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Vooraankondiging Action en Jumper
Handhavingsmaatregelen inza ke Action en J um per

1 g DEC 2071

Geachte raadsleden,

wij stellen u middels deze brief in kennis van de huidige stand van zaken in het
proces rondom de vestiging van Action en Jumper aan De Baanderij en geven daarbij
beknopt de voorgeschiedenis weer.

Zoals, wellicht, bij u bekend zijn er diverse gerechtelijke processtappen doorlopen in
pogingen vanuit onze zijde om filialen van zowel Action als Jumper mogelijk te
maken aan De Baanderij. Omdat detailhandel binnen het aldaarvigerende
bestemmingsplan niet is toegestaan is in eerste aanzet door ons gemeend om
middels het verlenen van omgevingsvergunning voor beide filialen detailhandel
mogelijk te maken. ln bezwaar, gemaakt door wereldhave, is ons door de Regionale
commissie bezwaarschriften aangezegd ten onrechte omgevingsvergunning te
hebben verleend voor beide filialen.

Na een contraire besluitvorming ten aanzien van de advisering van de
bezwaarcommissie zÍjn wij ook door de bestuursrechter in het ongelijk gesteld in de
vergunningverlening. Uitspraken van de bestuursrechter hebben ertoe geleid dat de
door ons verleende omgevingsvergunningen zijn vernietigd waardoor bedoelde
filialen nu zonder benodigde omgevingsvergunning detailhandelsactiviteiten
uitoefenen.

Naar aanleiding van het, door de filialen, ingestelde hoger beroep heeft de Raad van
state geconcludeerd dat de uitspraken van bestuursrechter op goede basis zijn
gedaan en houdt de Raad van State die uitspraken dan ook staande. Daardoor blijft
de uitoefening van de detailhandelsactiviteiten door Action en Jumper een strijdige
activiteit betreffen.
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Voornoemde heeft geresulteerd tot een, begin november tot ons gekomen, verzoek

tot handhaving van een belanghebbende partij ten aanzien van de strijdige
activiteiten. Daarbij wordt ons verzocht binnen acht weken handhavende

maatregelen te treffen onder aanzegging van gerechtelijk afdwingen bij niet

nakomen van onze verplichting tot handhaving.

Nu voorliggende processen zijn doorlopen en alle feiten op tafel liggen kunnen wij

niet anders dan gehoor geven aan het verzoek tot handhaving en zijn de in bijlage

gevoegde vooraankondigingen verzonden aan de directieleden van Action en

Jumper. Wij benadrukken daarbij dat wij maximale inspanningen hebben geleverd

om toch de mogelijkheid te kunnen bieden voor Action en Jumper en valt het ons

zwaar om deze onontkoombare maatregelen te moeten nemen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
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A.M. Roos

secretaris

Bijlage l.: Vooraa nkondiging Action
Bijlage 2: vooraankondiging Jumper

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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Voornemen ha ndhavingsmaatregelen

1 0 DEC 2021

Geachte directie,

Bij besluit van 12 maart 2013 hebben wij aan Exploitatiemaatschappij Zijldijk Oost
omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan
vestigen van een filiaal van Action aan de Vlasbaan 3 te Leiderdorp.

Op 11 maart 2014 hebben wij besloten het door ons op 23 april 2013 ontvangen
bezwaar van Wereldhave Nederland B.V. en Wereldhave Management B.V. (hierna:
Wereld have) tegen voornoemde omgevingsvergu nning ongegrond te verklaren.

Wereldhave heeft op 24 april20L4 beroep ingesteld tegen bovengenoemde
beslissing op bezwaarvan 1L maart201,4.

Bij uitspraak van L4 januari 2015 heeft de rechtbank dit beroep gegrond verklaard
en is het besluit van 11 maart 2014 vernietigd. Door ons is hoger beroep ingesteld
tegen de uitspraak van de rechtbank en bij uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 20januari 20L6
is voornoemde uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Op 5 april 2016 hebben wij besloten het bezwaar tegen het besluit van 12 maart
20L4 gegrond te verklaren en de door Exploitatiemaatschappij Zijldijk Oost
gevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

Tegen deze beslissing op bezwaar heeft Exploitatiemaatschappij Zijldijk Oost beroep
ingesteld en bij uitspraak van de rechtbank van LL mei2OI7 is dit beroep ongegrond
verklaard. Daartegen heeft Exploitatiemaatschappij Zijldijk Oost op 28 juni2OIT
hoger beroep ingesteld. Bij brief van 26 februari 2018 heeft de Afdeling ons
bevestigd dat Exploitatiemaatschappij Zijldijk Oost het ingestelde hoger beroep
heeft ingetrokken. Daarmee is ons besluit tot weigering van de
omgevi ngsve rgu n n i ng o n he rroe pelijk gewo rde n,071 54 58 500
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Bij briel door ons ontvangen op 9 november 2O2t, is door een belanghebbende
partij verzocht handhavingsmaatregelen te treffen ten aanzien van het met
bestemmingsplan De Baanderij strijdig gebruik van uw Action vestiging aan de

Vlasbaan 3 te Leiderdorp.

