winkelhof (op basís van dubbelgebruik van reeds aanwezige parkeerplaatsen), alsook
de bestaande ontsluiting daarvan op de Engelendaal. Uit de parkeerbalans blijkt dat de benodigde
parkeercapaciteit er is.

Het kqrakter von de omgeving
Eveneens van belang is in welke omgeving de ontwikkeling plaatsv¡ndt. Vanuit de achtergrond van
het Besluít m.e,r., de beoordeling van de mogelijk nadelige gevolgen voor het mílieu, is het karakter
van de omgeving van invloed op het risico dat de¿e gevolgen ontstaan. De locatie is gelegen in een
stedelijke omgeving met kantoren, winkelcentrum Winkelhol woningenlwooncomplexen (woningen
boven het winkelcentrum en de hoogbouw langs de Engelendaal). Daarnaast is de locatie gelegen
aan een van de belangrijkste ontsluitingswegen van Leiderdorp, de Engelendaal. Gezien het reeds
stedelijke karakter van de omgeving is hier geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject dan
wel een wijziging daarvan.
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Conclusíe

Het is mogelijk om voor het project een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel

2.12, eerste lid, sub a, onder 2 van de Wabo in samenhang met de artikelen 4 lid 1 en 4 líd 9 van

bijlage ll van het Bor.

Beteidsregels voor beperkte alwiikíngen von het bestemmingsplan 3' wiiziging
. Voor het toepassen van de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen met

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 2 van de Wabo worden de 'Beleidsregels voor

beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013, derde wijziging' (hierna:

afwijkingenbeteid), als afwegingskader gehanteerd. Voor'bijbehorende bouwwerken'

(waaronder begrepen'uitbreiding van het hoofdgebouw' zijn beleidsregels geformuleerd in

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1..

Om medewerking te verlenen aan de aanvraag wordt gecombineerd toepassing gegeven aan

onderdeel 3. en 9 van de kruimellijst. Per onderdeel wordt verantwoord dat wordt voldaan aan de

voorwaarden uit de beleidsregels.

Toets aan de beleidsregels*voor de!oepassing,lan q¡dqrdeel.l {uitbreiden hopfdÂgþouwì

Voor de uitbreiding van een hoofdgebouw geldt dat in beginsel wordt meegewerkt onder de

navolgende voorwaarden (a t/m o), Onderstaand wordt toegelicht waarom wordt voldaan aan de

voorwaarden.

q. de uitbreiding stedenbouwkundíg inposboør is in de omgeving, er vindt geen onevenredige

aontostinq van het straot'en bebouwingsbeeld plaats;

Stedenbouwkundig gezien zijn de toevoegingen aan de bestaande bouwmassa (door het optoppen

van het bestaande gebouw met een extra verdieping) ruimtelijk afgestemd op de bebouwing in de

omgeving. ln de directe omgeving zijn aan de Engelendaal diverse wooncomplexen gelegen die

bestaan uit gestapelde bouw met 6 of meer bouwlagen. Het complex Statenhof maakt deel uit van

de stedelijke as Engelendaal waaraan ook enkele gebouwen met hoogbouwaccenten zijn gelegen. Op

de nabij gelegen hoek van de Engelendaal en de Heinsiuslaan staat een complex met een

hoogteaccent van 45 meter. Daar komt bij dat het complex Statenhof in het verlengde ligt van de

stedelijke as Laan van Berendrecht {met wooncomplexen met hoogteaccenten van 45 meter} die

geleidelijk overgaat in de Laan van Ouderzorg waar ook wooncomplexen met gestapelde bouw aan

zijn gelegen. De bouwhoogte na de uitbreidingen (toevoegen van de extra bouwlaag en installatie-

unit) op het pand Statenhof sluit ruimtelijk aan bij het bestaande stedenbouwkundig weefsel'

Het toevoegen van de extra bouwlaag aan het pand Statenhof doet daarmee geen onevenredige

afbreuk aan het bestaande straat- en bebouwingsbeeld'

b. het gebruik van de uitbreíding een ruimtelilke uitstroling heeft die zich verdrøagt met de

omgeving;
De functiewijziging naar wonen verdraagt zich met de omgeving. Boven het winkelcentrum en in de

directe nabijheid zijn appartementen aanwezig. Het gebied is aan te merken als een centrumgebied

rnet woningen. De transformatie sluit daarom aan bij de bestaande functiemenging.

