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 Aan de raad.  

 

 

  

 

Beslispunten 
1. Het ongegrond verklaren van een bezwaarschrift gericht tegen uw besluit van 12 februari 

2007 om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Achter ’t Hofje. 
 

 

 

1 Inleiding 
Op 12 februari 2007 heeft uw raad op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (hierna: WRO) een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied “Achter ’t 
Hofje”. Het voorbereidingsbesluit is genomen om een woningbouwontwikkeling in dit ge-
bied -vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan- mogelijk te maken. In het 
besluit is bepaald, dat het in werking treedt daags na publicatie. Het besluit is gepubliceerd 
op 21 februari 2007 en derhalve op 22 februari 2007 in werking getreden. 
 
Tegen uw besluit hebben de bewoners van de panden Jachtwerf 1 t/m 3 te Leiderdorp op 
5 maart 2007, ingekomen op 15 maart 2007, gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend. 
Voorts is 23 maart 2007, ingekomen op 28 maart 2007, een bezwaarschrift ingediend door 
de firma Gebroeders Ginjaar Kleiwarenfabriek, Doeslaan 32-34 te Leiderdorp. De ingeko-
men bezwaarschriften zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 1 van de “Veror-
dening regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Commissie Be-
zwaarschriften”, ter advisering in handen gesteld van de Commissie Bezwaarschriften. 
 
De tegen uw besluit aangevoerde bezwaren komen -samengevat- op het volgende neer: 
- er is geen rekening gehouden met de belangen van bewoners uit de wijk Doesplant; 
- het voorgenomen bouwplan is in planologisch opzicht niet aanvaardbaar; 
- het voorgenomen bouwplan dreigt de (historische) dorpsgrens te vernielen; 
- het voorgenomen bouwplan staat haaks op provinciaal beleid; 
- gezien de aan de Kleiwarenfabriek gestelde milieunormen is bebouwing van het terrein 

redelijkerwijs uitgesloten. 
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1.1 Beoogd effect 

Het afhandelen van de bezwaarschriften gericht tegen het voorbereidingsbesluit 
“Achter ’t Hofje”. 

 

2 Argumenten 
Inhoudelijk merkt de adviserende Kamer uit de Commissie Bezwaarschriften het volgende 
op. 
 
De Kamer is van mening, dat bezwaarden kunnen worden aangemerkt als belanghebben-
den bij het bestreden besluit en stelt vast dat de bezwaarschriften tijdig zijn ingediend. 
Omdat de bezwaarschriften voorts voldoen aan de overige door de Algemene wet be-
stuursrecht gestelde ontvankelijkheidseisen, concludeert de Kamer dat bezwaarden ont-
vankelijk zijn in hun bezwaren. 
 
Ten aanzien van het besluit zelf merkt de Kamer eerstens op, dat volgens vaste jurispru-
dentie uw raad, gezien de bewoordingen van artikel 21, eerste lid WRO en de aard van de 
bevoegdheid die daarin aan uw raad is toegekend, een ruime mate van beleidsvrijheid toe-
komt om een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit betekent, dat alleen indien reeds bij een 
globale beschouwing aanstonds duidelijk is dat het op basis van het besluit te realiseren 
voorgenomen bouwplan in planologisch opzicht onaanvaardbaar is of als sprake is van 
een besluit genomen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, er in re-
delijkheid aanleiding kan zijn voor de conclusie dat uw raad (in redelijkheid) een voorberei-
dingsbesluit had mogen nemen. 
 
Het voorbereidingsbesluit betreft een maatregel die het mogelijk maakt de in verband met 
de terzake geldende voorschriften van de WRO en de Woningwet benodigde procedure te 
volgen die kan leiden tot het verlenen van een vergunning voor het oprichten van bouw-
werken in het betreffende gebied. Met het nemen van het voorbereidingsbesluit wordt niet 
reeds de uitkomst van de procedure tot herziening van het geldende bestemmingsplan, 
noch de uitkomst van een te volgen artikel 19 WRO-procedure vastgesteld. 
 
Aangezien het onderhavige gebied in het Streekplan Zuid-Holland West in 2003 binnen de 
rode contour is opgenomen als stads- en dorpsgebied kan naar het oordeel van de com-
missie niet worden gesteld dat het voorgenomen bouwplan haaks staat op het provinciaal 
beleid. 
 
Verder staat in het plan van aanpak aangegeven dat de nu geplande vrije afstandsmaat 
van 50 meter tussen de mileubelastende bedrijven aan de Doeslaan/Doeswerf en de toe-
komstige woningbouw aangepast zal worden wanneer uit nieuw mileuonderzoek blijkt dat 
vanuit mileuzonering een grotere vrije ruimte dient te worden aangehouden. 
 
Op basis van de aan de Kamer ter hand gestelde stukken, welke stukken onderdeel heb-
ben uitgemaakt van de besluitvorming, kan de Kamer niet tot een ander oordeel komen, 
dan dat het bestreden besluit op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het is de Kamer 
daarbij niet gebleken dat reeds op voorhand kan worden vastgesteld dat het voorgenomen 
bouwplan voor het gehele gebied in planologisch opzicht geheel onaanvaardbaar is. 
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De inhoudelijke afweging van het voorgenomen bouwplan dient plaats te vinden bij de be-
oordeling van de vrijstelling ex. artikel 19 WRO en de bouwvergunning. De tegen het voor-
lopige bouwplan ingebrachte bezwaren treffen thans geen grond. 
 
Met het oog op het vorenstaande komt de Kamer tot de conclusie, dat uw raad het voorbe-
reidingsbesluit op goede gronden heeft genomen. De Kamer adviseert dan ook het bestre-
den besluit te handhaven en de daartegen ingebrachte bezwaren ongegrond te verklaren. 
 
 

3 Draagvlak 
Het ongegrond verklaren van de ingekomen bezwaarschriften van de bewoners van de 
Jachtwerf 1 t/m 3 en van de firma Gebroeders Ginjaar Kleiwarenfabriek vindt zijn draagvlak 
in het advies van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 5 juli 2007, nummer 2007-023. 
 
 

4 Kanttekeningen 
Geen. 
 
 

5 Kosten, baten en dekking 
N.v.t. 
 
 
 
 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

A.H. Schouten     M. Zonnevylle 

 

 