Op 29 november 2O2Iis bovengenoemd strijdig gebruik ambtelijk geconstateerd en

vastgelegd in een constateringsra pport.

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van

overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze

bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder b'rjzondere omstandigheden
mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich

voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend

optreden zo onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat
van handhavend optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

ln een vergelijkbare zaak is door ons aan gedeputeerde staten ontheffing gevraagd

van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, welke ontheffing nodig is om alsnog

van het bestemmingsplan te kunnen afwijken. Deze ontheffing is geweigerd.

Nu gedeputeerde staten in een vergelijkbare zaak niet bereid zijn om ontheffing te
verlenen van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en nu in die zaak de Afdeling
heeft geoordeeld dat gedeputeerde staten daartoe in redelijkheid konden besluiten,
bestaat er geen concreet zicht op legalisatie.

Voorts stellen wij ons op het standpunt dat handhavend optreden in verhouding tot
de daarmee te dienen belangen niet zodanig onevenredig is dat daarvan in dit geval

moet worden afgezien. Gelet op de bezwaren van Wereldhave heeft u er altijd
rekening mee kunnen houden dat de omgevingsvergunning in bezwaar zou kunnen

worden herroepen c.q. in beroep zou kunnen worden vernietigd.

Gelet op bovenstaande zijn wij voornemens om handhavend op te treden tegen de

hiervoor genoemde met het bestemmingsplan De Baanderij strijdige situatie door u

aan te zeggen het strijdig handelen met bestemmingsplan De Baanderij te staken

door uw vestiging van Action aan de Vlasbaan 3 te Leiderdorp te sluiten en gesloten

te houden.

Daarbij zijn wij voornemens om u een begunstigingstermijn te verlenen van zes

weken na verzending van het besluit tot handhaving. Deze begunstigingstermijn
achten wij, gelet op alle omstandigheden, redelijk.

lndien u daaraan geen gevolg zult geven zijn wij voornemens om tot handhaving

over te gaan in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom, zulks met
een hoogte van € 10.000,-- per week of gedeelte van een week dat niet of
niet volledig aan de last wordt voldaan, met een maximum van € l-00.000,--.
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lndien u zienswijzen heeft tegen ons voornemen om over te gaan tot het nemen van
handhavingsmaatregelen dan kunt u deze, bij voorkeur schriftelijk en uiterlijk op 27
december 2021, kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders
van Leiderdorp: Postbus 35 2350 AA Leiderdorp.

Tot slot merken wij graag op: ondanks onze meerdere en maximale inspanningen
om een vestiging van Action mogelijk te maken aan De Baanderij, laat de
gerechtelijke gang in dit proces ons college helaas geen andere keuze. Gezien in het
licht van de goede verstandhouding valt het ons dan ook zwaar om deze zware maar
onontkoombare maatregelen te moeten nemen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

U'-Z__*
Mr,; t)

A.M. Roos

secreta ris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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Geachte directie,

Bij besluit van 17 oktober 2017 hebben wij aan Discount Pet Center B.V. een
tijdelijke omgevingsvergunning, voor de duur van tien jaar verleend, voor het in
afwijking van het bestemmingsplan vestigen van een winkel voor
dierbenodigdheden, te weten Jumper, aan de Zijlbaan 30 te Leiderdorp

Op 4 september 20L8 hebben wij besloten het door ons op 22 november 2017
ontvangen bezwaarvan Wereldhave Nederland B.V. en Wereldhave Management
B.V. (hierna: Wereldhave)tegen voornoemde omgevingsvergunning ongegrond te
verkla ren.

Wereldhave heeft op 24 oktober 2018 beroep ingesteld tegen bovengenoemde
beslissing op bezwaar van 4 september 2018.