*Ë
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c' er geen onevenredige toename von de verkeersbelasting en de parkeerdruk in de omgeving
ontstoat, de beleidsregels uit het gemeentetíjk porkeerbeleÌd zijn van toepøssing op de
parkeertoetsing;

Conform het Parkeerbeleidsplan 2a72-2a2o en het Addendum parkeerbeleidsplan dient bij een
ruimtelijke ontwikkeling te worden aangetoond of er in de nieuwe situatie sprake is van voldoende
parkeercapaciteit' Hiervoor dient een sluitende parkeerbalans te worden opiesteld. Ín het rapport
van Ecorys ís deze parkeerbalans opgenomen,

Parkeerbslons en toetsing beteidsregels met betrekking tot een te amoveren functieln hoofdstuk 3.1' van het Addendum Parkeerbeleidsplan is uiteengezet op *utt . manier de
parkeerbalans voor een ruimtelíjke ontwikkeling moet worden opgesteld.
ln de situatie waarin sprake is van een te amoveren functie waarvJn de parkeervraag in de openbare
ruimte wordt opgevangen zijn nadere beleidsregels geformuleerd voor het opstellen van de
parkeerbalans.

Het kantoorpand Statenhof (inclusief de volgens het geldende bestemmíngsplan toegestane functies
in de plínt en op de eerste verdieping) kende geen parkeerplaatsen op eigãn terre¡n. Het parkeren
door werknemers en bezoekers vond geheel plaats in de parkeergrr.g" di" voor de Winkelhof is
aangelegd. Daarom mag overeenkomstig het beleíd zoals verwoord iriparagraaf 4.L van het
Addendum parkeerbeleidsplan de benadering per gebouw/functie worden toegepast voor de
pa rkeerbalans.

Daarbij is het mogelijk om bestaande parkeerplaatsen in het openbaar toegankelijke gebied voor de
nieuwe functie aan te wenden.

ln onderhavige s¡tuat¡e is er echter sprake van het gebruik van een gebouwde parkeervoorziening die
in eigendom is van wereldhave 8.V,. Bii de bouw van Statenhof is uitgegaan van medegebruik van
parkeerplaatsen in de garage van Winkelhof. ln het verleden zryn tussãn de eigenaar van het
kantoorpand en wereldhave I'v' privaatrechtelijk afspraken vistgelegd over het medegebruik van
parkeerplaatsen in de parkeergarage. Deze afspraken ziln vanwegã Oe beoogde transformatie van
het kantoorpand door Citystone Group B.V. (als rechtsopvolger) en wereldhave B.V. herzien en
geactuaf iseerd. Aan de medegebruiksovereenkomst ligt het onderzoeksrapport voor het parkeren
dat door Ecorys is opgesteld ten grondslag

Hoewel de parkeergarage privaat eigendom betreft is deze wel openbaar publiek toegankelijk.
Vanwege de privaatrechtelijke instemming die door wereldhave is gegeven, op basis van de tussen
c¡tystone Group B,v' (en diens rechtsopvolgers) en wereldh.ue g"rìotun overeenkomst voor
medegebruik van parkeerplaatsen in de parkeergarage, staan de beleidsregels voor het toekennen
van bestaande parkeerplaatsen aan de te amoveren funct¡es in deze s;tuatíe niet in de weg voor de
wijze waarop de parkeerbalans is opgesteld.

ln de parkeerbalans moet voor te amoveren functies worden berekend wat de parkeervraag van de
te amoveren functle was en wat de toekomstige parkeervraag van de nieuwe functÍe is.
Parkeervroag vsn de te amoveren functie
Om de parkeervraag van de te amoveren functies te berekenen wordt conform het beleid de
vigerende pa rkeernorm gehanteerd zonder extrã toekomstige rese rvering.
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Er dient volgens de beleidsregels rekening te worden gehouden met eventueel bestaand

dubbelgebruik om te voorkomen dat er teveel parkeerplaatsen worden toegerekend aan de nieuwe

functie. Het maatgevende moment van de parkeerbezetting kan immers verschuiven door de nieuwe

fu nctie.

