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Advies Kruimelgevallenregeling 

In uw  e-mail  van 17 oktober 2019 heeft u mij gevraagd de gemeenteraad van de 
gemeente Leiderdorp (hierna: 'de raad') te adviseren over - kort gezegd - de wijze 
waarop het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp 
(hierna: 'burgemeester en wethouders') omgaat met de Kruimelgevallenregeling uit de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 'de Wabo'). Hierna treft u mijn advies 
aan. 

1. Inleiding en vraagstelling 
Burgemeester en wethouders hebben recent twee omgevingsvergunningen verleend en 
zijn voornemens twee omgevingsvergunningen te verlenen voor de activiteit afwijken 
van het bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid en onder c, van de Wabo) met 
toepassing van de Kruimelgevallenregeling (artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 2°, van 
de Wabo) (hierna: 'de kruimelvergunningen'). 

De kruimelvergunningen die reeds zijn verleend, hebben tot onrust geleid onder 
omwonenden. Ook de twee activiteiten waarvoor nog geen kruimelvergunningen zijn 
verleend hebben voor onrust gezorgd, omdat burgemeester en wethouders voornemens 
zijn om voor deze activiteiten kruimelvergunningen te verlenen. 

De raad heeft burgemeester en wethouders gevraagd uit te leggen waarom in deze 
gevallen sprake is van activiteiten die vallen onder de Kruimelgevallenregeling. 

Burgemeester en wethouders stellen zich in een reactie op de raadsvragen op het 
standpunt dat de vier door de raad aangehaalde activiteiten vallen onder de 
Kruimelgevallenregeling van artikel 4 van Bijlage  II  bij het Besluit omgevingsrecht 
(hierna: 'het Bor'). Daarnaast hebben burgemeester en wethouders naar aanleiding van 
de aanvragen voor deze activiteiten de beleidsregels omtrent toepassing van de 
Kruimelgevallenregeling gewijzigd. 
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U geeft aan dat de raad geen reden ziet om te twijfelen aan de antwoorden van 
burgemeester en wethouders, maar dat de raad, gelet op de controlerende taak en de 
onrust die door de verlening van de kruimelvergunningen is ontstaan, een  second  opinion 
over de toepassing van de Kruimelgevallenregeling en de beleidsregels wenselijk acht. 
De raad stelt daarbij in het bijzonder de volgende vragen. 
- Zijn de twee reeds verleende kruimelvergunningen terecht met toepassing van de 

Kruimelgevallenregeling verleend en kunnen de twee aanvragen om 
omgevingsvergunningen waarop nog niet is beslist met toepassing van de 
Kruimelgevallenregeling worden verleend? 
Zijn burgemeester en wethouders bevoegd om beleidsregels te hanteren omtrent de 
toepassing van de Kruimelgevallenregeling? 

- Is het mogelijk gedurende een vergunningaanvraag de beleidsregels te wijzigen? Zo 
ja, wat zijn daarvan de juridische consequenties of risico's? 

- Zijn de door burgemeester en wethouders gewijzigde beleidsregels rechtmatig? 
- Welke mogelijkheden heeft de raad om in te grijpen in de wijze waarop toepassing 

wordt gegeven aan de Kruimelgevallenregeling? 

Deze vragen beantwoord ik hierna als volgt. In paragraaf 2 ga ik in op de vier genoemde 
kruimelvergunningen. In paragraaf 3 ga ik in op de beleidsregels en tot slot bespreek ik 
in paragraaf 4 de mogelijkheden voor de raad om eventueel in te grijpen in de wijze 
waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan de Kruimelgevallenregeling. 

2. Bespreking praktijkvoorbeelden 

2.1 Toepassing Kruimelgevallenregelinq 
De projecten waarvoor omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, zien op de 
transformatie van een kantoorgebouw tot studentenwoningen, het toevoegen van een 
verdieping aan een gebouw waarin een dierenkliniek is gevestigd, de verbouwing van een 
voormalig politiebureau tot appartementen en de transformatie van een voormalig 
gemaal tot een woning. De kruimelvergunningen voor de transformatie van het 
kantoorgebouw en het gemaal zijn inmiddels verleend. Voor de uitbreiding van de 
dierenkliniek en verbouwing van het politiebureau zijn nog geen kruimelvergunningen 
verleend, maar burgemeester en wethouders zijn wel voornemens deze te verlenen. 

Ik bespreek eerst de betreffende onderdelen uit de Kruimelgevallenregeling die van 
toepassing zijn op deze projecten. Daarna ga ik in op de eis van een goede ruimtelijke 
ordening. Ook sta ik stil bij de uitleg die burgemeester en wethouders naar aanleiding 
van de gestelde raadsvragen gegeven hebben. 

