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1. Het blijkt dat in deze casus in beide gevallen een omgevingsvergunning afgegeven is die in 

strijd was met het vigerende bestemmingsplan. Wij hebben hierover de volgende vragen:  
A) Klopt dat? 

Ja.  
 

B) Waarom is de vergunning desondanks afgegeven? 
Het college heeft de bevoegdheid om gemotiveerd, middels omgevingsvergunning, af te 
wijken van de gestelde gebruiksregels in het bestemmingsplan.  
 

C) Is er overwogen om het bestemmingsplan aan te passen? 
De provinciale verordeningen staan aanpassen van het bestemmingsplan in de weg.  
 

D) Wat is de aanleiding geweest om destijds vergunningen af te geven? 
Het college heeft gepoogd, omwille van de ontplooiing van de ketens en algehele 
bedrijvigheid aan De Baanderij, door middels de omgevingsvergunning de mogelijkheid 
te bieden aan Jumper en Action. Daarnaast speelde ook de leegstand aan De Baanderij 
ten tijde van vergunningverlening een rol. 

 
E) Heeft de raad een rol gespeeld bij de keuze om een omgevingsvergunning af te geven 

i.p.v. wijziging van het bestemmingsplan? 
Nee, om af te wijken van het bestemmingsplan middels omgevingsvergunning is een 
reguliere voorbereidingsprocedure benodigd. Die bevoegdheid ligt volledig bij het 
college. Wanneer er een wijziging in het bestemmingsplan plaatsvindt spreekt men van 
een uitgebreide voorbereidingsprocedure waarbij uw raad wel een rol speelt.  

 
2. Is er een tijdlijn beschikbaar met alle relevante momenten? Zo ja, kunt u deze met de raad 

delen? Zo nee, kunt u deze opstellen en aan ons doen toekomen? 
Procedure inzake vergunning voor vestiging van Action: 
12-03-2013 - Omgevingsvergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan; 
23-04-2013 - Bezwaar ontvangen van Wereldhave tegen die verleende   
                        Omgevingsvergunning; 
11-03-2014 - Bezwaar van Wereldhave ongegrond verklaard door het college; 



  

 24-04-2014 - Beroep door Wereldhave ingesteld tegen het ongegrond verklaard bezwaar; 
14-01-2015 - Rechtbank heeft het beroep van Wereldhave gegrond verklaard en vernietigd  

          het besluit op bezwaar van 11-03-2014; 
26-02-2015 - Hoger beroep ingesteld door de vergunninghouder; 
20-01-2016 - Raad van State bevestigd de uitspraak rechtbank van 14-01-2015; 
05-04-2016 - Nieuw besluit op bezwaar genomen door het college waarbij de aanvraag  
                        omgevingsvergunning alsnog is geweigerd; 
12-03-2017 - Rechtbank heeft het door vergunninghouder ingestelde beroep ongegrond  
                        Verklaard; 
26-02-2018 - Raad van State bevestigd het college de intrekking van het ingestelde hoger  
                        beroep door vergunninghouder ten aanzien van ingetrokken vergunning; 
09-11-2021 - Verzoek tot handhaving ontvangen van een belanghebbende partij; 
10-12-2021 - Vooraankondiging handhavingsmaatregelen verzonden door het college. 
 
 
Procedure inzake vergunning voor vestiging van Jumper: 
17-10-2017 - Omgevingsvergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan; 
22-10-2017 - Bezwaar ontvangen van Wereldhave tegen de verleende   
                        Omgevingsvergunning; 
04-09-2018 - Bezwaar van Wereldhave ongegrond verklaard door het college; 
24-10-2018 - Beroep door Wereldhave ingesteld tegen het ongegrond verklaard bezwaar; 
20-03-2020 - Rechtbank heeft het beroep van Wereldhave gegrond verklaard en vernietigt   
                        het besluit op bezwaar van 04-09-2018; 
14-07-2020 - Gedeputeerde Staten weigert ontheffing te verlenen ten aanzien van de 

          Omgevingsverordening 
29-07-2020 - Nieuw besluit op bezwaar: aanvraag omgevingsvergunning door het college    
                        alsnog geweigerd; 
06-10-2021 - Raad van State heeft de door vergunninghouder aangevochten uitspraak van de  
                        Rechtbank van 20-03-2020 bevestigd; 
09-11-2021 - Verzoek tot handhaving ontvangen van een belanghebbende partij; 
10-12-2021 - Vooraankondiging handhavingsmaatregelen verzonden door het college. 

           
 

3. Volgens het Leidsch Dagblad kan uiteindelijk als een vorm van handhaving een dwangsom 
opgelegd worden en is deze gemaximaliseerd op 100.000 Euro. Klopt dat?  
 
In de vooraankondiging aan beide winkelketens is inderdaad de beoogde dwangsom 
gemaximaliseerd op € 100.000,--. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook het 
daadwerkelijke handhavingsbesluit op het zelfde bedrag wordt gemaximaliseerd. In het 
kader van de beginselplicht tot handhaving en het onderliggende verzoek tot handhaving 
betekent het bereiken van het maximale bedrag van de lastgeving niet dat daarmee de zaak 
is afgedaan. Wanneer de last geen effect sorteert moet een nieuw besluit worden genomen 
met een hogere last. Met andere woorden: de handhaving met last kan niet worden 
“afgekocht”.   

 
 
 
 
 
 
 
 