Dubbelgebruik
Om eventueel bestaand dubbelgebruik inzichtelijk te maken gelden de aanwezigheidspercentages

zoals opgenomen in het Parkeerbeleidsplan 20L2. Ten behoeve van de parkeerbalans voor de¿e

ontwikkeling hebben wij op 9 juli 2019 besloten (collegebesluit met kenmerk: 7/L9lO8O224h 53217)

af te wijken van het Parkeerbeleidsplan 2012 door gebruik te maken van de

aanwezigheidspercentages uit de meest actuele CROW-publicatie 381 (2018)'

Tevens hebben wij besloten om af te wijken van het Parkeerbeleidsplan en het bijbehorende

Addend um Parkeerbeleidspfan:
- Ten behoeve de verplichting uit het Addendum Parkeerbeleidsplan om volledig op eigen terrein de

parkeervraag te faciliteren .

- Ten behoeve van deze ontwikkelíng af te wijken van de toe te passen parkeernorm voor een

'kamer'en hiervoor in de plaats de door EcoryS onderbouwde parkeernorm voor een

studentenwoning te hanteren, bestaande uit per studentenwoning 0,07 parkeerplaatsen voor

bewoners en 0,09 parkeerplaatsen voor bezoekers, met dien verstande dat vanwege groei van

automobil¡teit een groeifacto r van 15Yo wordt gehanteerd voor het vaststellen van de totale

pa rkeervraag.

Omdat de parkeernorm die is toegepast is toegesneden op een specifieke doelgroep (studenten) zijn

aan deze vergunning enkele voorwaarden verbonden om dit ook planologisch te waarborgen.

Juridisch gezien mag dat, aangezien er een ruimtelijke relevantie bestaat tussen de doelgroep en de

parkeervraag die is gebaseerd op het autobezit van deze doelgroep,

Een invulling van het pand met de huidige planologische mogelijkheden kent een hogere

verkeersgeneratie dan het plan dat uitgaat van in totaal 206 zelfstandige studentenwoningen

(waarvan minímaal een-derde deel van de studenten naar verwachting internationale studenten

zullen betreffen). Ten aanzien van het parkeren zal gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige

parkeergarage van het winkelcentrum Winkelhof (op basis van dubbelgebruik van reeds aanwezige

parkeerplaatsen), alsook de bestaande ontsluit¡ng daarvan op de Engelendaal, De ontsluiting is

afdoende voor de verkee rsafwikkeling.

d uitbreiding van een milieugevoelige functie geen onevenredige beperkingen veroorzoakt voor ¡n

de om g evi n g a a nwe zig e bedriifsf u nctie s ;
Uit het onderzoek naar'bedrijf en milieuzonering' (zie de ruimtelijke motiverìng en bijbehorende

milieuonder¿oeken) bliikt dat de woonfunctie milieutechnisch inpasbaar is. De omliggende bedrijven

(0,a. de supermarkt Dirk van Broek en het chinees restaurant) worden door het project niet in hun

bed rijfsvoering belemmerd.

þH
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e' uitbreiding vqn een milieugevoelige functíe (bijvoorbeeld wanen of een kinderdogverbtijf)
mìlieukundige inpasbaar is met het oag op een goed woon- en rei¡t<timaot;

uit milieuonderzoeken {zie ruimtelijke motìvering, akoestische onclerzoeken en onderzoek naar
externe veiligheid) blíikt dat een goed woon- en leefklímaat voor de toekomstige bewoners is
gewaarborgd.