De functiewijziging van het kantoorgebouw, politiebureau en gemaal valt onder 
onderdeel 9 van de Kruimelgevallenregeling. Onderdeel 9 van de Kruimelgevallenregeling 
luidt als volgt: 

"het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de 
bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken 
aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft 
een logies functie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën 
vreemdelingen;". 

De genoemde transformaties liggen binnen de bebouwde kom. Daarnaast is voor de met 
de transformatie gepaard gaande verbouwing van belang dat de bebouwde oppervlakte 
en het bouwvolume niet wordt vergroot. Indien aan deze twee eisen wordt voldaan, 
vallen de transformaties onder de Kruimelgevallenregeling. 
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Voor de uitbreiding van de dierenkliniek is onderdeel 1 van de Kruimelgevallenregeling 
van belang. Onderdeel 1 van de Kruimelgevallenregeling luidt als volgt: 

"een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de 
bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie 
ten dienste van een agrarisch bedrijf, 
b. de oppervlakte niet meer dan 150 m2;". 

De dierenkliniek is gelegen binnen de bebouwde kom, zodat alleen relevant is of sprake 
is van (de uitbreiding van) een bijbehorend bouwwerk. Daarbij merk ik op dat ook de 
uitbreiding van een hoofdgebouw als bijbehorend bouwwerk kwalificeert.' De uitbreiding 
van de dierenkliniek valt daarmee onder de Kruimelgevallenregeling. 

Ik merk nog op dat het mogelijk is verschillende onderdelen van de 
Kruimelgevallenregeling met elkaar te combineren. Dit betekent dat indien een 
transformatie (onderdeel 9) gepaard gaat met een vergroting van de bebouwde 
oppervlakte of vergroting van het bouwvolume, de transformatie vaak kan worden 
gecombineerd met een kruimelvergunning voor de uitbreiding van een bijbehorend 
bouwwerk (onderdeel 1). 

Voor alle vier de projecten geldt dat deze vallen onder onderdelen die zijn opgenomen in 
de Kruimelgevallenregeling. Dit betekent echter nog niet dat de kruimelvergunning kan 
worden verleend. Er moet nog getoetst worden aan de beperkingen van artikel 5, zesde 
lid, van Bijlage  II  bij het Bor en bovendien moet voldaan worden aan de eis van een 
goede ruimtelijke ordening van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo. Hieronder ga ik 
achtereenvolgens op deze twee aspecten in. 

2.2 Stedelijk ontwikkelingsproject  
In artikel 5 van het Bor zijn de mogelijkheden om toepassing te geven aan de 
Kruimelgevallenregeling beperkt. Het zesde lid van dat artikel luidt als volgt: 

"Artikel 4, onderdelen 9 en  II,  is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in 
onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.". 

Onderdeel 9 betreft als gezegd een gebruikswijziging van bouwwerken en bij die 
bouwwerken aansluitend terrein, mits de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet 
wordt vergroot. Uit het hierboven geciteerde artikellid blijkt dat géén toepassing aan 
onderdeel 9 van artikel 4 van Bijlage  II  bij het Bor kan worden gegeven als sprake is van 
een activiteit als bedoeld in de bijlage bij het Besluit nnilieueffectrapportage (hierna: 'het 
Besluit m.e.r.'). Ik acht in dit geval categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit nn.e.r. relevant. In categorie 11.2 van onderdeel D wordt als activiteit namelijk de 
'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen' vermeld. Categorie 11.2 van 
onderdeel D is in onderstaande afbeelding opgenomen. 

1  AbRS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3069, r.o. 3.2; AbRS 18 juli 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2428, r.o. 7.1. 
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Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten 

D De aanleg, wijziging of 

11.2 uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

Bron: www.wetten.overheid.nl. 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op: 

10. een oppervlakte van 100 

hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten 

gebied en 2000 of meer 

woningen omvat, of 

3°, een 

bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2  of meer. 

De structuurvisie, 

bedoeld in de artikelen 

2.1, 2.2 en 2.3 van de 

Wet ruimtelijke 

ordening, en het plan, 

bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van die wet. 

De vaststelling van het plan, 

bedoeld in artikel 3.6, eerste 

lid, onderdelen a en b, van de 

Wet ruimtelijke ordening dan 

wel bij het ontbreken daarvan 

van het plan, bedoeld in 

artikel 3.1, eerste lid, van die 

Ivet. 

Beoordeeld moet dus worden of de activiteiten moeten worden aangemerkt als stedelijk 
ontwikkelingsproject. Als dat het geval is, kan geen kruimelvergunning op grond van 
onderdeel 9 van de Kruinnelgevallenregeling worden verleend. 