Bij uitspraak van 20 maart 2020 heeft de rechtbank dit beroep gegrond verklaard en
de beslissing op bezwaar vernietigd. ln diezelfde uitspraak is ons opgedragen om
binnen acht weken een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaar van
Wereldhave. U heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld.

Op 29 juli 2020 hebben wij besloten het bezwaar van Wereldhave tegen het besluit
van 17 oktober 20L7 alsnog gegrond te verklaren en de door u gevraagde tijdelijke
omgevingsvergunning te weigeren. Daaraan hebben wij ten grondslag gelegd dat
het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland ons bij besluit van L4 juli
2020 geen ontheffing van de Omgevingsverordening Zuid-Holland heeft verleend
ten behoeve van de gevraagde omgevingsvergunning.
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Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de

Afdeling) d.d. 6 oktober 2021heeft de Afdeling de aangevallen uitspraak van de

rechtbank bevestigd, het beroep tegen ons besluit van 29 juli 2020 gegrond

verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van dat besluit
geheel in stand blijven. De Afdeling heeft in deze uitspraak ook overwogen dat
gedeputeerde staten de gevraagde ontheffing van artikel 6.13 van de

Omgevingsve ro rde n i ng i n redelijkheid ko nde n weige ren.

Daarmee is onherroepelijk vast komen te staan dat de vestiging van Jumper aan de

Zijlbaan 30 te Leiderdorp in strijd is met het bestemmingsplan De Baanderij.

Bij brief, ontvangen op 9 november 2O2'J,, is ons door een belanghebbende partij
verzocht handhavingsmaatregelen te treffen ten aanzien van het met het
bestemmingsplan De Baanderij strijdige gebruik van uw Jumpervestiging aan de

Zijlbaan 30 te Leiderdorp.

Op 29 november 2O2Iis bovengenoemd strijdig gebruik ambtelijk geconstateerd en

vastgelegd in een constateringsrapport.

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van

overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met
n deze

bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden
mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich

voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend

optreden zo onevenredig z'rjn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat
van handhavend optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Nu gedeputeerde staten niet bereid zijn om ontheffing te verlenen van de

Omgevingsverordening Zuid-Holland en nu de Afdeling heeft geoordeeld dat
gedeputeerde staten daartoe in redelijkheid konden besluiten, bestaat er geen

concreet zicht op legalisatie.

Voorts stellen wij ons op het standpunt dat handhavend optreden in verhouding tot
de daarmee te dienen belangen niet zodanig onevenredig is dat daarvan in dit geval

moet worden afgezien. Gelet op de bezwaren van Wereldhave heeft u er altijd
rekening mee kunnen houden dat de omgevingsvergunning in bezwaar zou kunnen

worden herroepen c.q. in beroep zou kunnen worden vernietigd.

Gelet op bovenstaande zijn wij voornemens om handhavend op te treden tegen de

hiervoor genoemde met het bestemmingsplan De Baanderij strijdige situatie. Dit

door u aan te zeggen het strijdig handelen met bestemmingsplan De Baanderij te

staken door uw winkel in dierbenodigdheden Jumper aan de Zijlbaan 30 te
Leiderdorp te sluiten en gesloten te houden.

Daarbij zijn wij voornemens om u een begunstigingstermijn te verlenen van zes

weken na verzending van het besluit tot handhaving. Deze begunstigingstermijn
achten wij, gelet op alle omstandigheden, redelijk.

lndien u daaraan geen gevolg zult geven zijn wij voornemens om tot handhaving

over te gaan in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom, zulks met

een hoogte van € 10.000,-- per week of gedeelte van een week dat niet of
niet volledig aan de last wordt voldaan, met een maximum van € 100.000,--.
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lndien u zienswijzen heeft tegen ons voornemen om over te gaan tot het nemen van
handhavingsmaatregelen dan kunt u deze, bij voorkeur schriftelijk en uiterlijk op 27

december 2021, kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders
van Leiderdorp: Postbus 35 2350 AA Leiderdorp.

Tot slot merken wij graag op: ondanks onze meerdere en maximale inspanningen
om een vestiging van Jumper mogelijk te maken aan De Baanderij, laat de
gerechtelijke gang in dit proces ons college helaas geen andere keuze. Gezien in het
licht van de goede verstandhouding valt het ons dan ook zwaar om deze zware maar
onontkoombare maatregelen te moeten nemen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Een kopie van deze brief zenden wij aan uw raadsman, mr. L.J. Gerritsen

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

Mr.;
Li)Ur

A.M. Roos

secreta ris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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