Í' uitbreiding van een mitieuhindertiike functie geen onevenredige aantasgng van het woon- en
Ieefklimoat in de omgeving tot gevolg heefl

Er is geen sprake van uitbreiding van een milieuhinderlijke functie.

S' voordat de omgevingsvergunning wordt verleend zover nodig advies wordt íngewonnen bij de
omgevingsdienst west-Holland over de relevsnte milieuospecten (a.o. bedrijf en milíeuzonering,
externe veiligheid, wet mirieubeheer, wet notuurbescherming, wet geruidhinder);

De omgevingsdienst West-Holland heeft geadviseerd over de milieuaspecten en de rapportages
beoordeeld. Verder is voor het bouwpro.iect onder mandaat een hogere grenswaardebesluit op voor
geluid op grond van de Wet geluidhinder genomen door de Omgevingsdienst West-Holland.

h' omliggende bebouwing, balkons en tuinen geen anevenredige schoduwhinder ondervinden door
schaduwwerking, de strenge TNa-norm wordt gehanteerd ioor de beoordeling of omliggende
bebouwing nog valdoende zon ontvangt;

Op basis van een bezonningstudie (Bezonningsingenieur.nl - kenmerk: lgo3-zoj.-ZoninBeeld) is
inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de vermindering van bezonning ten gevolge van het
bouwplan. Ter hoogte van de oostgevel van een woningblok van de Soeverein en de westgevel van
het woningblok statendaalder treedt in beperkte mate bezonningsverlies op. De gevels van deze
woningblokken ondervinden naar verwachting relatief de meeste invloed. Aan deze zijden van de
woningblokken zijn de galerijeijden gesitueerd, waardoor de impact van het bezonningsverlies in de
woningen minder groot is. De schaduwimpact is van geringe aard, derhalve worden de belangen van
omwonenden hierdoor niet onevenredig geschaad,

ì' bewoners van omliggende woníngen geen onevenredige hinder op privocy ondervìnden door
inkijk e.d;

Vanuit het kantoor was reeds ínkijk mogelijk in de tuinen van omliggende woningen. Dat het gebouw
met een verdieping wordt 'opgetopt' brengt daar nauwelijks verandering in. De regels die in acht
genomen moeten worden voor mogelijk privacy-verlies, zoals in het Burgerlijk Wetboek geregeld
(artikel 5:50 BW), gaan uit van een aan te houden afstand van ramen toide perceelgrens. De
afstanden voor privacy uit het Burgerlíjk wetboek worden ruimschoots gerespecteerd. Van
onevenredige inbreuk op de privacy van omliggende woningen, balkonien naburige erven is met dit
bouwplan derhalve geen sprake.

i' de uitbreiding passend is în het struotbeeld qua vorm, møteriaatgebruik, gevelopeningen, textuur;
De locatie is gelegen in welstandsvrij gebied. Met het materiaalgebruik voor de uitbreiding, de
gevelopeningen, en textuur wordt aangesloten op de vorm en het materiaal van het bestaande
gebouw. De uitbreiding is derhalve zorgvuldig afgestemd op het straatbeeld.
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k. bij uîtbreiding van een gebouw met de functie detaílhqndel de uitbreiding in metrages moet

possen binnen het gemeentetíike, regionale detailhøndelsbeleid en provinciale

detailhandetsbeleid, zo nodig wordt odvies gevroagd aon de Adviescommissie Deto¡lhondel;

Er is geen sprake van uitbreiding van detailhandel.

t. bij uitbreiding van een gebouw met een milieuhindertijke functie (bedriifst'unctie) er wordt

aangetaond dat uitbreiding van het bedrijf inposboar is in de omgeving (onderzoek noar 'bedriiÍ-

en milieuzonering');
Er is geen sprake van een milieuhinderlijke functie, dan wel uitbreiding daarvan.