De jurisprudentie van de Afdeling over de vraag of er sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject is tamelijk casuïstisch. De Afdeling oordeelt dat het begrip stedelijk 
ontwikkelingsproject ruimte voor interpretatie laat.2  

De Afdeling oordeelde in de uitspraak van 15 maart 2017: 

"De Afdeling legt artikel 2, onderdeel A, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 
niet zo uit dat iedere mogelijk gemaakte wijziging van een stedelijke ontwikkeling, hoe 
ondergeschikt ook, moet worden aangemerkt als een wijziging van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom I, van categorie 11.2, onderdeel D, van de bijlage 
bij het Besluit milieueffectrapportage en artikel 2 onderdeel A van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Dat 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. 'Y 

In haar uitspraak van 31 januari 2018 oordeelde de Afdeling gelijkluidend: 

"5.2. Onder verwijzing naar haar uitspraak van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:694) 
overweegt de Afdeling dat het antwoord op de vraag of sprake is van een (wijziging van een) 
stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer, afhangt van de concrete 
omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van 
de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen. 'Y 

2  AbRS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694. 

3  AbRS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, r.o. 13.4. 
4  AbRS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, r.o. 5.2. 
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Bij de beoordeling of er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, geldt niet als 
maatstaf of er per saldo negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.5  De vraag 
of er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, is afhankelijk van de aard en de 
omvang van de voorziene (wijziging) van de stedelijke ontwikkeling.6  

In haar uitspraken van 31 januari 2018, 10 juli 2019 en 31 juli 2019 kende de Afdeling 
veel gewicht toe aan de omstandigheid dat er geen sprake was van de uitbreiding van de 
bebouwde oppervlakte.7  

Op basis van deze rechtspraak kan - kort gezegd - worden geconcludeerd dat een 
grootschalige herontwikkeling niet met een kruimelvergunning kan worden verleend, 
omdat dan sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit 
nn.e.r., zodat artikel 5, zesde lid, van Bijlage  II  bij het Bor aan toepassing van de 
Kruimelgevallenregeling in de weg staat. 

Op het eerste oog lijken de vier projecten gelet op de beperkte omvang niet als stedelijk 
ontwikkelingsproject te kwalificeren. 

2.3 Goede ruimtelijke ordening 
Dat een activiteit is opgenomen in de Kruimelgevallenregeling en toepassing van de 
Kruimelgevallenregeling niet is uitgezonderd, betekent niet dat de omgevingsvergunning 
verleend moet worden. In de aanhef van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo, is 
namelijk ook vastgelegd dat de activiteit niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening 
mag zijn. Dit betekent dat burgemeester en wethouders ook moeten beoordelen of de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

In paragraaf 4 ga ik in op de mogelijkheden die de raad heeft om te bepalen wanneer er 
wel of geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

2.4 Beantwoording door burgemeester en wethouders  
Burgemeester en wethouders hebben over de transformatie van het kantoorgebouw en 
de uitbreiding van de dierenkliniek raadsvragen beantwoord. 

In de beantwoording over de transformatie van het kantoorgebouw de Statenhof stellen 
burgemeester en wethouders dat het mogelijk is verschillende onderdelen uit de 
Kruimelgevallenregeling te combineren en dat de reguliere voorbereidingsprocedure moet 
worden gevolgd ingeval een kruimelvergunning wordt verleend. Deze beantwoording is 
niet onjuist. Ik verwijs tevens naar hetgeen ik hierover in paragraaf 2.1 en 2.2 heb 
beschreven. 

Daarnaast zijn burgemeester en wethouders ingegaan op de raadsvragen over de 
uitbreiding van de dierenkliniek. Ook in die beantwoording zie ik geen onjuistheden die 
verband houden met de wijze waarop burgemeester en wethouders voornemens zijn de 
Kruimelgevallenregeling toe te passen. Burgemeester en wethouders hebben in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar onder meer de parkeerdruk, 
schaduwwerking en geluid. Ook hebben burgemeester en wethouders een 
stedenbouwkundig advies op laten stellen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de activiteit 

5  AbRS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2414; AbRS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348; 
AbRS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694. 
6  AbRS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2414. 
7  AbRS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, r.o. 5.2; AbRS 10 juli 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:2355; AbRS 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2651. 

1772438/6 



1-lekkel 
m n.  

Pagina 

6/7 

niet leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van 
omwonenden en dat de activiteit alles overziend niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. Ik zie geen reden waarom de uitkomst van deze belangenafweging 
onjuist zou zijn. 

3. Beleidsregels 

3.1 Bevoegdheid college  
Burgemeester en wethouders zijn, gelet op artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo, bevoegd 
om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Toepassing van de 
Kruimelgevallenregeling is daarmee een bevoegdheid van burgemeester en wethouders. 

Artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, luidt als volgt: 

"Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende 
of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde 
bevoegdheid.". 