m. voordat de omgevingsvergunning wordt verleend odvies wordt ingewonnen bii de

Omgevingsdienst West-Holland ten sonzien von de milieueffecten vsn de uitbreiding van het

bedrijÍ op de omgeving;

Advies omlrent de uitbreiding van een bedrijf is n¡et aan de orde.

n. indien op de locatie een dubbelbestemfiing 'Woarde 'Cultuurhistorie 7' of 'Woarde -
Cultuurhistorie 2' geldt voordat de omgevingsvergunning wordt verleend odvies wordt

ingewonnen omtrent de gevolgen voor de cultuurhistorîsche waorden;

De locatie is niet bestemd met een dubbelbestemming'Waarde - Cultuurhistorie 1' of 'Waarde *
Cultuurhistorie 2'.

o. de uitbreiding niet in strijd is met de regels uit de províncíob Amgevingsverordening Zuid-

Holland.

Artikel 6.40 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland (hierna: verordening) bepaalt dat Afdeling

6.2 van de verordening van overeenkomstige toepassing op beslulten op een aanvrirag om een

omgevingsvergunning, waarbij met toep¿ssing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2 van

de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of van de

beheersverordening wordt afgeweken, voor ¿over het betreft de in bijlage Vlll van de verordening

genoemde situaties.

ln bijlage Vlll van de verordening is deze reíkwíjdte beschreven Het Saat om {voor zover met

betrekking tot deze aanvraag relevant) artíkel 4, hoofdstuk lV, Bijlage fl behorende bij het Besluit

omgevingsrecht:

. onderdeel L, voor zover sprake is van ontwikkelingen

- ten behoeve van detailhandel en/of kantoren;

- op gronden binnen de veiligheidszone langs de Nieuwe Waterweg en de N¡euwe Maas,

waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op 'Kaart 6 Veiligheidszonering Nieuwe

Waterweg en Nieuwe Maas';

- op bedrijventerreinen, aangeduid op de bedrijventerreinenkaart in de Omgevingsvisie, of

- op gronden binnen de molenbiotoop van traditionele windmolens, waarvan de plaats

geometrisch is bepaald en verbeeld op 'Kaart 9 Cultureel erfgoed';

åË
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r onderdeel 9, voor zover sprake is van gebruikswijziging(en):
- ten behoeve van detailhandel of kantoren;
- op gronden bínnen de veiligheidszone langs de Nieuwe waterweg en de Nieuwe Mäas,
waarvan de plaats geometrísch is bepaald en verbeeld op'Kaart 6 Veiligheidszonering Nieuwe
Waterweg en Nieuwe Maas';
- op bedrijventerreinen, aangeduid op de bedrijventerreinenkaart in de Omgevingsvisie, of
- ten behoeve van huisvesting van arbeidsm¡granten in:
- kassen;
- bebouwing die in de Ruimtelijk-economische strategie westland ten behoeve van de
herstructurer¡ngsopgave is aangeduid als categorie 1;

Om medewerking te verlenen aan de aanvraag wordt gecombineerd toepassing gegeven aan
onderdeel 1 en 9 van de kruimellijst.

Ten aanzien van onderdeel L {uitbreiding van het hoofdgebouw) geldt dat geen sprake is van een
ontwikkeling ten behoeve van detailhandel en/of kantoren. Ten aanzien van onderdeel 9
{functiewijziging) geldt dat Êeen sprake is van een ontwikkeling ten behoeve van detailhandel en/of
kantoren of huisvesting voor arbeidsmigranten. De projectlocatie voldoet niet aan de overige in de
verordenin6 gestelde criteria onder onderdeel 1 en 9.

Zodoende valt de aanvraag buiten de reikwijdte van de regels van de verordening (Afdeling 6.2 van
de verordening is daarom niet van toepassing is op deze aanvraag). Van strijdigheid met de regels uit
de verordening is derhalve geen sprake.

To"ts aan de beleidrfeåels voor de toepassins van onderdeel 9 (functie*ii.igins)
Voor de functiewijziging van gebruik binnen de bebouwde kom geldt dat in beginsel wordt
meegewerkt onder de navolgende voorwaarden (a t/m ¡), Onderstaand wordt toegelicht waarom
wordt voldaan aan de voorwaarden,

a. het nieuwe gebruik een ruimteliike uitstroling heeft die zich verdraogt met de omgeving;
Zie verantwoordíng omtrent de planologische uitstralíng onder criteria b voor de toepassing van
onderdeel 1 (pagina 9 van deze omgevingsvergunning)

b, er mqg geen onevenredige toename van de verkeersbelastìng en de pørkeerdruk in de omgeving
ontstoan. Het gemeenteliik porkeerbeleid is von toepassing voor rle porkeertoetsing;

Zie verantwoording parkeren en verkeersafwikkeling onder criteria c voor de toepassing van
onderdeel 1 (pagina's 10 en 11 van deze omgevingsvergunning)

c een omzetting van een functie nqar wonen geen onevenredige beperkingen mog veroarzaken
voor ín de omgeving oanwezige bedrijfsfuncties;

Zie verantwoording bedrijf- en milieuzonering onder criteria d voor de toepassing van onderdeel L
{pagina L1 van deze omgevingsvergunning).

d' bìi omzetting van een functie in detailhandel moet de detsílhandelsfunctie en uitbreiding vøn
metrsges possen binnen het gemeentelijke en regianole en provinciøle detoithqndelsbeleÌd.

Er is geen sprake van een omzetting naar detailhandel.
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e. zo nodìg wordt advies gevraagd de Adviescommissie Detailhandel
Er is geen sprake van een omzetting naar detailhandel.

f . bij omzetting van een functie ín bedrijfsmatige act¡v¡teiten er wordt aanqetoond dot het bedriif
inpasbaor is in de omgeving (anderzoek naar'bedriif- en milieuzonering');

Er is geen sprake van omzetting naar een bedrijfsfunctie.

S. bij omzettíng naor een milieugevoelige functie (btjvoorbeeld wonen af een kinderdogverbliif)
wordt de milieukundige inpasbaarheid, met het oog ap een gaed woon- en leefklímaat,

sçngetoond;
Zie verantwoordÍng met betrekking tot het woon- en leefklimaat onder criteria e voor de toepassing

van onderdeel 1 (pagina 12 van deze omgevingsvergunning).

h. voordat de omgevingsvergunning wordt verleend zover nodig advies wordt ingewonnen bij de

Omgevíngsdienst West-Holland over de relevante milieuaspecten (o,a. bedrijf en milieuzonering,

externe veiligheid, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, Wet geluidhinder);

De Omgevingsdienst West-Holland heeft positief geadviseerd over de milieuaspecten en heeft de

m ¡lieura pportages beoordeeld.

i. de functíeveranderíng niet in strìid is met de regels uit de provinciale Omgevíngsverordening Zuid'

Holland.

Z¡e verantwoording Omgevingsverordening onder criteria o voor de toepassing van onderdeel 1

(pagina's 13 en 14 van deze omgevingsvergunning).

lll)jgq!_oi_ql!-! n st r i id m e t ee n Segd e ru i m te I i ille o rd e î i n g

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder

c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een

goede ruimtelijke ordening.

De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke motiver¡ng (Ruimtelijke motivering transformatie

Statenhof, opgesteld door BOdG Ruimtelijk Advies, d,d. 23 juli 2019 met bijlagen) waarin wordt

ingegaan op het geldende Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en de relevante milieu- en

omgevingsaspecten. Uit de ruimtelijke onderbouwing en hierbij behorende bijlagen blijkt dat de

aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat de bij dit besluit betrokken

belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Om enkele ruimteliik relevante aspecten in deze

omgevingsvergunning juridisch planologisch te waarborgen ziin een aantal voorwaardelijke

verplichtíngen opgenomen als voorwaarden.