Dit betekent dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn beleidsregels vast te stellen 
over de wijze waarop zij toepassing willen geven aan de Kruimelgevallenregeling. Deze 
bevoegdheid vloeit dus niet voort uit een gemeentelijke verordening. Overigens merk ik 
op dat het niet ongebruikelijk is dat een college van burgemeester en wethouders beleid 
hanteert voor de toepassing van de Kruimelgevallenregeling. 

3.2 Wijzigen beleidsregels — verhouding tot reeds ingediende aanvragen  
Het uitgangspunt is dat een besluit wordt genomen met toepassing van de wet- en 
regelgeving zoals die luidt op het moment van het nemen van het besluit en dus niet 
zoals de wet- en regelgeving luidde op het moment dat de aanvraag werd ingediend.8  
Deze rechtspraak ziet strikt genomen op de situatie dat een beslissing op bezwaar moet 
worden genomen nadat er veranderingen in de wet- en regelgeving hebben 
plaatsgevonden. Deze lijn is echter ook van toepassing op de (primaire) beslissing op de 
aanvraag. 

Dit is alleen anders als in de beleidsregels overgangsrecht is opgenomen op grond 
waarvan de 'oude' beleidsregels moeten worden gehanteerd ten aanzien van aanvragen 
die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe beleid zijn ingediend. In uw geval bevatten 
de gewijzigde beleidsregels geen overgangsrecht, zodat ook lopende aanvragen aan de 
gewijzigde beleidsregels moeten worden getoetst. 

3.3 Gewijzigde beleidsregels  
Volgens artikel 1:3, vierde lid, van de Awb moet onder een beleidsregel verstaan 
worden: 

"een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend 
voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van 
wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.". 

De beleidsregels mogen dus slechts invulling geven aan de wijze waarop burgemeester 
en wethouders met hun bevoegdheid omgaan om kruimelvergunningen te verlenen. Het 
zal daarbij met name gaan om een nader invulling van wanneer er sprake is van een 

8  AbRS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4045, r.o. 3.1. 
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goede ruimtelijke ordening. Bij de invulling daarvan komt burgemeester en wethouders 
beleidsruimte toe, die door middel van beleidsregels kan worden ingevuld. 

4. Mogelijkheden gemeenteraad 
De raad vraagt zich tot slot af welke mogelijkheden er zijn om grip te krijgen op de wijze 
waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan de Kruimelgevallenregeling. 
Hoewel het toepassen van de Kruimelgevallenregeling een bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders betreft, meen ik dat er voor de raad mogelijkheden zijn om 
hier grip op te houden. 

In de eerste plaats kan de raad door middel van een structuurvisie (artikel 2.1 van de 
Wro) nader invulling geven aan welke ontwikkelingen binnen de gemeente in 
overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening en welke niet. De 
structuurvisie beperkt de beleidsruimte van burgemeester en wethouders bij de 
toepassing van de Kruimelgevallenregeling, omdat in het kader van het besluit omtrent 
verlenen van een kruimelvergunning met de gemeentelijke structuurvisie rekening 
gehouden moet worden. 

Hierbij wijs ik bij voorbeeld op de beantwoording door burgemeester en wethouders van 
vraag nummer 45 over de uitbreiding van de dierenkliniek. Daarin stellen burgemeester 
en wethouders omtrent de aanvaardbaarheid van schaduwwerking en lichthinder dat, 
gelet op de beleidsregels, aangesloten is bij de 'lichte TNO-norm'. Op p. 13 van de 
beleidsregels is opgenomen dat 'in de meeste gevallen' deze lichte norm kan worden 
gehanteerd. De raad zou ervoor kunnen kiezen om in de structuurvisie vast te leggen dat 
in bepaalde (in de visie nader te omschrijven) gevallen moet worden aangesloten bij een 
strengere norm, gelet op een goede ruimtelijke ordening. 

Ik plaats hier wel een kanttekening bij. De structuurvisie dient voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het algemeen te gelden en kan geen beleid bevatten dat beperkingen 
stelt aan ontwikkelingen die door middel van een kruimelvergunning mogelijk gemaakt 
worden, terwijl die beperkingen niet gelden in het geval een vergelijkbare ontwikkeling 
met een regulier projectbesluit mogelijk wordt gemaakt. 

Daarnaast wijs ik op de controlerende bevoegdheden van de raad. Een lid van de raad 
kan, op grond van artikel 155 van de Gemeentewet, vragen stellen aan burgemeester en 
wethouders omtrent het gevoerde beleid. Dat is in dit geval ook gebeurd. De raad is 
daarnaast bevoegd om burgemeester en wethouders via moties op te roepen bepaalde, 
in de ogen van de raad ongewenste, toepassing van een bevoegdheid te heroverwegen. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
ekkelman Advocaten N.V. 

T.E.P.A. Lam 
advocaat 
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