Maatschap¿q1li&e-uüyselþ3-a-Lheig
Ter voldoening aan de maatschappelijke uitvoerbaarheid is vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1

Besluit ruimtelijke ordening gepleegd met de overlegpartners. De concept ruimtelijke onderbouwing

en het bouwplan zijn toegestuurd aan de gebruikelijke overlegpartners, waaronder de provincie Zuid-

Holland {via het Ë-formulier). Het plan is in overeenstemming met de belangen van de geraadpleegde

overlegpa rtne rs.

*H
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Direct omwonenden zijn geïnformeerd over het plan tijdens een inloopavond op 1g juli 2019, Daar
zijn door omwonenden bezwaren kenbaar gemaakt. In een beknopte verslaglegging is op 25 juli 20L9
een terugkoppeling van de inroopavond aan omwonenden verstrekt.

Fi[anciële uitvoerbaa rlleiçl
ln het kader van het bouwplan is ingevolge artikel 6.12 wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan
verplicht ten behoeve van het verhaal van kosten. Tussen gemeente Leiderdorp en exploitant is een
exploitatieovereenkomst gesloten waarin het verhaal van kosten is geregeld. Hiermee is het
kostenverhaalvoor de ontwikkeling anderszins verzekerd en is het niet noodzakelijk om een
exploitatieplan vast te stellen. Er zijn ook geen overige redenen als bedoeld in artikel 6.12 Wro om
een exploitatieplan vast te stellen.

wij hebben op 9 juli 2019 beslolen geen exploítatieplan voor deze ontwikkeling vast te stellen.

Voorwaarden voor het afwijken van de regels van het bestemmingsplan
Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften als bedoeld in artikel 2.22lid 2 van de wabo
als voorwaarden verbonden om te waarborgen dat de activiteit niet in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening. De volgende onderdelen horen bij en maken deel uirvan deze
omgevingsvergu nn ing.

D1, Voorwaarden ter voorkoming van parkeeroverlast
Het van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkende gebruik conform deze
omgevíngsvergunning is uitsluítend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaanl
a' de te realiseren studentenwoningen betreffen zelfstandige woonruimten welke uitsluitend

bestemd zi.in voor de huisvesting van studenten, met dien verstande dat onderstaande
begripsbepalingen van toepassing zijn:
- Studentenwoning; een zelfstandige woonruimte die uitsluitend is bestemd voor de

huisvesting van éÉn of meerdere studenten, al dan niet met gemeenschappelíjke
voorzieningen.

- Student: iemand die is ingeschreven bij een instelling als bedoeld in artikel 1.1. j., onderdeel
b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of iemand die is ingeschreven bij een
universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onder¿oek.

- Woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten,
bestemd of geschíkt is voor bewoning van één huishouden.

- Zelfstandige woonruimte: woonruimte die een eigen toegang heeft en die door één
huishouden kan worden bewoond zonder daarbìj afhankelijk te zijn van wezenlijke
voorzieningen, zoals badruimte, to¡let en keuken, buiten de woonruimte.b' in de directíe omgeving {zoals verwoord in het Addendum Parkeerbeleidsplan van de gemeente

Leiderdorp) van de bouwlocatie zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om de parkeervraag
van de nieuwe functíe te ondervangen, met dien verstande dat dubbelgebruik van bestaande
parkeerplaatsen toegestaan is indien uit een door het college van burgãmeester en wethouders
goedgekeurde parkeerbalans blijkt dat dubbelgebruik van bestaande parkeerplaatsen mogelijk is
met inachtneming van de beleidsregels uit het Addendum parkeerbeleidsplan.
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D2 Voorwaarden ter voorkoming van geluidhinder

Het gebruik van studentenwoningen is uitsluitend toegestaan en mag uitsluitend worden voortgezet

indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de in de rapportages 6eluiduitstraling winkelcentrum Winkelhof kenmerkl 5979.04 28 november

201.8 en Transformatie Statenhof te Leiderdorp geluidsbelasting Wet geluidhinder kenmerk:

5979.03 28 november 2018 als dove gevel aangeduide gevels dienen te worden uitgevoerd als

dove gevel en voorts als dove gevel in stand te worden gehouden;

b. in lid a wordt onder dove gevel verstaan: een gevel ¿onder te openen delen en met een

geluidwerende functie, conform het bepaalde in artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder;

c. er worden vóór ingebruikname zodanige bouwkundige maatregelen getroffen dat binnen de

studentenwoningen een maximaal geluidniveau vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 33

dB wordt bereikt, deze maatregelen worden voorts in stand gehouden;

d. er worden vóór ingebruikname zodanige bouwkundige maatregelen getroffen dat binnen de

studentenwoningen een maximaal geluidniveau vanwege industrielawaai (met uitzondering van

piekgeluiden) van maximaal 33 dB wordt bereikt, deze maatregelen worden voorts in stand

gehouden;

e. ter plaatse van de afuoer va n de keuken van het chinees restaurant wordt overeenkomstig

hetgeen is bepaald ten aanzien van de situeríng, afmeting, structuuren massa in de rapportage

Geluidu¡tstraling winkelcentrum Winkelhof kenmerk: 5979.04 28 november 2018 vóór

ingebruikname van de studentenwoningen een afscherming gerealiseerd welke voorts in stand

dient te worden gehouden;

f. vóór ingebruikname dient door middel van een door het college van burgemeester en

wethouders goed te keuren schriftelijke opleveringsrapportage aan het college van

burgemeester en wethouders te worden aangetoond dat de maatregelen ter voorkoming van

geluidhinder zijn uitgevoerd conform de híertoe opgenomen voorwaarden'

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen

Zijn belanghebbenden het niet eens met dit besluit? Dan kunnen zij hiertegen schrifteliik een

bezwaarschrift indienen. Ðat moet binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het

ondertekende be¿waarschrift mag naar het college van burgemeester en wethouders van

Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. ln het bezwaarschrift staat:

r de naam en het adres van de indiener;

r de datum;
. een omschrijving van de beslissing waartegen de indiener bezwaar maakt.

. waarom de indiener het niet eens is met ons besluit {gronden).

Tijdens de bezwaarprocedure bliift het besluit van kracht

Dient u of een belanghebbende een be¿waarschrift in? Dan blijft het besluit van kracht. Dat

verandert pas als het bezwaar wordt toegewezen. ls het voor u (of andere belanghebbenden) van

groot belang dat dit besluit nief in werking treedt? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag' Op

Wyjg,ßçh!ip¡è.1k.nl vindt u meer informatie over wat een voorlopige voorziening inhoudt.

Þffi
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Als de bouwwerkzaamheden te laat starten of te lang stilliggen
Start u n¡et binnen 26 weken met de bouwwerkzaamheden? Dan kan het college van burgemeester
en wethouders besluiten om de omgevingsvergunning in te trekken {op grond van artikel 2.33
Wabo). Dit geldt ook als tussen het begin en het eincle van de bouwwerkzaamheden de
werkzaamheden langer dan een aangesloten periode van 26 weken stilriggen.

Hoe u gegevens aanlevert
Wilt u iets doorgeven of moet u gegevens aanleveren? Stuur dan een e-mail aan ilfq6¡leiderdojp.nl
ter attent¡e van de medewerker Toezicht.

Als u vragen heeft
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Heeft u nog vragen dan kunt u
contact opnemen met Resultaatteam Bouwen en wonen te bereiken via het algemene
telefoonnummer 071-5458500 of per email: inlo@leiderdor:p.nl. Vergeet niet het kenmerk
Z/ tg lO8552S te verm e ld e n.

Leiderdorp, 22 oktober 2019

Met vriendelíjke groet,

{gmens burgemeester en wethouders,

Progra m m a m r n rgùì\ O¡ u nct ge m ee ntesec ret a ris

Bijlage 1 Stukken waarop besfuít is gebaseerd

Wij verlenen u de omgevingsvergunning op basis van de volgende stukken

De gekenmerkte tekeningen en gegevens behorende bij dit besluit




